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LIDERANÇA EM UMA EMPRESA 
 

Arielson Soares Weppo1 
 Felipe Sauerssig Machado2 

Murilo Mallmann3 
Estela Steinke4 

 
RESUMO: Nos últimos anos, a nossa sociedade tem vivenciado inúmeras transformações de ordem 
econômica, social e tecnológica. O objetivo da pesquisa é explicar a importância da liderança em uma 
empresa, a partir dos estudos já desenvolvidos sobre o assunto. Para atingir o objetivo, a 
metodologia aplicada foi a pesquisa bibliográfica que constituiu livros, artigos e textos de profissionais 
da área sobre o assunto abordado. A busca por padrões de excelência de qualidade, a redução de 
custos e a alta competitividade exigem cada vez mais dos profissionais que ocupam cargo de 
liderança, pois estes exercem forte influência nos resultados do negócio. Quando se falava em 
liderança no passado, tínhamos em mente um padrão autoritário, que instituía regras e ações, uma 
liderança autocrática. Porém, a palavra liderança está associada ao sucesso, ao poder de influenciar 
as pessoas para o alcance de objetivos. Assim, as empresas estão se preocupando mais com o nível 
de motivação e satisfação de seus empregados, não somente pelo seu bem-estar, mas pelo que isto 
pode trazer em termos de resultados positivos para a empresa. Liderar é mais do que ter autoridade, 
é influenciar a atitude do outro para atingir objetivos, é levar os outros a segui-lo porque representa 
um referencial, ou seja, porque gostam dele, o admiram e o respeitam, porque acreditam que este 
líder possui conhecimento e competência. 
Palavras-chave: Atitude. Iniciativa. Liderança. Perfil. 

 

ABSTRACT:In the last years, our society has undergone numerous transformations of economic, 
social and technological order. The pursuit of standards of quality excellence, cost reduction and high 
competitiveness require more and more professionals who hold leadership positions, as these have a 
strong influence on business results. When we talked about leadership in the past, we had in mind an 
authoritarian pattern, which instituted rules and actions, an autocratic leadership. However, the word 
leadership is associated with success, the power to influence people to achieve goals. The 
methodology applied in the work was a bibliographic research that constituted books and research on 
the internet about the subject addressed. Thus, companies are more concerned with the level of 
motivation and satisfaction of their employees, not only for their well-being, but for what this can bring 
in terms of positive results for the company. Leading is more than having authority, it is influencing the 
other's attitude to achieve goals, it is to lead others to follow him because he represents a referential, 
that is, because they like him, admire him and respect him because they believe that this leader owns 
knowledge and competence. 
Keywords: Leadership. Importance. Profile. Attitude. Initiative. 
 

INTRODUÇÃO 

Presente nesse artigo, a palavra Liderança, descreve uma pessoa que dirige, 

forma e lidera o grupo. O líder tem a função de unir os elementos do grupo, para que 
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juntos possam alcançar os objetivos. A liderança está relacionada com a motivação, 

porque um líder eficaz sabe como motivar os elementos do seu grupo ou equipe. 

Um líder nas empresas modernas é aquele que conhece seus colaboradores 

um por um, confia em suas capacidades, sabe delegar e dar os caminhos certos à 

evolução, aperfeiçoamento e crescimento do grupo da qual faz parte. Este líder sabe 

planejar ações e montar boas estratégias, sendo visionário e define os resultados 

para que eles possam ser melhorados continuamente, iniciando sempre pela 

qualidade. 

LIDERANÇA 

O líder tem a função de unir os elementos do grupo, para que juntos possam 

alcançar os objetivos do grupo. A liderança está relacionada com a motivação, 

porque um líder eficaz sabe como motivar os elementos do seu grupo ou equipe. 

A liderança é um comportamento que pode ser exercitado e aperfeiçoado. As 

habilidades de um líder envolvem carisma, paciência, respeito, disciplina e, 

principalmente, a capacidade de influenciar os subordinados. 

Segundo Marques (2012), os três tipos de liderança, que definem a Liberal. 

Liderança Autocrática: É um tipo de liderança autoritária, na qual o líder 
impõe as suas ideias e decisões ao grupo. O líder não ouve a opinião do 
grupo. 
Liderança Democrática: O líder estimula a participação do grupo e orienta 
as tarefas. É um tipo de liderança participativa, em que as decisões são 
tomadas após debate e em conjunto. 
Liderança Liberal: Há liberdade e total confiança no grupo. As decisões 
são delegadas e a participação do líder é limitada. ’’ 

PERFIL DO LÍDER 

Um bom líder precisa confiar em sua equipe, mantendo sempre o respeito e 

reconhecimento pelo trabalho de todos, independentemente da posição hierárquica 

que cada um ocupa na empresa. 

Deve dar atenção aos questionamentos e dicas sugeridas pelos profissionais, 

para que, desse modo, possa analisar e orientar sabiamente os funcionários em 

busca dos objetivos traçados. 

É necessário que o líder saiba entender a equipe, as dificuldades e os valores 

pessoais de cada indivíduo, contribuindo assim para o crescimento em geral. 
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Uma boa liderança requer motivação. Para isso, é preciso que o líder seja 

motivado e saiba transmitir à equipe, ensinando-a a ser persistente e vitoriosa. 

Deve estar em constante busca por novas maneiras de executar as 

atividades, de forma que essas permaneçam interessantes para quem as realiza e 

proporcionem maior satisfação aos envolvidos. 

Segundo Gardner (1996), “Líderes têm papel significativo na criação do 

estado de espírito que define a sociedade. Eles podem servir como símbolos da 

unidade moral da sociedade. Podem expressar os valores que mantêm a sociedade 

coesa.’’ 

Um bom líder precisa saber lidar com sua autoridade, de maneira que seja 

respeitado pelos funcionários, e não temido. Deve ser persistente em suas opiniões, 

porém ceder quando for necessário. 

É essencial que um gerente esteja em constante atualização, participando de 

cursos e palestras que o façam estar cada vez mais capacitado para o cargo que 

ocupa. 

O líder deve ter discernimento para dar um feedback que contribua para o 

crescimento da equipe, e também humildade, para ouvir comentários que nem 

sempre serão agradáveis, mas necessários para o seu progresso na empresa. 

Ele deve ser capaz de planejar organizadamente as atividades diárias, 

semanais e mensais, além de identificar e propor alternativas para dificuldades 

encontradas pela equipe, visando a realização das tarefas em tempo hábil e com 

melhor qualidade. 

Saber distribuir as atividades de forma justa e proporcional é uma 

característica fundamental para qualquer gerente que deseja alcançar o sucesso em 

sua empresa. 

Trabalhando esses pontos, o líder tende a torna-se mais eficiente e eficaz no 

trabalho, atingindo suas metas profissionais de forma muito mais consistente e 

segura. 

Segundo Bergamini (1994), “O líder caracteriza-se por uma forte busca de 

responsabilidade e perfeição na tarefa, vigor e persistência na perseguição dos 

objetivos, arrojo e originalidade na resolução de problemas.’’ 
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O LÍDER EM UMA EMPRESA 

Em uma organização, a liderança é um tema de fundamental importância, 

pois está relacionado com o sucesso ou o fracasso, com conseguir ou não atingir os 

objetivos definidos. Principalmente no contexto empresarial ou de uma organização, 

é importante saber fazer a distinção entre líder e chefe. 

Um chefe tem a autoridade para mandar e exigir obediência dos elementos do 

grupo porque muitas vezes se considera superior a eles. Um bom líder aponta a 

direção para o sucesso, exercendo disciplina, paciência, compromisso, respeito e 

humildade. 

Um líder nas empresas modernas é aquele que conhece seus colaboradores 

um por um, confia em suas capacidades, sabe delegar e dar os comandos 

necessários à evolução, aperfeiçoamento e crescimento do grupo da qual faz parte. 

Este líder sabe planejar ações e montar boas estratégias, sendo visionário e 

mensurando os resultados para que eles possam ser melhorados continuamente, 

primando sempre pela qualidade. 

Este se tornou valorizado a partir do momento que as exigências e as regras 

do mercado mudaram, estimuladas pela globalização e alta competitividade. Viu-se 

a necessidade de renovação dos modelos de liderança existentes. Hoje as 

empresas anseiam por equipes produtivas, eficientes e com capacidade de 

adaptação às mudanças, sendo esta uma das principais missões dos líderes atuais. 

IMPORTÂNCIA DO LÍDER 

O líder tem fundamental importância no ambiente de trabalho. Ele, 

normalmente, é aquele que foi escolhido para exercer o importante cargo de gestor 

e conduzir as pessoas para que a missão corporativa da empresa não fique só no 

papel ou naquelas placas de aço que ficam expostas nas paredes da recepção. 

O líder deve se esforçar para ser reflexo de um bom profissional, 

comprometido com suas responsabilidades e com seu papel na organização, uma 

vez que muitos podem se espelhar em suas atitudes e postura devido ao cargo 

ocupado. Deve também, alinhar os objetivos da sua equipe e conhecer um pouco 

sobre cada um de seus subordinados para que o resultado final seja concretizado 

com sucesso e atenda as necessidades da organização. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Concluímos nesse artigo, que com esses fatores, o resultado será de 

crescimento da organização como um todo. O verdadeiro líder é aquele que percebe 

esta realidade. Tem plena consciência de que não basta apenas conseguir 

resultados e ser eficaz.  

Encontramos a Liderança em qualquer meio onde se haja concentração de 

pessoas. Nesses casos podemos verificar a liderança em vários graus e facilmente 

identificar o líder, seja ele em um trabalho de escola, em uma família, em um jogo de 

futebol, enfim, a liderança está presente em todos os meios e em diferente grau de 

intensidade, movido pela razão ou pela emoção. 
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IMPORTÂNCIA DO TREINAMENTO DE PESSOAL DENTRO DAS 
ORGANIZAÇÕES 

 

THE IMPORTANCE OF PERSONNEL TRAINING WITHIN ORGANIZATIONS 

 

Bruno Cardoso Quines¹ 
Cáliton Alves Lourenço² 

Gildimar de Oliveira Ramos³ 
 

Resumo: Será abordado por meio de pesquisas bibliográficas e de metodologia qualitativa o tema de 
relevância para a sociedade em qual vivemos, tema este que será focado em apenas pontos 
específicos do treinamento de pessoal. As pessoas são o único recurso de uma organização capaz 
de autodirecionamento e de desenvolvimento, por isso elas têm grande capacidade de crescimento. 
Treinamento é um processo educacional para gerar crescimento e mudanças de comportamento; 
grande parte dos programas de treinamento tem como objetivo mudar atitudes reativas e 
conservadora das pessoas para atitudes proativas e inovadoras, melhorando assim o seu espírito de 
equipe e sua criatividade. Através deste contexto o artigo tem como objetivo geral analisar a 
importância do treinamento e desenvolvimento dentro das organizações, tomando como objetivos 
específicos, destacar os principais conceitos sobre treinamento e destacar as suas principais 
vantagens para as organizações. 
Palavras-chave: Treinamento. Educação profissional. Tipos de treinamento. Métodos de 
treinamento. 

 

Abstrat:The topic of relevance for the society in which we live will be approached through 
bibliographical research and qualitative methodology, which will focus on only specific points of 
personnel training. People are the only resource of an organization capable of self-direction and 
development, so they have great capacity for growth. Training is an educational process to generate 
growth and behavior changes; most training programs aim to change people's reactive and 
conservative attitudes toward proactive and innovative attitudes, thereby enhancing their team spirit 
and creativity. Through this context the article aims to analyze the importance of training and 
development within organizations, taking as specific objectives, highlight the main concepts about 
training and highlight its main advantages for organizations. 
Keywords: Training. Professional education. Types of training. Training Methods. 

 

INTRODUÇÃO  

A área de gestão de pessoas tem função muito importante para um excelente 

desenvolvimento dentro da organização, é responsável pelo recrutamento e seleção, 

integração, desempenho, plano de carreira e a parte de treinamento que é o tema 

onde o nosso artigo será desenvolvido.  

Dentro de uma organização, o treinamento e o desenvolvimento do 

colaborador tem um ganho expressivo para os dois lados – tanto para o colaborador, 

como para a empresa. O artigo será desenvolvido por meio de pesquisas 

bibliográficas, e tem como objetivo esclarecer sobre a importância do treinamento de 
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pessoal, e como detectar em qual área da organização que mais sofre com a falta 

deste subsistema. 

TREINAMENTO 

Treinamento é uma das ferramentas mais valorativas do processo de gestão 

de pessoas, pois tem como objetivo principal capacitar o colaborador e oferecer 

possibilidade de se desenvolver organizacional e pessoalmente. 

Conforme Chiavenato (1999, p.23) 

Treinamento é o processo educacional, aplicado de maneira sistemática e 
organizada, pelo qual as pessoas aprendem conhecimentos, atitudes e 
habilidades em função de objetivos definidos. No sentido usado em 
administração, treinamento envolve transmissão de conhecimentos 
específicos relativos ao trabalho, atitudes frente a aspectos da organização, 
da tarefa e do ambiente, e desenvolvimento de habilidades. Qualquer tarefa 
quer seja complexa ou simples, envolve necessariamente esses três 
aspectos.  

Ou seja, o treinamento pode ser uma simples transmissão de informações, 

desde apresentar o novo colaborador aos seus colegas, como também tem a função 

de treinar ou capacitar os colaboradores, ensinar-lhes as atitudes que deverá ter 

frente ao seu trabalho, tendo sempre definido o objetivo organizacional para o 

sucesso do desenvolvimento da empresa e profissional do colaborador. 

O gestor deve planejar a formação dos seus colaboradores com um objetivo 

definido para cada um em sua organização. Ele deve estar ciente da educação 

profissional de cada um, ou seja, saber como a pessoa foi preparada, como que ela 

se aperfeiçoou – se isso aconteceu – para conseguir moldá-la à sua organização. A 

educação profissional segue esses três princípios: da formação; do 

desenvolvimento; e do treinamento profissional; três etapas interdependentes porém 

distintas umas das outras; de acordo com Chiavenato (1999, p.23) 

Formação profissional é a educação institucionalizada ou não que visa 
preparar e formar o homem para o exercício de uma profissão, em 
determinado mercado de trabalho. Seus objetivos são amplos e mediatos, 
visando qualificar a pessoa para uma futura profissão. Pode ser dada nas 
escolas ou fora delas e mesmo dentro das próprias empresas. 
Desenvolvimento profissional é a educação que visa ampliar, desenvolver e 
aperfeiçoar a pessoa para seu crescimento profissional em determinada 
carreira na organização ou para que se torne mais eficiente e produtivo em 
seu cargo. Seus objetivos perseguem prazos mais longos, visando dar ao 
homem aqueles conhecimentos que transcendem o que é exigido no cargo 
atual, preparando-o para assumir funções mais complexas ou numerosas. 
Treinamento é a educação, institucionalizada ou não que visa adaptara 
pessoa para o exercício de determinada função ou para execução de tarefa 
específica em determinada organização. Seus objetivos são mais restritos e 
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imediatos, visando dar a pessoas os elementos essenciais para o exercício 
de um presente cargo, preparando-a adequadamente. 

Para efetuar um treinamento mais complexo em um colaborador, deve ser 

considerado todo o caminho que ele percorreu, a sua formação profissional – sua 

construção de atitudes e habilidades – até a chegada na organização (se o 

colaborador for recém-contratado na organização); e para o colaborador que já está 

ingresso na organização, é levado em conta o seu desenvolvimento profissional, ou 

seja, se a organização ou ele mesmo investiu (cursos de especialização ou técnicos) 

em seu conhecimento, será cobrado de certa forma a aplicação do conhecimento 

desenvolvido. Enfim, aplicar o treinamento para desenvolver novas habilidades e/ou 

modificar atitudes de qualquer colaborador que esteja ingresso ou ingressando na 

organização. 

TIPOS DE TREINAMENTO 

Para sabermos como efetuar um treinamento, é de suma importância ter 

conhecimento do objetivo que quer alcançar após completar o treinamento em seus 

treinados, para isto, há quatro tipos de treinamento que farão com que fique fácil a 

criação deste objetivo segundo Chiavenato (1999, p.23). 

1. Transmissão de informações: o elemento essencial em muitos 
programas de treinamento é o conteúdo: repartir informações entre os 
treinados como um corpo de conhecimentos. Normalmente, as informações 
são genéricas: como informações sobre a empresa, seus produtos e 
serviços, sua organização e políticas etc. 

Transmitir a informação correta a quem está se aplicando o treinamento, terá 

mais êxito quando o colaborador aplicar estas informações em seu trabalho. 

2. Desenvolvimento de habilidades: principalmente aquelas 
habilidades e conhecimentos diretamente relacionados com o desempenho 
do cargo atual ou de possíveis ocupações futuras. Trata-se de um 
treinamento comumente orientado diretamente para o trabalho. 

Se um colaborador precisa desenvolver habilidades extras – habilidades que 

ele não possui até o momento – este tipo de treinamento é essencial para uma 

melhor produtividade. 

3. Desenvolvimento ou modificação de atitudes: geralmente 
mudança de atitudes negativas para atitudes mais favoráveis entre os 
trabalhadores, aumento de motivação, desenvolvimento de sensibilidade do 
pessoal de supervisão quanto aos sentimentos e reações de outras 
pessoas. A maioria das organizações defronta-se com o problema da 
necessidade de renovação constante em uma época de intensa mudança e 
inovação. A autoanálise é o meio mais eficaz para obter renovação ou 
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mudança planejada. Nesse sentido, o treinamento é considerado uma das 
principais forças capazes de mudar a natureza da sociedade. 

 

É considerado o mais importante e o treinamento mais complexo de se obter 

resultado, pois para mudar as atitudes do colaborador deverá influenciar em seus 

hábitos. Hábitos os quais ele pode ter como prazer ou tempo de lazer após o seu 

trabalho. Por isso quem está aplicando o treinamento precisa ser especializado ou 

ter conhecimento em modificação de atitudes. 

4. Desenvolvimento de conceitos: o treinamento pode ser conduzido 
no sentido de elevar o nível de abstração e conceituação de ideias e de 
filosofias, seja para facilitar a aplicação de conceitos na pratica 
administrativa, seja para elevar o nível de generalização desenvolvendo 
gerentes que possam pensar em termos globais e amplos. 

É o treinamento voltado para a capacitação intelectual dos colaborados que 

fazem parte dos níveis mais altos da organização (gerentes, executivos, diretores). 

Esses quatro tipos de conteúdo do treinamento podem ser utilizados 

separada ou conjuntamente. 

MÉTODOS DE TREINAMENTO 

De acordo com Lacombe (2005 p,313) “podemos classificar os métodos de 

treinamento segundo muitos critérios, especialmente quanto à forma e execução e 

quanto ao público-alvo”. 

3.1 Quanto a forma de execução, nesse trabalho foram pesquisados 4 
diferentes tipos: treinamento no trabalho, treinamento formal interno, 
treinamento informal externo, e a distância. 
3.1.1 O treinamento no trabalho ou on-the-job é aquele que ocorre no dia a 
dia, com a realização de tarefas rotineiras e orientação da chefia, através de 
feedbacks. 
3.1.2 O treinamento formal interno é composto por cursos, palestras e 
seminários para a capacitação dos funcionários e é realizado fora do local 
de trabalho. Normalmente é ministrado para um grande número de pessoas, 
minimizando o risco de perda de investimento, é exclusivo para 
funcionários. 
3.1.3 O treinamento formal externo é aberto ao público, tendo como uma de 
suas vantagens o contato com colegas de outras empresas e a troca de 
experiência além de realizar networking. 
3.1.4 Um tipo de treinamento que vem ganhando adeptos hoje em dia com 
o avanço da internet é o treinamento á distância. Este tem como vantagem 
possibilitar a pessoa que não teria acesso a um local específico ou aquelas 
que trabalham e não disponibilizariam de um horário ‘comercial’ para isso. 
3.2 Métodos de Treinamento quanto ao tipo de público-alvo: Quanto ao 
público alvo do tipo de treinamento, foram pesquisados os seguintes tipos: 
integração de novos empregados, trainees e estágios. 
3.2.1 Integração de novos empregados- uma de suas finalidades é dar 
boas-vindas a novos funcionários e fornecer informações corriqueiras sobre 
o local de trabalho. Esse tipo de treinamento faz uso de manuais sobre a 
empresa e promove a integração dos novos colegas. 
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3.2.2 Traineess- específico para jovens, de nível superior que terão cargos 
de responsabilidade maior na empresa. Pode ser de curta duração ou pode 
levar até meses. 
3.2.3 Estágios – em sua maioria são jovens estudantes de ensino superior. 
É uma forma de avaliar e treinar os jovens para suas funções. 

Outra ferramenta para treinamento e desenvolvimento de pessoas na 

empresa é o coaching, termo bastante utilizado atualmente que é um processo de 

desenvolvimento pessoal e profissional que auxilia uma pessoa ou um grupo de 

pessoas a atingirem seus objetivos, através da identificação, entendimento e 

aprimoramento de suas competências. 

Assim, coaching é um relacionamento que envolve pelo menos duas pessoas, 

o coach e o aprendiz. Ele se baseia em um vínculo que impulsiona talentos, cria 

competências e estimula potencialidades. Nesse relacionamento, o coach lidera, 

orienta, guia, aconselha treina, desenvolve, estimula e impulsiona o aprendiz, ao 

passo que o aprendiz aproveita o impulso e a direção para aumentar seus 

conhecimentos, melhorar o que já se sabe, aprender coisas novas e deslanchar seu 

desempenho. 

Para treinar um colaborador precisa ver qual ou quais tipos de treinamento e 

métodos deseja aplicar. Muitos treinamentos podem conter mais de um tipo de 

treinamento, assim como mais de um método. Treinar colaboradores para 

concluírem suas atividades ou tarefas rotineiras pode conter tanto, transmissão de 

informações do gerente para o treinado como desenvolvimento de habilidades, 

conceitos e modificações para vencer a rotina e agilizar seus processos do 

cotidiano.  

Segundo Araújo (1999, p.42) “Coaching é liderança refinada, pois, ao se 

concentrar mais no desenvolvimento de pessoas, fortalece o capital humano nas 

organizações para enfrentar mudanças com maior agilidade”. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O treinamento não pode ser confundido com a simples realização de cursos 

que transmitem novas informações. Treinar significa atingir o nível de desempenho 

desejado pela organização por meio do desenvolvimento contínuo dos indivíduos 

que nela trabalham e para isso é necessária uma cultura organizacional favorável ao 

aprendizado e comprometida com mudanças. Além disso, é preciso verificar se as 

técnicas do treinamento são eficazes no alcance dos objetivos pela empresa. 
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Conclui-se desta maneira, que o funcionário que passa por um bom 

treinamento adquire novos hábitos, conhecimentos e habilidades no âmbito 

profissional. Percebe-se também a grande importância de investimentos em 

diferentes tipos de treinamento e desenvolvimento de pessoal. Além disso, 

consequentemente haverá uma minimização de riscos financeiros, devido à 

dificuldade de calcular o retorno do investimento já que treinamento e 

desenvolvimento não é algo palpável e normalmente obtêm-se retorno a longo 

prazo.  
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CULTURA ORGANIZACIONAL: ESTUDO DE CASO DE UMA REDE DE 
FARMÁCIAS LOCALIZADA EM SÃO LUIZ GONZAGA-RS 

 
   Daniela Oliveira5 

Estela Steinke6 

      

Resumo: O objetivo deste estudo é relacionar a importância da cultura organizacional como uma 
ferramenta de gestão e a compreensão dos seus conceitos relacionando com a prática desenvolvida 
em uma rede de farmácias. A pesquisa é bibliográfica sendo utilizadas referências de livros para 
comparar seus conceitos, caracteriza como qualitativa e estudo de caso, sendo analisada a cultura 
em um local específico. Uma cultura bem definida garante igualmente a consistência e coerência nas 
ações e decisões, proporcionando melhores condições para alcançar os objetivos organizacionais. A 
cultura desenvolvida na rede de farmácias é essencial para manter a qualidade na prestação dos 
seus serviços. Com o estudo comparativo pode-se perceber que a formalidade, a integração relatam 
a cultura, reiterando que a permanência de um tempo relevante de quarenta anos de uma rede de 
farmácias no mercado com sua cultura, prezando a missão, visão e valores. A essência de sua 
existência e a forma como ela se adapta ao local conduzindo seu desenvolvimento é relevante, pois 
tem um impacto na maneira como é administrada, transformando não só internamente seus aspectos 
formais, mas modifica a sociedade em que vivemos.  
Palavras-chaves: Cultura Organizacional. Ferramenta de Gestão. Rede de Farmácias.  
 

Abstract:The purpose of this study is to relate the importance of organizational culture as a 
management tool and the understanding of its concepts relating to the practice developed in a network 
of pharmacies. The research is a bibliographical one, being used references of books to compare its 
concepts, characterizes as qualitative and case study, being analyzed the culture in a specific place. A 
well-defined culture also ensures consistency and coherence in actions and decisions, providing better 
conditions to achieve organizational goals. The culture developed in the network of pharmacies is 
essential to maintain quality in the provision of its services. With the comparative study it can be seen 
that the formality, the integration, relate the culture, reiterating that the permanence of a relevant time 
of forty years of a network of pharmacies in the market with its culture, praising the mission, vision and 
values. The essence of its existence and the way it adapts to the place leading to its development is 
relevant because it has an impact on the way it is administered, not only internally transforming its 
formal aspects but modifying the society in which we live. 

 
Keywords: Organizational Culture. Management Tool. Pharmacy network. 

 

INTRODUÇÃO 

Atualmente o mundo tem passado por grandes transformações, devido à alta 

tecnologia e a globalização, as empresas têm se reestruturado ano após ano de 

forma rápida e continuada. Algumas organizações conseguem renovar 

constantemente sua cultura mantendo a sua integridade e personalidade, enquanto 

outras permanecem com a sua cultura estável a padrões antigos. Manter a cultura 
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organizacional das empresas tem sido uma tarefa bastante importante nos estudos e 

análises dos administradores.  

A cultura organizacional é de extrema importância em uma empresa. Ela é 

responsável por reunir hábitos, costumes, comportamentos, valores éticos e morais, 

crenças e políticas internas e externas. Este tema é muito importante na 

administração, e tem um grande impacto nos resultados e no desempenho das 

organizações e empresas. Ela tem grande influência nos resultados como pode ser 

um diferencial competitivo, quanto mais você entender a cultura da sua empresa, 

maior a chance de sobrevivência do mercado. Uma cultura estável pode motivar os 

funcionários e ajudá-los a crescer junto com a empresa, assim como uma empresa 

que não tem uma definição da sua cultura, ou seja, uma cultura ‘’desorganizacional’’ 

pode consequentemente colocar a produtividade em risco.  

No campo das teorias administrativas o interesse pelo estudo da cultura, 

dentro do campo organizacional sofreu grandes evoluções. Nos últimos séculos a 

globalização tomou grande repercussão, o que desafia as empresas a estarem 

sempre inovando na tecnologia, buscando respostas rápidas e eficazes, e 

acompanhando todas estas transformações. Desde então inciou-se vários estudos 

de culturas organizacionais para contribuir de forma positiva nas empresas. O 

objetivo do estudo busca compreender os seus conceitos, e a importância da cultura 

organizacional como uma ferramenta de gestão, e contribuir para mostrar sua 

relevância nas empresas, a influência que ela tem sobre o andamento das 

organizações. 

CONCEITUANDO A CULTURA ORGANIZACIONAL 

O conceito de cultura organizacional vem sendo estudado e analisado á 

algumas décadas. De acordo com Barbosa (1996,p.8) 

Ao longo das décadas de 1970 e 1980, o termo cultura organizacional 
recebeu várias definições e abordou inúmeros aspectos do universo 
empresarial. Sob esse rótulo pesquisadores investigaram valores, 
pressupostos básicos, mitos, heróis, ritos, práticas e políticas 
administrativas e projetos de mudanças. 

Cultura organizacional, de modo geral, pode ser definida pelo modo de vida, 

apresentação, valores, crenças e clima em uma organização. Ela segue uma rotina 

que é incorporada pelos colaboradores das organizações de uma forma que todos 

seguem essa cultura.  
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De acordo com Chiavenato (2014, p. 366), 

Cultura Organizacional é o conjunto de hábitos, crenças, valores, tradições, 
interações e relacionamentos sociais típicos de cada organização. 
Representa a maneira tradicional e costumeira de pensar e fazer as coisas 
e que é compartilhada por todos os membros da organização.  

 Do mesmo autor Chiavenato para conhecer uma empresa, o primeiro passo 

é conhecer a sua cultura, viver e trabalhar nela, seria participar ativamente na sua 

cultura organizacional. A cultura nada mais é, que a sua identidade, ou por outra 

definição o reflexo do seu espelho. Cada empresa possui a sua própria 

personalidade, seu modo de ver e agir na sociedade. Seguindo as normas e regras, 

ela tem grande influência no funcionamento e sucesso das empresas, pois ela 

interfere no seu interior e na sua formação.  

Seguindo uma definição de Edgar Schein (apud MAXIMIANO 2004,p.428) 

cultura é: 

[…] um conjunto de premissas que um grupo aprendeu a aceitar,como 
resultado da solução de problemas de adaptação ao ambiente e de 
integração interna. Essas premissas funcionam suficientemente bem para 
serem consideradas válidas e podem ser ensinadas a novos integrantes 
como sendo a forma correta de perceber, pensar e sentir-se em relação a 
esses problemas de adaptação externa e integração interna. 

Para entender melhor cultura organizacional é preciso entender um sistema 

de características, como valores, crenças partilhadas e mantidas pelos seus 

colaboradores, onde cada um tem uma forma de agir e pensar, reunindo seus 

princípios e objetivos, formando por fim uma cultura e revelando a sua identidade. 

Ela se forma normalmente pelos fundadores de uma empresa, pois possuem uma 

visão do que a organização atribuir como prioridade. A cultura é aprendida, 

transmitida e partilhada. Não decorre de uma herança biológica ou genética, mas 

resulta de uma aprendizagem socialmente condicionada (SROUR,2012,p.135). 

Para Lacmobe (2009, p.213) cultura pode ser definida por três aspectos: 

- Crenças, costumes, sistemas de valores, normas de comportamento e 

formas de fazer negócios, que definem um padrão geral para as atividades, decisões 

e ações da empresa. 

- Conjunto de crenças e atitudes da organização que definem a importância 

das pessoas, disponibilidade dos administradores, aceitação não conformismo, 

clareza dos padrões,[...] 

- Um padrão de suposições e valores básicos, inventados, descobertos, ou 

desenvolvidos por determinado grupo. 
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Ao mesmo tempo em que ela une seus colaboradores pelo mesmo modo de 

pensar e agir, ela influência na motivação do colaborador. A cultura de uma 

organização, portanto, é a maneira informal e compartilhada de perceber a vida e a 

participação na organização, que mantém seus membros unidos e influência o que 

pensam sobre si mesmo e seu trabalho (WAGNER,HOLLENBECK,2012,p442). 

ADMINISTRAÇÃO DA CULTURA ORGANIZACIONAL 

As decisões de uma empresa são tomadas de acordo com um quadro de 

referências determinado pela sua cultura. A condução da equipe e as ações 

realizadas na busca de resultado são condicionadas por essa cultura (LACOMBE, 

2009,p.213).Um gestor que quer ter sucesso na sua empresa, deve deixar claro aos 

seus colaboradores a forma de conduzir suas crenças, valores, regras, políticas 

internas e objetivos.  

Ao estabelecer uma cultura em uma empresa, ela terá resultados melhores, e 

torna um ambiente de trabalho mais focado e produtivo, pois o funcionário pode ficar 

mais motivado a evoluir e crescer junto com o empreendimento. A forma de conduzir 

a empresa é que irá desenvolver o caminho para o sucesso, pois ele começa pela 

forma de como os colaboradores vão enxergar o negócio e agir dentro dele. Quem 

investe em uma gestão de cultura organizacional de qualidade acaba gerando mais 

satisfação entre os colaboradores e clientes e obtendo maiores lucros nos 

resultados. 

Para LACOMBE (2009, p.215) a cultura de uma empresa é um recurso da 

administração e pode ser usado para alcançar os objetivos da mesma forma que 

vários fatores cruciais na produção e andamento de uma empresa, comparado a 

tecnologia, insumos de produção, equipamentos entre outros citados. Essa 

ferramenta é de extrema importância, e é um fator relevante para o direcionamento 

do comportamento dos colaboradores de uma organização. 

CULTURA ORGANIZACIONAL COMPARADA A UM ICEBERG DE VALORES 

Para entender um pouco mais sobre a importância da cultura organizacional, 

o professor e pesquisador Idalberto Chiavenato (2014, p.367), compara este 

fenômeno com um grande iceberg. Muitos desses aspectos são percebidos com 
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facilidade e são denominados aspectos formais e abertos, enquanto outros são de 

difícil percepção e são denominados aspectos informais e ocultos.  

 
 Figura 01: O Iceberg da Cultura Organizacional aspectos formais e informais. 

 
Fonte: Adaptado de Chiavenato, 2014. 
 

Observando e analisando a figura podemos entender que a superfície que se 

encontra fora da água seria os aspectos formais e visíveis que representa tudo que 

é aparente, e o que se enxerga em uma empresa e organização, que pode ser 

definido como as pessoas falam, se vestem, como é organizado o trabalho e o 

ambiente físico. A parte submersa do iceberg representa os aspectos invisíveis e 

informais de uma organização, ou seja, aqueles que estão fora da visão das 

pessoas, aonde se acontece as regras e os procedimentos culturais internos da 

empresa, e as insatisfações dos colaboradores.  

ESTUDO DE CASO DA CULTURA ORGANIZACIONAL DA REDE DE 
FARMÁCIAS 

BREVE HISTÓRICO DA REDE DE FARMÁCIAS 

Em mais de 40 anos de história, a rede de farmácias é reconhecida como 

sinônimo de bem-estar e beleza, onde os clientes não encontram apenas uma 

farmácia que comercializa medicamentos, mas também um espaço com amplo 

portfólio de higiene e beleza com diversas opções, ambientes planejados e 

atendimento de qualidade. 
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Com um forte projeto de expansão e crescimento constante, a rede possui 

mais de quatro mil colaboradores e mais de 350 lojas distribuídas por diversas 

cidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. 

MISSÃO, VISÃO E VALORES 

Em uma rede de farmácias, situada em São Luiz Gonzaga desenvolve-se um 

exemplo de cultura organizacional.  

 Missão: Proporcionar Saúde e bem-estar às pessoas. 

 Visão: Ser a melhor provedora de serviços de saúde e bem-estar no mercado 

que atuamos. 

 Valores: Trabalho em equipe; Excelência no atendimento; Ética; Inovação; 

Agilidade; Orientação para os resultados. 

PADRÃO DA FARMÁCIA 

Inclui também um Padrão, onde os colaboradores têm uma forma padrão de 

atender e se apresentar, com uma entrada de Bom dia, boa tarde e boa noite. Posso 

ajudá- lo? 

APRESENTAÇÃO PESSOAL DOS COLABORADORES  

A forma cultural de se vestir é jaleco branco, usar maquiagem, cabelos 

presos, unhas bem feitas, sapatilha preta. 

PROJETOS SOCIAIS 

Participam de alguns projetos sociais:  

-Troco Amigo: Permite que os clientes façam a doação de qualquer valor do 

seu troco e ajudem os principais hospitais da região sul. 

-Programa Destino Certo: Estabelecer os procedimentos referentes ao 

recolhimento de medicamentos vencidos da população sob a supervisão do 

farmacêutico. 

-Programa Menos Sacolas na Natureza: Ao optar por não levar a sacola 

plástica nas compras, o cliente ganha 4 pontos no cartão fidelidade. 

Programa de inclusão Juntos: É o programa de inclusão do Grupo Dimed para 

pessoas com deficiência e reabilitada. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A cultura organizacional desenvolvida na rede de farmácias, objeto do estudo, 

ao longo desses quarenta anos, formou um sistema de características, valores, 

crenças partilhadas e mantidas pelos seus colaboradores, onde cada um tem uma 

forma de agir e pensar, reunindo seus princípios e objetivos, formando por fim uma 

cultura e revelando a sua identidade.  

A essência de uma organização começa normalmente pelos seus fundadores, 

pois possuem uma visão do que a organização atribui como prioridade. A cultura é 

aprendida, transmitida e partilhada. Não decorre de uma herança biológica ou 

genética, mas resulta de uma aprendizagem socialmente condicionada.  

Reiterando que a maneira como a rede de farmácias desenvolveu e continua 

mantendo sua cultura, a forma como ela se adapta ao local e repassa ou 

compartilha sua maneira cultural, conduzindo seu desenvolvimento é relevante, pois 

tem um impacto que transforma não só internamente seus aspectos formais, mas 

modifica a sociedade em que vivemos. 
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Resumo: Este artigo busca trazer informações dos produtores rurais, vai oferecer questões das 
variadas formas em que o agricultor pode desenvolver sua produção. Incluindo a responsabilidade de 
um administrador entendedor de boas táticas e empreendimentos para produzir projetos, e que cabe 
a cada um oferecer de melhor para pôr em pratica. A metodologia utilizada é qualitativa e refere-se a 
um estudo bibliográfico. O objetivo é interligar de maneira teórica a agricultura e o agronegócio, e que 
as duas juntas fazem um papel muito importante na vida da sociedade e na economia do País. 
Atualmente é muito comum administradores rurais se preocuparem com minimizar os custos e 
maximizar os lucros, ou seja, diminuir os custos e darem maior importância para os lucros, pois é com 
os lucros que o administrador poderá trabalhar mais tranquilo para fazer o melhor para sua empresa. 
O administrador precisa estar em sintonia com o operacional da empresa ou propriedade rural, para 
atuar com segurança nas tomadas de decisões que envolva o presente, passado e futuro. 
Palavras-chave: Administração nas Propriedades Rurais. Empreendedorismo. Agronegócio.  
 
Abstract:This article seeks to bring information from farmers, will offer questions of the various ways 
in which the farmer can develop his production. Including the responsibility of an administrator to 
understand good tactics and undertakings to produce projects, and that it is up to each one to offer the 
best to put into practice. The methodology used is qualitative and refers to a bibliographic study. The 
objective is to theoretically interconnect agriculture and agribusiness, and that the two together play a 
very important role in the life of society and the economy of the Country. At present it is very common 
for rural administrators to worry about minimizing costs and maximizing profits, that is, lower costs and 
give more importance to profits, because it is with profits that the administrator can work more quietly 
to do the best for your company. The administrator must be in tune with the company's operational or 
rural property, to act safely in decision-making that involves the present, past and future. 
Keywords: Management in Rural Properties. Entrepreneurship. Agribusiness. 

 

INTRODUÇÃO 

 A Administração Rural envolve atividades que facilitam aos 

produtores rurais a tomada de decisões ao nível de sua empresa agrícola, com o fim 

de obter melhor resultado econômico, mantendo a produtividade da terra. 

 A tarefa de administrar começa desde do conhecimento de como se forma 

uma empresa rural, até aos recursos que ela necessita como: da terra, pessoas, 

máquinas, equipamentos, instalações e benfeitorias, fornecedores, clientes e 

dinheiro. 
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 A administração rural além de planejar, executar e controlar gasto, ela 

também representa um processo de gestão completa, onde cada elemento no elo de 

formação consiste em uma ação correta, para que não ocorram perdas e danos 

dentro da empresa. 

AGRICULTURA  

 A agricultura é da atividade mais antiga da sociedade, no que passou a ser 

uma das economias do Brasil, exportando alimentos para outros Países. 

 O que antes era simplicidade na agricultura, hoje se torna mais sofisticada, 

pois exige tecnologias no qual os produtores se empenham para acompanhar e se 

manterem informados com as mudanças, pois o processo abrange preparo do solo, 

manejo, colheita e as realizações de atividades pós colheita, que envolve o 

transporte interno e armazenamento adequado.  

Cada vez mais a agricultura está se modernizando com equipamentos, robôs, 

máquinas controladas por aparelhos celulares e climatizadas para o conforto do 

operador, e se atualizando nas legislações trabalhistas, ambientais e sanitárias. 

AGRICULTURA NO AGRONEGÓCIO 

 É um conjunto de atividades que envolve desde a produção até a distribuição 

dos insumos que estão relacionados a agricultura e pecuária. 

 Ela se divide em três etapas: o que vem antes da porteira das fazendas, o 

que se passa dentro das fazendas e o que ocorre depois da porteira. 

 Na etapa ‘‘o que vem antes da porteira’’ se relaciona ao ambiente externo da 

propriedade rural que são: a mão de obra, equipamentos e os insumos; 

 Na etapa “dentro das fazendas” está ligada ao ambiente interno, ou seja, a 

forma de plantio, os tratos culturais, recursos humanos, a colheita, a área fiscal, 

comercial, tributária, trabalhista, entre outros.  

 Na etapa “o que ocorre depois da porteira” esta atividade corresponde pós 

colheita no qual envolve o transporte, armazenamento, industrialização, embalagem 

até a sua comercialização. 
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CUSTOS AGRÍCOLA 

 Os custos no setor agrícola estão caracterizado sobre os registros e alocação 

dos variados recursos consumidos na empresa rural. Para se obter o resultado com 

precisão os custos são divididos em globais e parciais. 

 O custo global é constituído em dois grupos de encargos as despesas 

efetivas e as despesas adicionais. 

 As despesas efetivas estão relacionadas a todos os desembolsos monetários 

como as contribuições de impostos, licença e taxas, remuneração de mão de obra 

prestada pelos trabalhadores permanentes ou temporários, as despesas de 

transporte que a propriedade agrícola explore, compra dos insumos. 

 O consumo de produtos de exploração própria como alimentação do pessoal 

e animais. 

 As reparações está relacionada a consertos a máquinas e implementos 

agrícolas e depreciações dos capitais fixos. 

 Prestação de trabalho por parte do empresário rural e de membros da família. 

O custo parcial é dividido em quatro setores de atividades agrícolas. 

 Produção vegetal, está relacionado com as despesas gastas com materiais 

para o plantio e cultivo das plantas agrícolas os florestais que podem ser adubos, 

sementes e inseticidas. 

 Produção animal envolve apenas o gado de renda este que é explorado 

apenas para a produção de bens como criação, engorda, produção de leite, mel, 

ovos. 

 Produção agroindustrial significa que os produtos obtidos na exploração 

passarão por um processo de transformação primaria dos produtos agrários essa 

atividade precisa ser realizada na propriedade rural aos cuidados do empresário e 

com produtos da propriedade. 

 Atividades complementares são necessárias para o desenvolvimento das 

atividades como animais de trabalho, veículos, maquinas e ferramentas agrícolas, 

irrigação entre outros. 
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PECUÁRIA 

 Esta atividade corresponde ao conjunto de técnicas utilizadas a atividades de 

criação e reprodução de animais que são comercializados para abastecer o mercado 

consumidor, além de comercializar o couro animal para produção de matérias – 

primas, as fezes servem para adubo natural. 

 As principais atividades são: 

 Bovinocultura; 

 Suinocultura; 

 Avicultura; 

 Bubalinocultura; 

 Caprinocultura; 

 Ovinocultura. 

GESTÃO DE PESSOAS NO AGRONEGÓCIO  

 O agronegócio vem crescendo quantitativamente e qualitativamente, por isso 

necessita de pessoas qualificadas para atuar nesses processos que exigem 

tecnologias mais avançadas, pois o agronegócio não está apenas ligado ao mercado 

nacional, mas também as exportações. Com isso, foi necessário a implantação da 

técnica de gestão de pessoas no agronegócio para ser responsável por gerenciar os 

colaboradores que integram, para atender as exigências legais e sociais que consta 

na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e previdência social. 

 De acordo com Callado(apud Chiavenato 2001) 

A gestão de pessoas é a área preocupada com as pessoas no ambiente de 
trabalho e fora dele, responsável por conseguir atrair profissionais 
qualificados e que venham contribuir com os resultados organizacionais. 
Essas pessoas precisam ser motivadas para que permaneçam o tempo 
necessário, de forma produtivas e proativa, pois somente delas a 
organização poderá atingir seus objetivos. 

AMBIENTE DE UMA EMPRESA RURAL 

 O ambiente de uma empresa rural envolve externamente a empresa e são 

compostas por variáveis, elas são. 

 Variáveis tecnológicas; 

 Variáveis econômicas; 

 Variáveis políticas; 
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 Variáveis sociais; 

 Variáveis legais; 

 Variáveis demográficas; 

 Variáveis ecológicas. 

 

 O ambiente operacional é constituído do ambiente geral da empresa, e 

também constituído por quatro setores principais, nos quais são: 

1. Consumidores: pessoas físicas ou jurídicas, que formam o mercado agrícola e 

possuem, melhores informações sobre os preços do que o produtor. 

2. Fornecedores: são todas as instituições que fornecem recursos para a 

empresa rural, como: créditos, mão de obra, insumos, assistência técnica, serviço 

em geral. 

3. Concorrentes: é formado por outros produtores rurais que além de 

concorrerem pela venda de produtos, também concorrerem pela obtenção da mão 

de obra qualificada, e os insumos em geral. 

4. Regulamentadores: são associações, sindicatos e até mesmo órgãos do 

governo, que determinam controles, limitações e também restrições na propriedade 

rural. 

Figura 01: O ambiente na empresa 

 

 

            Fonte: Ebah 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A ideia de unir agricultura e o agronegócio foi de suma importância para 

nosso desenvolvimento intelectual e para informarmos sobre esse assunto, que está 

sendo tão questionado nos dias atuais. 

 Como a agricultura é uma das principais fontes da economia do país, e ela 

que nos fornece o alimento, traz grandes constrangimentos para o mundo ecológico 

e para quem quer ver um ambiente mais puro, mais limpo e o mais esperado ser 

sustentável. 

 Cada meio de transformar o meio ambiente que citamos neste artigo mostra 

uma ação que o ser humano pode e deve fazer meios que são tão simples quanto 

você pegar um galão de veneno e jogar num buraco a céu aberto, que no caso não 

está correto.  

 Propriedade rural é sim uma empresa, e o agricultor também é um 

administrador, e nos proporcione uma melhor continuidade na produção de 

alimentos, e na economia do país e do mundo. 
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A INFLUÊNCIA DO COOPERATIVISMO NA ECONOMIA ATUAL 
 

Lidiane Xavier da Silva13 
Sonia Bressan Vieira14 

 

Resumo: O presente artigo trata da influência do cooperativismo na economia atual, num momento 
em que a mesma passa por dificuldades. O objetivo deste estudo é analisar e refletir sobre a real 
importância de estar inserido em uma cooperativa, assumir os princípios e valores adotados pela 
mesma no desempenho de sua atuação nas comunidades locais e regionais onde estão inseridas, 
tendo a responsabilidade social como lema. A metodologia de trabalho compreende uma pesquisa 
bibliográfica sobre a temática em foco. Embasam esta pesquisa conceitos de cooperativismo, 
cooperativas, crise e economia. Os resultados deste estudo, apontam que o mesmo contribui para o 
entendimento das vantagens de ser um cooperado e dos diferenciais de uma cooperativa em 
comparação com uma empresa privada, aumentando de forma significativa os vínculos empregatícios 
em tempos em que o desemprego torna-se pauta principal em rodas de conversa. Como conclusão 
deste estudo salienta-se o fato do quanto o cooperar é fundamental em meio as dificuldades 
econômicas atuais. 
Palavras Chave: Cooperativismo. Cooperativas. Crise. Economia.  

 

Abstract: The present article deals with the influence of cooperativism in the current economy, and it 
finds difficulties in today 's times. The objective of this research is to analyze and reflect on the real 
importance of being part of a cooperative, to assume the principles and values adopted by the same in 
the performance of its work in the local and regional communities where they are inserted, with social 
responsibility as a motto. The work methodology comprises a bibliographical research on the theme in 
focus. They base this research on concepts of cooperativism, cooperatives, crisis, and economy. The 
results of this study show that it contributes to the understanding of the advantages of being a 
cooperative, the differentials of a cooperative compared to a private company, significantly increasing 
the employment links in times when unemployment becomes the main conversation wheels. As 
conclusion of this study it is emphasized that the fact of how much the cooperation is fundamental 
amid the present economic difficulties. 
Keywords: Cooperativism. Cooperatives. Crisis. Economy. 

 

INTRODUÇÃO 

Os tempos de crise constituem-se para muitos uma grande dificuldade que 

acumulam e certas organizações acabam fechando as portas de seus 

estabelecimentos. Como se fosse uma reação em cadeia acabam resultando no 

desemprego de seus colaboradores sendo que estes já não consumirão o que antes 

consumiam resultando em dificuldades para as outras organizações e assim se 

sucede. No entanto, o que pode ser uma pedra de tropeço para uns, para outros é 

uma preciosa pedra na construção de seu “castelo”.  
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Neste texto, irá ser tratado o quanto as cooperativas vêm crescendo nos 

tempos de crise, ou seja, enquanto algumas organizações fecham seus 

estabelecimentos, as cooperativas vêm expandindo seus negócios de maneira 

rápida e sólida, as quais estão se tornando alternativas acessíveis para que os 

indivíduos contornem a crise com menos gastos e consequentemente com 

incremento de renda à população. 

A modelo de outros países, o Brasil vem aumentando a quantidade de 

cooperativas sejam elas de crédito ou insumos, agrícolas ou de alimentos, ou até 

mesmo de energia elétrica entre tantas outras modalidades. Todavia, ressalta-se a 

responsabilidade social das mesmas com as comunidades onde estão inseridas 

sendo que o capital de giro é investido na própria comunidade que gera lucro e são 

repartidos os resultados entre os associados de forma transparente entre todos. 

Sendo que a informação é primordial em ser compartilhada com os associados, 

conveniando para o bem de todos. 

DESENVOLVIMENTO 

CONCEITOS DE COOPERATIVAS E COOPERATIVISMO 

O surgimento do cooperativismo veio de certo modo revolucionar os meios de 

se pensar em economia. Com ele é possível ter menos gastos e uma maior 

lucratividade. E até mesmo ajudar o próximo. É possível estar interligado com 

diferentes pessoas em um conjunto de sócios de uma mesma cooperativa. Todavia 

segundo o Sebrae (2017): “Cooperativa é uma organização constituída por membros 

de determinado grupo econômico ou social que objetiva desempenhar , em benefício 

comum determinada atividade.” Sendo assim, deve –se ser de forma justa, que 

convém a todos de forma igualitária sem exceções.  

Porém, para a economia o cooperativismo é um modelo inovador onde possui 

grandes chances de alavancar o mercado, sendo que foi elogiado até mesmo pela 

Organização das Nações Unidas. 

Segundo o Secoop/RS (2017):  

O cooperativismo é um modelo econômico social que gera e distribui 
riqueza de forma proporcional ao trabalho de cada associado. Considerado 
pela Onu “um modelo de negócios que constrói um mundo melhor”, é uma 
opção de crescimento econômico que caminha junto com o 
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desenvolvimento social, pautada por valores humanos como solidariedade, 
responsabilidade, democracia e igualdade. 

Sendo assim, o cooperativismo é uma forma de se pensar em crescer e ao 

mesmo tempo ajudar o próximo. Onde cada qual recebe conforme a sua margem de 

contribuição, sua própria receita. Pode-se também contribuir com sua comunidade 

local, pois, em grande parte das cooperativas as mesmas possuem compromissos 

de responsabilidade sustentável e socioambiental, oferecendo auxilio educacional a 

comunidades carentes. 

 A associação em uma cooperativa é livre a todos que possuírem interesse 

sendo que venha cumprir algumas normas previstas em lei como o capital social, 

que é fixado conforme o estatuto que cada cooperativa possui não podendo ser 

descumpridas as normas básicas previstas em leis. 

O COOPERATIVISMO NO RIO GRANDE DO SUL 

O cooperativismo surgiu no Brasil, segundo o SESCOOP RS (2017), em meio 

a tempos jesuíticos no Rio Grande do Sul. 

Por meados de 1609, padres Jesuítas deram início aos trabalhos de 

catequização dos índios que habitavam no Rio Grande do Sul e outras regiões aos 

redores. Em primeira impressão tiveram uma grande surpresa, pois os povos que 

habitavam aqui ainda poderiam ser considerados nômades, pois não habitavam em 

terrenos, mas sim em regiões não fixadas (PORTAL DAS MISSÕES, 2017). 

Todavia ao mesmo tempo em que não possuíam moradia fixa também não 

tinham hábitos que os então espanhóis e portugueses possuíam como o de comer 

com talheres e também o mais focalizado neste presente artigo – a organização 

financeira. 

Enquanto na Europa o cooperativismo estava em alta, no Brasil ainda não se 

havia conhecimento deste novo método econômico que causaria tantas mudanças 

nos meios de se pensar.  

Em meados de 1902, o Padre Theodor Amstad desembarca no estado com a 

missão de dar assistência econômica as comunidades locais, sendo que também 

auxiliaria de forma cultural e ambiental as comunidades (WILHELM; SCHNEIDER, 

2013). 



 
 

 

 41 

Porém, o Padre uniu-se com alguns pastores evangélicos e propuseram a 

fundação de Associação de Agricultores onde juntos eles poderiam juntar forças 

econômicas para custearem suas pequenas propriedades agrícolas. 

Segundo Rambo (apud Wilhelm, 2013, p. 21): 

Colocar a colônia alemã em condições de prover, na medida do possível, a 
si mesma das verdadeiras necessidades relativas a gêneros alimentícios, 
vestuário, instrumentos de trabalho, instalação das moradias, ao mesmo 
tempo, incentivar as atividades e a infraestrutura de utilidade comunitária.  

Sendo assim, o intuito do espírito cooperativo já estava presente pois ali era 

possível auxiliar uns aos outros de forma amigável, onde juntavam o pouco que 

possuíam e ali emprestavam uns aos outros com juros de baixo impacto financeiro 

para então crescerem e tornarem-se fortes como hoje o cooperativismo é. 

ASPECTOS DA ECONOMIA BRASILEIRA ATUAL 

A evolução das grandes crises vem assustando a população. Mais tributos 

vêm sendo arrecadados onde cada vez mais o consumidor vem a perecer com 

estes. Sendo que, não há tanta facilidade em adquirir bens de consumo como era 

possível. Então cada vez mais a população recorre as cooperativas de crédito com 

suas baixas taxas de juro para então poder realizar sonhos. 

Os produtos oferecidos pelas cooperativas de crédito tem sido a solução para 

quem deseja adquirir um bem. Para quem não possui pressa em adquiri-lo as cartas 

de consórcios tornam-se uma alternativa viável a quem deseja pagar um juro de 

pequeno impacto e ao mesmo tempo não prejudicar-se com as dívidas. Porém, para 

quem deseja uma maior rapidez na realização de seus desejos, pode optar por um 

empréstimo na qual com juros mais acessíveis pode em poucos dias ter o dinheiro 

creditado em sua conta na cooperativa. 

Porém, o brasileiro está guardando menos valores monetários em cadernetas 

de poupanças, onde também está gastando mais e tomando maiores créditos para o 

pagamento das dívidas. Mas a rentabilidade da caderneta de poupança volta a 

crescer. 

É possível analisar a retomada deste crescimento no gráfico a seguir, ao qual 

retrata Taís Laporta (2017): 
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Figura 1: Rentabilidade da Poupança 
        Ganho Real (descontada a inflação) de Janeiro a Julho, em % 

 

Fonte: Economática. Intergráfico elaborado em 09/08/2017 

 

Conforme o gráfico acima se pode descrever o crescimento que houve da 

rentabilidade em cadernetas de poupança, sendo que em anos não havia sido 

contabilizado o expressivo crescimento da mesma, sendo que está é uma esperança 

a se pensar em guardar valores, onde nas cooperativas este valor além de estar 

rendendo juros ele também está somando-se aos demais valores para serem 

emprestados aos que necessitam de crédito. Todavia, não é somente em 

rentabilidade que as cooperativas estão tomando seu espaço.  

Segundo a Revista Época Negócios, em 2016, o crescimento de empregos é 

nitidamente notável: 

No ano passado, enquanto foram fechados 74 mil postos de trabalho no 
Paraná, as cooperativas contrataram 4 mil pessoas. Algumas delas 
enfrentaram uma situação surreal: a escassez de mão de obra em suas 
regiões. A Copacol, por exemplo, resolveu construir um condomínio de 
moradias para atrair gente vinda de outras cidades. Ela chegou a buscar 
trabalhadores em um raio de até 120 quilômetros de distância de sua sede, 
em Cafelândia, no oeste paranaense, um pequeno município com 17 mil 
habitantes. 

Com esta reportagem é possível notar o crescimento das cooperativas no 

país, sendo que em tempos de crise enquanto empresas privadas demitiram seus 

funcionários, as cooperativas contrataram colaboradores, em vista que com este é 

possível fazer com que a economia gire e torne-se cada vez mais próspera a 

crescer. 
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INDIVIDUALIDADE DO ASSOCIADO 

Cada associado em uma cooperativa é considerado um voto em uma 

assembleia, independentemente do valor que o mesmo possui aplicado. Em 

contrapartida em um banco onde não se possui associados mas sim sócios que em 

grande maioria são majoritários, tomam decisões baseados no poder aquisitivo dos 

mesmos sendo que em uma cooperativa o associado também é dono e em um 

banco o cliente não participa das decisões. 

Entretanto cada um recebe ao final de cada ciclo as sobras anuais onde é 

calculado pela quantidade de cooperação que o mesmo possui, pois quanto mais 

produtos adquire mais contribuição ele dará a cooperativa onde está inserido. 

CONFIANÇA E INOVAÇÃO 

O ato de cooperar melhora a interação humana, onde cada qual pode unir 

forças para concretizar seus interesses em comum, com total responsabilidade 

sendo de forma útil e agradável a todos criando uma cultura de aprendizado ao ato 

de confiar. 

Segundo Lacombe (2009, p. 285): 

A parte mais difícil da criação do aprendizado organizacional é desenvolver 
uma cultura em que as pessoas troquem informações e experiências que 
antes constituíam sua principal fonte de poder, aceitem a responsabilidade 
por questões das quais têm um controle apenas limitado e proponham 
iniciativas destinadas a funcionar em um ambiente em que as medidas e os 
sistemas de mensuração não estão muito claros. Esse tipo de 
comportamento só brota em uma organização na qual as pessoas confiam 
em julgamentos mútuos e não hesitam em depender de compromissos 
assumidos por terceiros: uma organização que aprende precisa de uma 
cultura baseada na confiança. 

Sendo assim, pode-se dizer que é possível estar ambos unidos em uma para 

uma sociedade melhor, nas quais esforços se voltam para o bem comum, porém é 

necessário entender a importância de estar sempre em constante aprendizado, seja 

este por vias técnicas ou teóricas. Também é possível expandir conhecimento 

através das trocas de experiências entre pessoas de diferentes setores até mesmo 

pois sair fora da zona de conforto e conhecimento atrai novos horizontes onde antes 

a criatividade ainda não havia alcançado. 
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Todavia, para que haja confiança por ambas as partes é necessário que as 

organizações, no caso as cooperativas preparem seus colaboradores, seja esta de 

forma contínua e acompanhada para que de fato saia da teoria e venha para a 

prática. 

Segundo o pensamento de Chiavenatto (2011, p. 541) há formas de melhor 

pensar que: 

a.Encorajam o empreendimento. Investem em equipes de empowerment 
para que elas possam buscar novos conceitos de produtos e serviços, 
deixam que elas coloquem em prática suas ideias e reconhecem fortemente 
a iniciativa. 
b.Sustentam o aprendizado constante. Promovem a ampla circulação de 
informações, observam os concorrentes e inovadores no mundo inteiro, 
medem seu próprio desempenho com base em padrões mundiais de 
qualidade e oferecem treinamento contínuo para manter atualizado o 
conhecimento das pessoas. 
c.Colaboram com os parceiros. Combinam o melhor de sua especialização 
e da de seus parceiros, desenvolvendo aplicações customizadas para os 
clientes.  

Sendo assim, é válido ressaltar a importância do aprendizado até mesmo em 

cooperativas visando um mercado altamente competitivo onde as organizações 

privadas estão em grandes escalas e chances de alcançar os associados, porém 

com determinada preparação as cooperativas podem sim expandir um mercado 

consumidor ainda não explorado com grandes chances de terem uma lucratividade 

ainda maior. 

Todavia, a inovação e tecnologia pode ser uma alternativa de criatividade as 

cooperativas, ou seja, um aumento de competitividade pois há muito a ser explorado 

quanto mais produtos de qualidade a serem oferecidos, uma maior gama de 

associados é possível se adquirir. 

Ainda segundo Chiavenatto (2011, p. 546): 

A mudança traz transformações que levam a inovação. A inovação do latim 
innovatio=ideia, método ou objeto que se diferencia totalmente dos padrões 
atuais) é uma invenção transformada em consumo , uma solução diferente 
e melhor ou algo valioso e que não tem nada a ver com aquilo que já existe. 
A inovação tem a ver com ideias novas, novos conceitos, novidades, 
invenções, maior utilidade, vantagens agregadas, melhor proveito, 
economias e coisas assim.  

Então, pode-se dizer que a inovação está presente no dia a dia das 

organizações sejam elas públicas, privadas ou cooperativas gerando uma maior 

estabilidade de mercado. Para estar consolidada no mercado não basta somente ter 

produtos de qualidade mas sim ter viabilidade para gerar novos produtos e manter 
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os associados ativos, para que não seja necessário buscar novos produtos em 

outros setores da economia mas sim, sentir-se amparado pela cooperativa onde 

está localizada, levando em conta as necessidades da comunidade local visando 

sua renda, ou seja sendo segmentada. 

RESPONSABILIDADE SOCIAL 

Em meados do século XXI a responsabilidade social torna-se um tema a ser 

abordado com grande preocupação por parte das cooperativas. Estar em um mundo 

de desigualdades torna-se um tanto quanto sensível as necessidades locais. 

Para que tantas desigualdades não venham atingir mais ainda o futuro as 

cooperativas vêm trazendo programas que ao mesmo tempo em que interagem 

mostrem que é possível haver esperanças sobre o futuro, ou seja, vem de forma a 

motivar as gerações. 

Segundo Montana e Charnov (2010, p. 234): 

Dissemos que a motivação é influenciada pela idade e pelas circunstancias 
pessoais, pela fase que a pessoa está atravessando em sua vida e em sua 
carreira no momento. Entretanto, isso não é tudo. O ambiente externo 
também afeta a motivação.  

Sendo assim, com esta visão as cooperativas investem nas comunidades 

pensando em motivá-los com esperanças de um futuro melhor, buscando a 

qualidade de vida e então sim melhor atendê-los. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com este estudo foi possível compreender os diferenciais de estar inserido 

em uma cooperativa, desde o relacionamento humano como também a informação e 

interligação que está disponível ao associado sendo sempre trabalhado de forma 

justa, igualitária e transparente entre todos, sendo levada em conta suprir as 

necessidades da comunidade, ou seja, entendê-la antes de tudo. 

No entanto, os produtos e serviços prestados são planejados de forma 

estratégica para atender as comunidades levando em conta os diferenciais que cada 

segmento possui, onde se torna um diferencial competitivo num mercado tão 

exigente, sendo que é necessário que cada comunidade venha moldar-se para 

atender as expectativas do meio onde está inserido. 

 



 
 

 

 46 

REFERÊNCIAS 

CHIAVENATO, Idalberto. Introdução a Teoria Geral da Administração. Rio de 
janeiro, RJ: Elsevier, 2011-8ª ed. 

LACOMBE, Francisco. Teoria Geral da Administração. São Paulo- SP : Saraiva 
2009- 1ª ed. 

LAPORT, Taís. De janeiro a julho, poupança tem o maior ganho real em 11 anos. BRASIL. 
09 Ago. 2017. Acesso em: 08 Out. 2017. 

MONTANA, Patrick J.; CHARNOV, Bruce H.. Administração, tradução Cid Knipel 
Moreira; revisão técnica Álvaro Pequeno da Silva, São Paulo SP, Saraiva 2010- 3ª 
ed. 

PORTAL DAS MISSÕES. Reduções Jesuíticas –Resumo-1º e 2º Período. Santo 
Ângelo RS. 08Out.2017. Acesso em: 08 out. 2017. 

RYDLEWSKI, Carlos; GRISOTTO, Raquel. Cooperativas de crédito querem 
conquistar o Brasil. BRASIL. 01 Jan. 2017. Acesso em: 08 out. 2017.  

SEBRAE NACIONAL. Os princípios do cooperativismo. Brasil, 31 Jul. 2017. 
Aceso em: 08 out. 2017. 

SESCOOP/RS. História do Cooperativismo. Porto Alegre, RS. 08 Out. 2017. 
Acesso em 08 Out. 2017. 

SESCOOP/RS. O que é o cooperativismo. Porto Alegre: RS, 08 Out. 2017. Acesso 
em: 08 Out. 2017. 

WILHELM, Elemar José; Schneider; José Odelso. O primeiro centenário de um 
sonho. Santa Rosa RS, Coli, 2013 -1ª ed. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 47 

O JOVEM ADMINISTRADOR E EMPREENDEDOR 

 

JÚLIA DOS SANTOS BOLACELL15 

SONIA BRESSAN VIEIRA16 
 

Resumo: O mundo contemporâneo é cenário de mudanças inovadoras nas quais os jovens são 
colaboradores fundamentais também na esfera de negócios. Este artigo situa a atuação do jovem 
com um perfil de administrador-empreendedor na empresa familiar ou que idealize uma nova 
proposta de uma futura empresa. Objetiva caracterizar e comparar o administrador empreendedor 
tendo como sujeito o jovem. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica fundamentada em alguns 
conceitos básicos como administrador empreendedor, empreendedorismo e jovem inovador, na visão 
dos teóricos Chiavenato, Dornelas e Silva considerando aspectos como: o administrador que faz 
acontecer, o segredo de ser um administrador empreendedor, e a atuação dos jovens como 
administradores empreendedores dedicados e apaixonados pelo que fazem. Os resultados do estudo 
apontam para o fato de que o administrador-empreendedor é aquela pessoa com visão, com foco, 
decidida, capaz de ousar, transformar, descobrir novas ideias, colocando-as em prática. Daí conclui-
se que nos tempos atuais, mais do que em tempos anteriores, o jovem desempenha com excelência 
esse papel, estimulando o desenvolvimento de suas próprias empresas e sendo capazes de gerir 
negócios com visão empreendedora, tendo paixão pelo que abraçam e investindo sem medo nos 
seus sonhos, com determinação e otimismo. 
Palavras-chave:Administrador empreendedor. Empreendedorismo. Jovem inovador. 

Abstract: The contemporary world is the scene of innovative changes in which young people are also 
fundamental collaborators in the business sphere. This article situates the young person with an 
entrepreneurial-administrator profile in the family company or the creator of a new proposal in his 
future company. Objective characterize and evaluate the entrepreneur with the subject as the young 
person. It is a bibliographical research based on some basic concepts such as administrator 
entrepreneur, entrepreneurship, young innovative people in the view of theorists Chiavenato, Dornelas 
and Silva considering aspects such as the administrator who makes it happen, the secret of being an 
entrepreneurial administrator, and the performance of young people as dedicated and passionate 
entrepreneurial administrators for what they do. The results of the study point to the fact that the 
adminstrator-entrepreneur is that person with vision, with focus, determined, able to dare, to transform, 
to discover new ideas, putting them into practice. It is concluded that in these times, more than in 
previous times, the young person plays with excellence this role, stimulating the development of its 
own companies and being able to manage businesses with entrepreneurial vision, having passion for 
what they embrace and investing without fear in their dreams, with determination and optimism. 
Keywords: Administrator enterprising. Entrepreneurship. Young innovative. 
 

 INTRODUÇÃO 

Com o passar dos anos o mundo do empreendedorismo foi se desenvolvendo 

mais e mais. Os jovens vêm sendo os responsáveis por este crescimento repentino. 

Seja com alguma ideia inovadora ou tocando sua empresa familiar. Conforme 

Dornelas (2017, p. 8), “os empreendedores são pessoas diferenciadas, que 

possuem motivação singular, são apaixonadas pelo que fazem, não se contentam 
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em ser mais um na multidão, querem ser reconhecidas e admiradas, referenciadas e 

imitadas, querem deixar um legado”. Desenvolve essa ideia argumentando que:  

Por isso, o momento atual pode ser chamado de a era do 
empreendedorismo, pois são os empreendedores que estão eliminando 
barreiras comerciais e culturas, encurtando distâncias, globalizando e 
renovando os conceitos econômicos, criando novas relações de trabalho e 
novos empregos, quebrando paradigmas e gerando riqueza para a 
sociedade. (2017, p. 10). 

Assim, este estudo busca situar a atuação do jovem de forma empreendedora 

na empresa familiar ou na sua futura empresa. Mostrar a capacidade de ser um 

grande administrador e empreendedor, acreditar nos seus projetos e não ter 

vergonha de estar no caminho certo, assumir o seu estilo de vida, vestir a camisa da 

empresa e deixar um legado para as próximas gerações é o perfil do jovem 

administrador empreendedor. O pensamento de José Dornelas deixa evidente que 

ser empreendedor “é ter paixão pelo que faz” é buscar sempre algo novo para sua 

empresa e principalmente saber reconhecer uma oportunidade (2017, p. 30). O texto 

objetiva caracterizar e comparar o administrador empreendedor tendo como sujeito o 

jovem. 

Este trabalho envolve estudos bibliográficos sobre a temática alicerçando-se 

em estudiosos sobre os conceitos de: administrador empreendedor. 

empreendedorismo e jovem inovador. Com base em teóricos, este artigo efetua uma 

análise sobre os referidos conceitos e enfoca um caso verídico na área em estudo.   

O ADMINISTRADOR QUE FAZ ACONTECER 

O administrador é aquela pessoa que faz as coisas acontecerem com a ajuda 

de funcionários que auxiliam a conduzir as organizações do sucesso. O 

administrador planeja, organiza, direciona e controla todo o trabalho, tendo como 

objetivo deste processo alcançar e oferecer resultados finais. Requer liderança e 

direcionamento em atividades executadas e direcionadas para todo o grupo, 

buscando integração entre eles. O administrador deve ter uma mente de 

empreendedor, sendo criativa para focar nos compromissos e aprender novas 

habilidades e adquirir novas competências. Conforme argumenta Chiavenato: 

O administrador precisa saber como tomar decisões, o administrador 
configura e reconfigura continuamente sua organização ou a unidade 
organizacional que administra. Ele decide qual o rumo que deseja que sua 
organização siga, toma as decisões necessárias e elabora os planos para 
que isto realmente aconteça. (2014, p.184) 
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Portanto, o empreendedor, tanto como o administrador, busca ser o líder da 

sua empresa. Liderar, conforme SILVA,  

[...] é a arte de unir pessoas diferentes em torno do mesmo proposito, 
trabalhando os elementos que movem cada um. Esses elementos se 
manifestam de forma diferente para cada pessoa, mas convergem num 
único foco: a causa, o projeto e as metas da empresa (2010, p. 42). 

O líder trabalha junto com seus colaboradores e os motiva. Estabelece metas 

no final do mês ou até mesmo no dia, para serem compridas, tendo no final alguma 

recompensa generosa. Isto é saber administrar uma empresa, como o conjunto de 

um todo unido. Cria um ambiente agradável para todos os funcionários no qual cada 

um, luta pelos seus objetivos na empresa e, talvez, um cargo futuro como gerente, 

sendo que como resultado final obtenha o sucesso desejado. Chiavenato continua 

sua análise afirmando que: 

A administração requer fazer as coisas por intermédio das pessoas. O 
administrador não executa e deve saber assessorar as pessoas e 
desenvolver nelas capacidades e competências para que executam 
adequadamente suas atividades. Deve saber ajustar as capacidades e as 
competência dessas pessoas aos requisitos da organização e dos objetivos 
a serem alcançados pelo esforço conjunto. Para isso, deve comunicar, 
orientar, liderar, motivar e recompensar as pessoas (2014, p. 6). 

Diante disto, concordando com a citação acima, opina-se que o administrador 

necessita ter um convívio agradável com seus colaboradores, fazendo com que 

atinjam as metas desejadas e assim tenham alguma gratificação pelo esforço feito. 

Que sejam escutados pelo seu líder para que tenham objetivos iguais dentro da 

empresa, em especial com seus clientes, pelo fato de que eles trabalham com 

pessoas. Enfim, é um conjunto que deve estar em perfeita harmonia pois se um cair 

todos sofrem as consequências.  

O administrador e o empreendedor caminham juntos, pois um vai 

complementar o outro e ambos são os tomadores de decisões. O administrador 

precisa ter características de um empreendedor para inovar no seu serviço e o 

empreendedor precisa saber o básico para administrar o seu produto para que 

ambos tenham sucesso. Assim sendo passamos a analisar o segredo de ser um 

administrador empreendedor. 

O SEGREDO DE SER UM ADMINISTRADOR EMPREENDEDOR 

O administrador empreendedor precisa ter visão. A capacidade de enxergar 

alguma oportunidade ou até mesmo criá-la é possível para aqueles que estão 
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focados no seu objetivo inicial. É preciso acima de tudo ter coragem para enfrentar o 

que virá pela frente a partir do momento que ver que um projeto está tomando um 

rumo. Com coragem e uma excelente ideia, o empreendedor precisará de muita 

competência para colocar em prática seu projeto, com sucesso. Isto levará a uma 

fila de investidores que desejarão se associar a essa empresa. 

O segredo do empreendedor é ter foco. Muitos acabam desistindo por não 

terem o lucro desejado ou acabam comprando produtos que não eram o foco deles, 

ou seja, se atiram para todos os lados aceitando qualquer tipo de mercadoria 

fazendo com quem eles mesmos sintam-se fracassados por não terem o objetivo 

alcançado. Mas, para tudo isto dar certo o empreendedor precisa ter planejamento, 

organização, direção e controle. Assim, de acordo com BESSANT e TIDD, “o objetivo 

da maioria dos empreendedores é alcançar independência profissional em vez de 

criar negócios inovadores” (2009, p. 288). 

O empreendedor é aquele que tem uma visão de como será o futuro do seu 

negócio e de sua vida; é uma pessoa decidida na hora de tomar decisões que sejam 

corretas. Leva e faz a diferença no produto e no serviço agregando valor no 

mercado. Explora as oportunidades. Pessoas empreendedoras são indivíduos 

curiosos e estão atentas às informações, com o intuito de melhorarem as chances 

do produto. 

Ser empreendedor é arriscar-se, transformar, descobrir novas ideias em cima 

de produtos já existentes, porém de uma forma diferente. Existe aquele 

empreendedor nato que já vem de família convivendo com este mundo de 

empresas. Com o amadurecimento ele vai gerando ideias e objetivos para sua 

empresa e colocando-as em prática fazendo assim, com que sua empresa cresça a 

cada ano que passa. Pelo fato dele estar no mundo jovem, traz a tecnologia como 

mais um benefício para inovar a empresa buscando com isso chamar a atenção dos 

clientes pela inovação do produto via internet. Nesse sentido José Schumpeter 

(1949) apud, Dornelas afirma que “O empreendedor é aquele que destrói a ordem 

econômica existente pela introdução de novos produtos e serviços, pela criação de 

novas formas de organização ou pela exploração de novos recursos e matérias” 

(2017, p.29). 
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Dornelas lembra ainda o pensamento de Kirzner (1973), ao referir-se que 

“Empreendedor é aquele que cria um equilíbrio, encontrando uma posição clara e 

positiva em um ambiente de caos e turbulência, ou seja, identifica oportunidades na 

ordem presente” (2017, p. 29). 

Como se observa os teóricos citados afirmam que o empreendedor é um 

excelente reconhecedor de oportunidades, alguém que está sempre motivado. E, 

neste início de século XXI, os jovens têm presença marcante como administradores 

empreendedores seja nas empresas familiares ou como colaboradoras, situação 

analisado na seção seguinte. 

A ATUAÇÃO DOS JOVENS COMO ADMINISTRADORES EMPREENDEDORES 

Nos tempos atuais, mais do que em tempos anteriores, observa-se que os 

jovens querem estimular o desenvolvimento de suas próprias empresas na busca de 

novas habilidades e formas de atrair novos investidores. São dedicados em relação 

as suas ideias e apaixonados pelo que fazem, sendo o principal motivo que mantém 

os empreendedores com sucesso. Eles fazem por amor ao trabalho, e tornam-se os 

melhores vencedores de seus serviços e produtos. São pessoas que têm muita 

confiança, portanto, enxergam o sucesso. 

Para começar uma empresa precisam primeiramente de um planejamento. 

Planejar cada momento do seu negócio, tirando do rascunho e colocando em 

prática. Ter o conhecimento do determinado produto para que tenha a capacidade 

de dominar o assunto para, futuramente, conquistar e chamar a atenção dos 

investidores; se dedicar ao trabalho correndo atrás do que for necessário e sabendo 

a hora certa de pôr em prática, ou seja, saber quando surge a grande oportunidade. 

Neste momento, eles agarram a chance, com determinação. Sabem que aquele 

momento é deles e único, é a chance de tirar do papel e investir. 

Muitos empreendedores, argumenta Dornelas (2017, p. 31) não sabem o que 

levou a criarem a sua própria empresa. O autor citado expõe seu pensamento 

através da figura proposta a seguir apresentando algumas características que 

influenciam esse processo de ser dono do próprio negócio. 
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Analisando a figura anterior observam-se fatores pessoais (como realização 

pessoal, valores pessoais, experiência), como também fatores sociológicos (como 

influência dos pais, da família, pessoas de sucesso, empreendedores, líderes, 

gerentes de visão) e fatores organizacionais (como equipe, estratégia, estruturas, 

produtos, etc.).  

Desta análise, procede um exemplo de formação de empresa familiar que 

atua há 42 anos no comércio logístico no município de São Luiz Gonzaga 

confirmando a atuação dos jovens como administradores empreendedores e a 

influência da família e dos pais na criação dessas empresas. 

Nesse sentido invocamos neste estudo a história da Magazine Nobre, 

conhecida como NOBRE, que iniciou suas atividades sob o comando do jovem 

administrador empreendedor Alcides Bolacell, em 1975. Desde o seu início foi 

administrada por Nelci de Olivieira Bolacell. Em 1982, a empresa tornou-se Bolacell 

& Cia Ltda. e, ao longo do tempo, passou por várias alterações no seu contrato 

social. 

A empresa é considerada como uma empresa familiar, pois sempre contou 

com a participação dos filhos. Atualmente, sob a gestão do sucessor - empresário 

Julio Bolacell, mantém a tradição empresarial da família, revitaliza e inova a gestão 

Fonte: José Dornelas (2017) 

Figura 1: Fatores que influenciam no processo empreendedor 
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da empresa. A sua reinauguração ocorreu em 31 de maio de 2013. As alterações 

pelas quais a loja passou ocorreram para prestigiar quem sempre esteve e está 

presente na história de 42 anos da Magazine Nobre.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo central deste artigo foi mostrar o quanto os jovens administradores 

– empreendedores estão influenciando, positivamente, no desenvolvimento do país 

com suas ações inovadoras e ideias que proporcionam o crescimento do pais como 

um todo. Eles vão “transportar” admiração e respeito por terem a maturidade de 

serem administradores e empreendedores tão jovens, como no caso da loja 

Magazine Nobre, a qual permanece ao longo de mais de quatro décadas, 

perpassando gerações de uma família empreendedora.  

Dessa forma, considerando um fato real, notamos que os jovens estão 

eliminando barreiras comerciais e culturais, globalizando a sociedade, e acima de 

tudo criando harmonia no trabalho. Com o convívio e amadurecimento o jovem vai 

gerando ideias e criando objetivos para a empresa, a fim de beneficiar seus 

colaboradores.  

Os empreendedores estão crescendo cada vez mais pela capacidade e 

facilidade de administrarem a empresa e principalmente, ter a visão e ariscar sem 

medo de transformar suas ideais em negócios. Fazem por amor ao trabalho, e 

acabam se tornando os melhores vendedores de seu negócio, absorvem o sucesso. 

Ambos, administrador e empreendedor precisam sempre manter o foco, pois apenas 

um descuido tudo pode cair e lá se vai um sonho ou anos de experiência na 

empresa. Precisam primeiramente planejar o que será o produto, quem busca o tipo 

do produto, locais, modelos, e assim consequentemente surgem as ideias 

inovadoras.  

Finalmente, cabe ressaltar que os jovens desempenham o papel de 

administrador empreendedor com excelência sendo capazes de gerir negócios com 

visão empreendedora, sabem reconhecer uma oportunidade e abraçam com 

otimismo e determinação e por serem pessoas que são apaixonadas pelo que 

fazem, querem ser reconhecidos e admirados pelas suas ideias de negócios, 

referenciados e imitados, como administradores empreendedores. 
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FERRAMENTA DE COMBATE A SONEGAÇÃO: 
SPED-SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL 

 
Rafael de Grandis Turchielo17 

Estela Steinke18 
 

Resumo: A tecnologia da informação é uma realidade nos dias de hoje, as pessoas e as empresas 
estão cada dia mais tecnológicas, sendo assim o governo está evoluindo também, primeiramente 
trouxe a nota fiscal eletrônica (NF-e), agora uma realidade é o SPED que está se tornando um projeto 
extremamente completo de Sistema integrado. Com base nessa premissa foi realizada uma pesquisa 
bibliográfica por meio de livros e especialmente sites que norteiam o SPED. O objetivo dessa 
pesquisa é transmitir informações compreensíveis em torno dessa nova ferramenta que vem surgindo 
com força total no Brasil. A Secretaria da Receita Federal do Brasil institui o SPED que tem tudo para 
se tornar uma das ferramentas mais eficientes e eficazes do país no combate a sonegação, o sistema 
integra diversos subprojetos aos quais as empresas são submetidas, olhando esse ângulo 
percebemos que ele deve auxiliar a rotina empresarial, evitando desperdícios e custos com diversas 
atividades que eram envolvidas no processo. 
Palavras chave: Ferramenta Digital. Combate á Sonegação. SPED. Tecnologia da Informação.  
 

Abstract:Information technology is a reality nowadays, people and companies are becoming more 
technological, so the government is evolving too, first brought the electronic invoice (NF-e), now a 
reality is the SPED that is becoming an extremely complete Integrated System design. Based on this 
premise a bibliographical research was carried out through books and especially sites that guide 
SPED. The objective of this research is to transmit comprehensible information around this new tool 
that has been emerging with full force in Brazil. The Federal Revenue Office of Brazil establishes 
SPED that has everything to become one of the most efficient and effective tools of the country in the 
fight against evasion, the system integrates several subprojects to which companies are submitted, 
looking at this angle we realize that it should help the business routine, avoiding waste and costs with 
various activities that were involved in the process. 
 
Keywords: Digital Tool. Fight against evasion. SPED. Information Technology. 

 

INTRODUÇÃO  

 A Receita Federal do Brasil, juntamente com outros órgãos brasileiros traz à 

tona o SPED (Sistema Público de Escrituração Digital), sendo assim as pessoas 

jurídicas devem se adequar a essa mudança, que já está ocorrendo e é inevitável às 

empresas. Mas será que o SPED é uma ferramenta complicada ou são as pessoas 

que não gostam de se adequar as mudanças? Procurarei as respostas dessa 

pergunta ao decorrer deste artigo que objetiva trazer um pouco mais de informações 

sobre esse assunto muito falado e, por muitas vezes, pouco estudado.  
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 Hoje a tecnologia é um fator fundamental no mundo empresarial, as pessoas 

jurídicas estão buscando cada dia mais inovar e estão usando a tecnologia para se 

destacar no mercado comercial em relação a concorrência. A tecnologia por muitas 

vezes faz com que a empresa funcione de forma eficiente e eficaz, bom o governo 

também é uma empresa, assim cada dia mais ele inova para o melhor 

funcionamento de seu sistema produtivo, essa inovação nos traz o SPED, programa 

federal, criado pela receita federal exatamente para melhorar o controle do sistema 

do país. 

 É interessante conhecer a própria Receita Federal, saber o que ela faz e o 

motivo dela existir, existem diversos programas que são desenvolvidos por esse 

órgão, assim como políticas tributárias no país inteiro. O SPED traz novas 

adequações as empresas que devem cumprir as suas obrigações tributárias, com 

esse sistema teoricamente elas recebem uma facilidade para isso, embora exista 

uma resistência em torno da adequação. 

RECEITA FEDERAL 

 Antes de entrar diretamente no tema principal do artigo vamos entender 

melhor o órgão que o regulamenta, a Receita Federal, segundo o seu próprio site a 

Receita Federal do Brasil (RFB), é um órgão subordinado ao Ministério da Fazenda, 

e tem responsabilidade sobre os tributos de competência da união. É tarefa do 

mesmo auxiliar o Poder Executivo Federal na elaboração da política tributária 

nacional, além de prevenir e combater a sonegação fiscal, o contrabando, o 

descaminho, a pirataria e outros atos ilícitos relacionadas ao comércio internacional. 

 A RFB está melhorando e inovando sempre que possível, para agilizar muitos 

processos, um grande exemplo é o MEI (Micro empreendedor Individual), que ajuda 

muitas pessoas que tem informalmente, ou que desejam ter, a sua própria empresa, 

diversas pessoas já saíram da informalidade e agora tem muitos direitos garantidos 

por meio deste programa, e o MEI vai de encontro a mais uma facilidade, que é o 

Simples Nacional, outro programa da Receita Federal do Brasil que facilita a vida de 

quem é empresário, a guia traz consigo o pagamento de 8 tributos em uma única 

alíquota. No comércio internacional, inovações para a importação e exportação, 

como o Portal Único de comércio exterior que moderniza e facilita o comércio 
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exterior através do Siscomex, que disponibiliza as regras e documentos necessários 

para a exportação e importação, agilizando e muito ambos os processos. 

 O nosso tema, SPED, na verdade é um desses novos programas da Receita 

Federal do Brasil, o mesmo traz consigo uma forma de aumentar a arrecadação e 

dificultar a sonegação, mas, assim como em todas as mudanças, surgem duvidas e 

dificuldades aos contribuintes, o que vem preocupando muitos gestores e 

empreendedores.  

SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL -SPED 

 O SPED é um sistema nacional que armazena e, por meio de um certificado 

digital, valida os documentos contábeis e fiscais das empresas. A própria legislação 

do SPED traz em seu artigo segundo: 

O Sped é instrumento que unifica as atividades de recepção, validação, 
armazenamento e autenticação de livros e documentos que integram a 
escrituração contábil e fiscal dos empresários e das pessoas jurídicas 
inclusive imunes ou isentas, mediante fluxo único, computadorizado, de 
informações. (decreto nº 6.022/07 Art. 2º).  

 Com base nisso percebemos que todos os empresários e empresas devem 

transmitir eletronicamente para a Receita Federal os seus dados, contábeis e fiscais, 

e, por meio deste, autenticá-los. O SPED se trata de uma evolução necessária, pois 

a quantidade de sonegação de tributos é realmente grande, com esse sistema a 

Receita Federal pode fazer o cruzamento de dados dos contribuintes e verificar se 

realmente as informações ali declaradas estão em conformidade, ao termos acesso 

ao site do SPED percebemos que esse é um dos objetivos citados, seguido de mais 

dois, que são respectivamente, “Racionalizar e uniformizar as obrigações acessórias 

para os contribuintes, com o estabelecimento de transmissão única de distintas 

obrigações acessórias de diferentes órgãos fiscalizadores” e “Tornar mais célere a 

identificação de ilícitos tributários, com a melhoria do controle dos processos, a 

rapidez no acesso às informações e a fiscalização mais efetiva das operações com o 

cruzamento de dados e auditoria eletrônica.” 

 O SPED foi constituído por meio de uma iniciativa integrada das 

administrações tributárias nas três esferas governamentais, a federal, a estadual e a 

municipal, assim ambas têm acesso a essas informações, e os contribuintes não 

necessitam entregar individualmente como normalmente é realizado.  
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 Inicialmente o SPED contava com 3 grandes subprojetos, a ECD 

(Escrituração Contábil Digital), a EFD (Escrituração Fiscal Digital) e a famosa NF-e 

(Nota Fiscal eletrônica). O primeiro é a escrituração de forma eletrônica dos 

principais componentes contábeis, como o livro diário, o razão e seus respectivos 

auxiliares assim como o livro balancetes diários, balanços e fichas de lançamentos 

comprobatórias dos assentamentos neles transcritos, transmitido por contador 

devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade e validado por 

certificado digital; o EFD, segundo subprojeto, nada mais é do que a substituição da 

DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica).  

 O mesmo é obrigatório à todas as empresas tributadas pelo lucro real, 

arbitrado ou presumido, incluindo as imunes e isentas, as únicas empresas 

desobrigadas a apresentar o EFD são as optantes pelo Simples Nacional, órgãos 

públicos e pessoas jurídicas inativas; e enfim a NF-e que se trata de um documento 

digital, emitido e armazenado eletronicamente, usado para fins fiscais de uma 

operação de circulação de mercadorias ou uma prestação de serviços, ocorrida 

entre as partes. Sua validade jurídica é garantida pela assinatura digital do 

remetente e a Autorização de uso fornecida pelo Fisco, antes da ocorrência do fato 

gerador. Antes mesmo do SPED a NF-e já existia.  

 Hoje o SPED conta com mais alguns subprojetos, eles estão descritos 

brevemente a seguir:  

(conhecimento de transporte eletrônico): é um documento bastante parecido 

com a NF-e, um documento fiscal eletrônico, porém se diferencia por ser utilizado 

apenas para prestação de serviço de transporte, abrangendo todos os modais de 

transporte; 

(Escrituração Fiscal Digital de ICMS e IPI): é um conjunto de escriturações de 

documentos fiscais, bem como de registros de apuração de impostos referentes às 

operações e prestações praticadas pelo contribuinte; 

(Escrituração Fiscal Digital de Contribuições): é um arquivo digital que deve ser 

utilizado pelas empresas privadas na escrituração da Contribuição para o PIS/Pasep e da 

Cofins; 

(Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais): objetiva a 

escrituração de rendimentos pagos e retenções de Imposto de Renda e Contribuição Social 

do contribuinte; 
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- são diversos arquivos digitais referentes a cadastro, abertura, fechamento e 

auxiliares, e pelo módulo de operações financeiras; 

- se trata de um instrumento de unificação da prestação das informações referentes 

à escrituração das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas dos trabalhadores, 

inclusive domésticos, e tem por finalidade padronizar sua transmissão, validação, 

armazenamento e distribuição, constituindo um ambiente nacional; 

(Nota Fiscal de Serviço eletrônica): segue o mesmo sistema da NF-e, embora o 

arquivo seja gerado e armazenado pela Receita Federal, prefeitura ou outra entidade 

conveniada, para documentar as operações de prestação de serviços; 

(Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais): é um documento que vincula 

documentos fiscais transportados na unidade de carga utilizada. A sua veracidade é 

comprovada por meio do certificado digital de seu emitente; 

(Nota Fiscal de Consumidor eletrônica): é um documento que tem o intuito de 

documentar as operações comerciais de venda presencial ou venda para entrega em 

domicílio ao consumidor final.  

 Realmente temos muitos documentos que compõe o SPED, todos eles são 

digitais e devem ser transmitidos pela empresa, assim a Receita Federal pode fazer 

o cruzamento dos dados e monitorar melhor as mesmas, evitando futuras fraudes 

que poderiam vir a ocorrer, assim como nos diz Fabretti (2017, p. 141): 

Com a finalidade de integrar as informações contábeis e fiscais das pessoas 
jurídicas implantou-se o Sistema Público de Escrituração Digital Contábil e 
Fiscal, que permita ao Ministério da Fazenda controlar as operações 
tributáveis realizadas pelas empresas, que estão obrigadas a manter sua 
contabilidade comercial e tributária em uma base de dados criada pela 
Receita Federal, cuja finalidade é armazenar e realizar o cruzamento de 
informações contábeis e fiscais das pessoas jurídicas. 

 Direcionando a mesma linha de raciocínio Gil (2010, p. 261) transcreve “Na 

realidade, o Sped Contábil e o fiscal, desde a definição inicial do projeto, são partes 

de um mesmo banco de dados, que estará disponível tanto para a fiscalização da 

União quanto para os estados e municípios.” Podemos entender que o SPED é de 

fato uma forma de monitorar as empresas, o que em tese deve diminuir a evasão 

fiscal, levando a maior arrecadação de tributos e dá uma maior segurança às 

pessoas de bem que trabalham honestamente e pagam seus tributos, esse é um 

dos benefícios do SPED. Outro benefício que podemos notar logo de cara é que, por 
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ser totalmente digital, o SPED reduz e, em muitos casos, elimina os custos com a 

emissão e armazenamento de documentos físicos.  

   
Figura 01: Envio de documentos do contribuinte para órgãos públicos. 

 
     Fonte: Adaptada do Manual de Autenticação dos livros digitais, 1ª Edição 2010. 

 

 Na figura 01 podemos notar que o contribuinte enviava muitos documentos e 

informações para diversos órgãos públicos, grande parte em duplicidade e em 

prazos diferentes para cada órgão, o que se tornava muito complicado e burocrático. 

Era assim a rotina do contribuinte antes do SPED. Na figura 02 mostra como o 

SPED mudou isso. 

Figura 02: Envio de documentação do contribuinte através do SPED. 

 
  Fonte: adaptada do Manual de Autenticação dos livros digitais, 1ª Edição 2010 
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 Com a adesão ao SPED o contribuinte envia os documentos apenas uma vez 

por ano e o sistema faz o resto, proporcionando mais praticidade e agilidade no 

processo. 

ADESÃO AO SPED 

 As adequações que precisam ser feitas para algumas empresas são bastante 

custosas, enquanto que para outras são bastante práticas, essa divergência se dá 

por conta de algumas empresas já possuírem um sistema moderno e estarem 

acostumadas com as novas tecnologias, enquanto que existe outra gama de 

empresas que ainda não se adaptaram a essa nova era e com essas novas medidas 

do governo se tornarão obrigadas a fazê-lo. A forma rudimentar de manter uma 

empresa está chegando ao seu final, com o tempo essa mudança se concretiza e 

nada mais será feito fora de um sistema, as empresas precisam evoluir nesse 

sentido. 

 Para as empresas que ainda não contam com um sistema informatizado é 

aconselhável que o adquiram logo, pois se tornará cada vez mais necessário, seja 

por causa das políticas tributárias ou de seu próprio controle. Momentaneamente 

deixando de lado o foco da arrecadação que o governo espera receber com o SPED 

pode-se perceber que para as empresas que se adaptarem a essa mudança 

poderão evoluir de muitas maneiras, por exemplo, é possível hoje se obter um 

controle plenamente satisfatório usando o método manual, porém é desperdiçado 

muito tempo nesse processo que será sempre continuo, exatamente pela 

continuidade do processo é que ele pode ser facilmente informatizado tornando 

menos oneroso e mais eficaz. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Com ênfase na arrecadação maior de tributos a Secretaria da Receita Federal 

do Brasil institui o Sistema Público de Escrituração Digital, que permite o contribuinte 

enviar para os órgãos públicos as suas informações digitalmente. Efetivamente a 

mudança é mínima, pois toda a escrituração deve ser feita normalmente, o que 

efetivamente muda é a quantidade de papel que deve ser impresso para prestar 

essas informações aos entes públicos.  



 
 

 

 62 

 Os sistemas tecnológicos são uma evolução que vem ocorrendo, e em grande 

parte das vezes encontram barreiras a serem vencidas. Com o SPED não é 

diferente, ele é a evolução do sistema comum de escrituração contábil e fiscal, uma 

de suas barreiras é a resistência do contribuinte em relação à adaptação ao novo 

sistema, muito por conta de alguns não possuírem sistemas informatizados ou não 

encontrarem as informações necessárias para usar o SPED de forma adequada. 

 Acredita-se que essa evolução seja necessária, pois existe um índice muito 

elevado de sonegação de tributos por muitos contribuintes, e isso é antiético com os 

demais que se esforçam e pagam em dia seus tributos que são extremamente altos. 

Os órgãos públicos estão trazendo uma inovação para o país todo, as empresas 

devem se adaptar a isso, porém, essa evolução não traz só desvantagens, quem 

souber usar de forma correta vai fazer parte da evolução e poderá evoluir também, 

poderá ter um controle maior da sua empresa, diminuirá a concorrência desleal, será 

muito mais prático de enviar suas informações para o fisco, e poderá diminuir o 

gasto com papeis e arquivamento dos mesmos. O SPED é o futuro se tornando 

presente.  
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O COOPERATIVISMO MODERNO E A PERDA DE SUA ESSÊNCIA 

 
 

Renata Soares da Silva19 
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Resumo: O presente estudo tem como objetivo abordar assuntos relacionados à essência 
cooperativista e seus valores no atual modo de gestão das cooperativas. A metodologia utilizada é 
bibliográfica com a pesquisa em livros e artigos relacionados com o assunto em estudo e exploratória, 
pois visa proporcionar uma visão geral de um determinado fato, do tipo aproximativo com a realidade. 
Com as leituras e estudos realizados sobre o assunto, pode-se elencar que os princípios 
cooperativistas foram sendo desenvolvidos de maneira diferente na prática em relação ao que preza 
os sete princípios cooperativistas, salientando que e as modernas cooperativas não seguem mais 
com tanto rigor as características mais marcantes e determinantes para ser realmente considerada 
uma cooperativa pelos seus valores. Os resultados conclusivos sobre o cooperativismo, seu 
desenvolvimento forma a economia solidária, é um método valioso de gestão e empreendedorismo. A 
ação cooperativista traz infinitos benefícios para os sócios e também para toda a comunidade local, 
gerando renda e essencialmente muita qualidade de vida. Vale também ressaltar que precisa ser 
resgatado esses traços para então utilizar de forma correta esse modelo de administração que se 
mostra eficiente para promover o crescimento da qualidade de vida de seus associados e também o 
desenvolvimento regional.  
Palavras Chaves: Cooperativismo. Desenvolvimento Regional. Princípios cooperativistas. Qualidade 
de Vida. 

 
Abstract: The present study aims to address issues related to the cooperative essence and its values 
in the current management of cooperatives. The methodology used is bibliographical with the research 
in books and articles related to the subject under study and exploratory, as it aims to provide an 
overview of a certain fact, the approximate type with reality. With the readings and studies carried out 
on the subject, it can be stated that the cooperative principles were being developed in a different way 
in practice in relation to the one that values the seven cooperative principles, emphasizing that the 
modern cooperatives no longer follow with as much rigor the characteristics most striking and 
determining factors to be considered a cooperative for its values. The conclusive results on 
cooperativism, its development forms the solidarity economy, is a valuable method of management 
and entrepreneurship. The cooperative action brings infinite benefits to the members and also to the 
entire local community, generating income and essentially a lot of quality of life. It is also worth 
mentioning that these traits need to be rescued in order to correctly use this administration model that 
is efficient to promote the growth of the quality of life of its associates and also the regional 
development. 
Keywords: Cooperativism. Regional development. Cooperative Principles. Quality of life. 

 

INTRODUÇÃO 

O cooperativismo trata-se de uma forma inovadora de administrar. Diferente 

do capitalismo, não visa especificamente o lucro, seu foco principal está na 

preocupação com a qualidade de vida de seus cooperados e a igualdade entre os 

mesmos. Uma Cooperativa é uma associação de pessoas com interesses comuns, 
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economicamente organizadas de forma democrática, com a participação livre de 

todos e respeitando direitos e deveres de cada um de seus cooperados, aos quais 

presta serviços, sem fins lucrativos.  

 A democracia, a livre participação tanto nas decisões quanto nos lucros são 

traços de forte representação do modelo de gestão das cooperativas. Fatores que 

podem ser considerados como a essência do movimento cooperativista. 

 Outra característica marcante do cooperativismo é a autogestão, enquanto no 

capitalismo existe uma pessoa responsável pela tomada de decisões, no 

cooperativismo as decisões são tomadas por todos, para isso, são realizadas 

assembleias gerais nas quais os cooperados ficam atualizados sobre os fatos que 

vem ocorrendo na empresa. Nessas assembleias, os sócios exercem o seu direito 

de manifestar sua opinião na tomada das decisões, através do modelo um sócio, um 

voto.  

 Em caso de cooperativas com um grande número de cooperados, há certa 

dificuldade em unir todos em uma única assembleia, nesses casos as reuniões são 

feitas com a presença de um representante de cada setor que fica responsável por 

levar as informações aos demais posteriormente. 

Nesse sentido, podemos analisar que, apesar da prática autogestionária 

apresentar um modelo de gestão que de modo geral agrada a todos, pode fazer com 

ocorram certos desencontros na hora de tomar decisões importantes para a 

empresa, isto porque determinadas ações podem muitas vezes interferir ou afetar de 

alguma forma um setor ou até mesmo um membro da cooperativa. A importância em 

conhecer melhor os traços e as origens do cooperativismo é essencial para os novos 

administradores que atuarão no futuro, visto que o foco das empresas tem se 

direcionado cada vez mais a questões humanas, buscando qualidade de vida aos 

seus colaboradores para um melhor desempenho e rendimento dos mesmos, o que 

resulta consequentemente em empresas que produzem mais e com qualidade. 

 ORIGENS DO COOPERATIVISMO 

Desde o momento em que o ser humano precisou conviver em conjunto 

encontra-se a necessidade de cooperar uns com os outros. Mesmo que ainda não 

houvesse o conhecimento desse termo, já era existente esta forma de trabalhar, 
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focando em um só objetivo, a fim de beneficiar a todos os envolvidos (CENZI, 2009, 

pág. 21). 

Acredita-se que mesmo de maneira inconsciente o homem desde seu tempo 

mais remoto já desfrutava e tomava conhecimento das vantagens de cooperar 

(CENZI, 2009, pág. 21), porém, o exercício desta prática com o seu conceito já 

fundamentado somente teve sua origem durante a Revolução Industrial, na qual as 

condições de trabalho eram extremamente precárias, com jornadas de trabalho 

muito longas, além de haver um grande fluxo de exploração do trabalho infantil nas 

indústrias. (SINGER, 2002, pág. 24) 

Diante disso, Robert Owen (1771-1858), considerado um dos principais 

precursores do cooperativismo, na época (séc. XIX) proprietário de um Complexo 

Têxtil em New Lanark, ao contrário dos demais empresários que deixavam seus 

funcionários expostos a péssimas condições de trabalho, resolveu limitar as 

jornadas de trabalho e proibir a mão de obra infantil, além de aumentar os benefícios 

dos assalariados, o que resultou em um grande aumento na produção de sua 

empresa. Neste momento Owen tornou-se conhecido, todos tentavam entender 

como que ele mesmo ao gastar mais na folha de pagamento, obtinha um lucro maior 

que o de anteriormente (SINGER, 2002, pág. 24).  

O segredo estava em melhorar a qualidade de vida, com jornadas menos 

cansativas e melhor remuneração, assim os operários recebiam isto como um 

incentivo que os motivava a trabalhar mais e melhor. Além desta prática, Owen 

realizou outras diversas ações que contribuíram para o surgimento do 

cooperativismo, como por exemplo, a criação da Labour Exchange em 1832, uma 

bolsa com funcionalidade de troca e trabalho. Nesta bolsa, era possível depositar 

seus bens, que podiam ser de qualquer espécie, como por exemplo, roupas, 

calçados, alimentos, dentre outros artigos. 

Estes bens eram avaliados de acordo com o tempo que se levava para 

produzir o mesmo, cada hora de trabalho valia seis “dinheiros”, e ao depositar seu 

bem você recebia notas de uma hora, duas horas, etc, o qual correspondia ao tempo 

de produção do determinado produto. Este valor posteriormente era utilizado para 

“comprar” outros produtos que haviam sido depositados na bolsa, gerando assim a 

troca de bens entre os participantes. Robert Owen sempre apostou no 

cooperativismo, foi o primeiro responsável por organizar cientificamente este método 
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na sociedade, pois acreditava que a cooperação é um grande aliado contra a 

pobreza (ABRANTES, 2004, pág. 41). 

Em outubro de 1844, em Rochdale, 28 tecelões, sendo 27 homens e uma 

mulher, inspirados nas ideias e projetos de Owen, fundaram a primeira cooperativa 

de consumo, nomeada Friendly Society. A então considerada mãe das cooperativas, 

tinha como objetivo melhorar as condições de vida de seus membros e para isso os 

associados adotaram alguns princípios: A adesão era livre, isso significava que a 

porta estava aberta para quem desejasse fazer parte do grupo; o controle se 

realizaria de forma democrática, no qual cada membro possuía o direito em opinar 

nas decisões da empresa, seguindo o modelo um homem um voto; sobras seriam 

divididas entre os cooperados de acordo com a produtividade de cada um; as 

vendas seriam somente à vista; a cooperativa se empenharia em educar os 

associados em relação às práticas cooperativistas; e haveria neutralidade em 

relação a assuntos políticos e religiosos. (ABRANTES, 2004, pág. 42; SINGER, 

2002, pág. 39) 

A partir daí a cooperativa não parou mais de crescer, no ano seguinte de sua 

fundação já contava com 74 associados, passando a 140 em 1848 e chegando a 

quase 400 membros no ano de 1849. No período de 1849 ao ano de 1861, o grupo 

também fundou uma alfaiataria; uma biblioteca; quatro cooperativas têxtil, sendo 

duas próprias; uma cooperativa habitacional; além de manterem escolas e investir 

em fundos para a educação. 

Em 1880, o grupo bateu 10.613 associados. O capital inicial de 28 libras 

economizados pelos primeiros 28 membros chegou a um lucro de 48.545 libras 

neste mesmo ano. Em 1863, a cooperativa tornou-se uma federação, nomeada 

“Cooperative Wholesale Society”, e ainda se mantém atuando até hoje. 

(ABRANTES, 2004, pág. 44) 

Robert Owen e os pioneiros de Rochdale, foram importantes contribuintes 

para a inserção do cooperativismo no mundo todo, e ainda são grandes exemplos 

de que as cooperativas são uma ótima opção de trabalho, renda e crescimento, 

mesmo que com um capital inicial baixo. Nesses empreendimentos a cooperação 

vem para unir forças em prol de um só objetivo: o crescimento da empresa e das 

pessoas que a integram. 
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COOPERATIVAS NO BRASIL 

 No que se refere à chegada das cooperativas no Brasil, pode-se dizer que 

esta ideia surgiu em 1610, com a chegada dos jesuítas. Neste período a cooperação 

já era comum entre os índios, que trabalhavam juntos com o objetivo de garantir o 

sustento de suas tribos.  

 A implantação de cooperativas com seu conceito já firmado só começou 

realmente no século XIX, com a fundação da colônia agrícola Tereza Cristina, pelo 

francês Jean Maurice, no interior do Paraná. A partir disso, deu-se início a idéia da 

filosofia cooperativista no Brasil, o que contribuiu posteriormente para o surgimento 

de outras cooperativas: Em 1889, o agrônomo italiano Giovanni Rossi fundou sua 

colônia de base cooperativista, na cidade de Palmeiras, Paraná, que atuou até o ano 

de 1894. No ano de 1891, em Limeira, São Paulo, fundou-se a Associação 

Cooperativa dos Empregados da Companhia Telefônica, essa, muito influenciada 

pelos Pioneiros de Rochdale. Logo após, em 1894, fundou-se no Rio de Janeiro, a 

Cooperativa Militar de Consumo. Em 1895, surgiu a Cooperativa de Consumo 

Camaragibe, no Recife, Pernambuco. Além disso, logo começou-se também a surgir 

com muita força as cooperativas de crédito, só entre os anos de 1923 e 1938 foram 

criadas mais de 26 cooperativas deste ramo (ABRANTES, 2004, pág. 45). 

 E assim, o número de cooperativas começou a crescer constantemente no 

Brasil. A partir de 1960, começaram a surgir, também, as cooperativas de trabalho, 

que reunia profissionais de determinado ramo para prestação de serviços, de 1990 a 

1999 o número deste tipo de cooperativa no Brasil cresceu muito, passando de 629 

a 1.661 existentes (ABRANTES, 2004, p. 48). 

 Desde a chegada das cooperativas no Brasil até atualmente, pode-se dizer 

que este movimento passou por cinco fases até se tornar o que conhecemos hoje. 

Primeiramente a fase introdutória, que segue desde a criação da primeira 

cooperativa até o surgimento da primeira lei sobre as cooperativas, em 1907. Logo 

após, a segunda fase, na qual surgem os primeiros decretos, leis e portarias para as 

cooperativas de crédito, entre 1907 e 1926.  

 Na terceira fase, que compreende os anos de 1926 a 1964, as cooperativas 

puderam se desvincular do sindicalismo, pois foram elaboradas leis exclusivamente 

para as cooperativas. Durante a quarta fase, o cooperativismo passou a ser 
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controlado e fortemente restringido pelo governo, em razão da ditadura militar, no 

período de 1964 a 1988 (ABRANTES, 2004, p. 49) 

 Na quinta e última fase, que deu-se a partir de 1988, constituiu-se maiores 

condições para a associação entre pessoas, que só foi possível com a promulgação 

da nova constituição brasileira. Também durante a última fase, um fato muito 

importante ocorrido foi a integração entre as universidades com a filosofia 

cooperativista. No ano de 2000, já existia 14 universidades públicas trabalhando 

este conceito no Brasil, orientando a gestão das cooperativas através de 

incubadoras tecnológicas de cooperativas sociais. Atualmente o cooperativismo vem 

sendo trabalhado com mais intensidade na área de formação, várias universidades 

já possuem cursos de graduação que contam com alguma disciplina sobre 

cooperativismo, o que demonstra o quanto este conceito vem crescendo e sendo 

muito valorizado no Brasil (ABRANTES, 2004, p.50). 

 Por fim, a partir de consulta ao site da Organização das Cooperativas 

Brasileiras, o quadro atual das cooperativas se divide em 13 ramos, sendo eles 

agropecuário, crédito, especial, habitacional, mineral, saúde, transporte, consumo, 

educacional, infraestrutura, turismo e lazer, trabalho e produção, dos quais 11 

possuem seu próprio Conselho Consultivo.  

QUADRO ATUAL DAS COOPERATIVAS NO BRASIL E NO MUNDO 

 Após analisarmos um pouco dos conceitos e da trajetória percorrida pelo 

movimento cooperativista, chegamos a um ponto em que precisamos tomar 

conhecimento também de como o movimento está sendo implementado atualmente, 

nesse período em que estamos vivenciando cada vez mais a grande e vasta 

presença de cooperativas por todo o mundo. 

 Infelizmente, nos dias de hoje nem todas as cooperativas se mantêm 

realmente fiéis aos princípios cooperativistas, muitas delas estão aplicando um 

modelo de gestão que se assemelha mais ao capitalismo do que ao próprio 

cooperativismo. Conforme Jacob Carlos Lima (2004, p. 46): 

As cooperativas são percebidas também como uma forma alternativa de 
empresa capitalista, na qual o trabalho autogestionário termina por ser 
funcional pela flexibilidade que possibilita no uso da força do trabalho, 
permitindo a redução de custos e aumentando a competitividade das 
empresas. Esse debate recupera, em grande parte, a tese da 
degenerescência das cooperativas desenvolvido por Webb e Webb (1914), 
que previa, de forma pessimista, que o sucesso das cooperativas 
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significaria a eliminação da democracia autogestionária e sua transformação 
em empresas capitalistas comuns. 

 Deste modo podemos perceber que existem muitas falsas cooperativas, que 

atuam geralmente com o intuito de baratear seus custos além de adquirir várias 

outras vantagens que o modelo cooperativista tem acesso. De acordo com as ideias 

de Paul Singer (2002, p. 20): 

Há um truísmo que diz que cooperativas que vão mal fecham, as que vão 
bem deixam de ser cooperativas. Como generalização é falso, mas tem um 
fundo de verdade. Cooperativas que vão mal tem alto índice de participação 
dos sócios, todos interessados em consertar o que está errado. Tudo o que 
a direção faz é minuciosamente examinado, criticado e, se não há as 
melhoras esperadas, a direção é substituída. Cooperativas que vão bem 
podem vir a apresentar o quadro oposto: a lei do menor esforço concentra o 
poder de decisão de fato nos gestores e a empresa escorrega sem perceber 
para uma prática de heterogestão. 

 O que podemos ver é que se apresenta cada vez mais claro as falhas na 

implantação do modelo cooperativista, havendo uma distorção de princípios, e um 

erro no segmento das características mais relevantes deste modo de administrar. 

 A autogestão não é o único ponto que tem se ausentado das cooperativas. Como já 

sabemos, uma cooperativa é formada por sócios, todos os associados são 

considerados proprietários do empreendimento, porém, esse traço tem sido pouco 

fortalecido nas organizações cooperativas. Em relação a isso, Lima (2004, p. 55) 

afirma que: 

Raramente os trabalhadores entendem as características e peculiaridades 
de uma cooperativa, considerando-a uma empresa semelhante às outras, 
exceto pela inexistência dos direitos que a empresa convencional garante 
aos empregados. Mesmo quando as empresas “parceiras” e os órgãos 
estatais oferecem cursos de cooperativismo aos trabalhadores, raramente 
seus princípios e propostas são assimilados. 

 Percebemos então que, há uma forte tendência de que as cooperativas 

estejam apresentando cada vez mais dificuldades em exercer uma gestão 

democrática e solidária. Os trabalhadores não estão conseguindo sentir-se inseridos 

dentro dessas organizações como deveriam. Há uma grande distorção do que é 

verdadeiramente uma cooperativa, e essas dúvidas se mostram constantemente 

presentes entre os trabalhadores que fazem parte destas empresas. É importante 

ressaltar que: 

A possibilidade de os trabalhadores se perceberem proprietários da 
empresa é, portanto, restrita, apesar de estarem permanentemente sendo 
informados do caráter coletivo do empreendimento para efeito de envolvê-
las no trabalho. Entretanto, dado que a organização do trabalho não difere 
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daquela da empresa tradicional, fica difícil para o trabalhador entender que 
a empresa é dele e que existe alguma vantagem nisso (LIMA, 2004, p.56). 

 Portanto, vemos que há um grande problema norteando as organizações 

cooperativas. Estas, que foram desenvolvidas com o intuído de unir, somar forças e 

trabalhar em prol do crescimento e desenvolvimento de seus associados, tem se 

perdido em meio ao mundo capitalista, deixando de lado as suas importantes raízes 

e se direcionando ao modelo de empresa convencional. 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  Através do estudo de toda história do cooperativismo desde o seu nascimento 

até o período em que vivemos, é perceptível sua real importância e eficiência diante 

das dificuldades que constantemente afligem a sociedade. Os altos índices de 

desemprego somando-se aos poucos cidadãos que possuem condições de montar 

uma empresa e oferecer emprego a estes desempregados, se soluciona diante da 

proposta que o cooperativismo oferece em sua filosofia e modo de empreender. 

 Diante disso, é preciso salientar a importância em conservar os princípios 

cooperativistas vivos nas organizações que praticam esse modelo de gestão. É 

extremamente necessário trabalhar cada vez mais este conhecimento com as 

pessoas, a fim de não o tornar um mero detalhe, mas sim peças chaves para a 

execução desta prática. 

 Por fim, o cooperativismo, associativismo, ou até mesmo a economia 

solidária, é um método valioso de gestão e empreendedorismo. Por isso, devemos 

utilizá-lo com sabedoria e ética, o que consequentemente trará infinitos benefícios 

para os sócios e também para toda a comunidade local, gerando renda e 

essencialmente muita qualidade de vida. 
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O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR DE SUPERMERCADOS EM RELAÇÃO 
AO CONSUMO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS MAIS SAUDÁVEIS E 

SUSTENTÁVEIS 
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Resumo: O presento estudo enfoca um questionamento que dá origem a seguinte indagação. Quais 
são os alimentos mais saudáveis comprados pelos consumidores nos supermercados na cidade de 
São Luiz Gonzaga - RS? Este estudo está relacionado ao projeto de iniciação científica da URI – São 
Luiz Gonzaga proveniente do EDITAL / PROPEPG Nº 03 de 06 de fevereiro de 2017, e com situação 
do parecer número 2.242.936 aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com o registro no CAAE 
de número 66224417.5.0000.5354. O artigo também levanta a problemática de Como se comporta o 
consumidor em relação a compra de produtos alimentícios disponíveis para a venda nos 
supermercados da cidade de São Luiz Gonzaga- RS? O objetivo do presente artigo é analisar o 
comportamento do consumidor em relação a compra de produtos alimenticios nos supermercados da 
cidade de São Luiz Gonzaga - RS, no período de agosto a outubro de 2017. Para isso, lança mão de 
uma pesquisa de abordagem quantitativa. 
Palavras-Chave: Consumidor; Produtos Saudáveis; Supermercados 

 
Abstract: This study focuses on a questioning that gives rise to the following question. What are the 
healthiest foods purchased by consumers in supermarkets in the city of São Luiz Gonzaga - RS? This 
study is related to the project of scientific initiation of the URI - São Luiz Gonzaga from the EDITAL / 
PROPEPG Nº 03 of February 6, 2017, and situation of opinion number 2,242,936 approved by the 
Research Ethics Committee with registration in the CAAE No. 66224417.5.0000.5354. The article also 
raises the question of How does the consumer behave in relation to the purchase of food products 
available for sale in the supermarkets of the city of São Luiz Gonzaga - RS? The objective of the 
present article is to analyze the behavior of the consumer in relation to the purchase of food products 
in the supermarkets of the city of São Luiz Gonzaga - RS, from August to October 2017. For this, It 
uses a quantitative approach. 
Keywords: Consumer; Healthy Products; Supermarkets 

 

INTRODUÇÃO 

O presente tema estudado enfoca uma situação social que vivencia a 

expansão dos negócios, por um lado a visão na lucratividade das empresas, mas 
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pelo outro, tão importante para o ser humano, está o consumo de alimentos mais 

saudáveis. 

Com a interferência do investimento pesado em marketing e propaganda, na 

divulgação de produtos alimentícios com altos teores de açúcar, conservantes, as 

marcas de bebidas investindo altas verbas para divulgar seus produtos na busca de 

aumentar as vendas, e por consequência o consumo de produtos por parte do 

consumidor sofre essa influência de divulgação mercadológica. 

Com isso o comportamento do consumidor é influenciado em relação aos 

seus hábitos alimentares, que implica diretamente no consumo de produtos 

alimentícios nos mais diversos setores dos supermercados. 

Principalmente em um momento oportuno para conscientizar a sociedade 

sobre a importância em se ter hábitos de alimentação saudáveis, e que estes 

hábitos influenciam na qualidade de vida da população, na sua longevidade, como 

também podem propiciar aos consumidores desses alimentos, um organismo 

fortalecido e imune contra diversas doenças. 

O estudo está focando no contexto da seguinte indagação. A) Quais são os 

alimentos mais saudáveis comprados pelos consumidores nos supermercados na 

cidade de São Luiz Gonzaga - RS? 

B) Como se comporta o consumidor em relação a compra de produtos 

alimentícios disponíveis para a venda nos supermercados da cidade de São Luiz 

Gonzaga- RS? 

Para confrontar os dados de consumo nos diferentes setores 

supermercadistas, que segundo Kristensen et al. (2001) se relacionam com a 

capacidade de compra do consumidor.  

O tema focado no estudo desse projeto tem grande relevância e importância 

para o setor estudadao, pois a pesquisa buscara revelar dados de interesse de toda 

a sociedade. 

O estudo leva em conta fatores relacionados ao consumo de produtos 

alimentícios, poder de compra do consumidor, comparativo de compra de produtos 

saúdaveis com os demais produtos comprados. Contemplando informações 

relevantes relacionados ao varejo supermercadista e ao consumo de alimentos na 

cidade de São Luiz Gonzaga – RS. 
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O objetivo do presente artigo é analisar o comportamento do consumidor em 

relação à compra de produtos alimenticios nos supermercados da cidade de São 

Luiz Gonzaga - RS, no período de agosto a outubro de 2017. Analisar o 

comportamento do consumidor em relação a compra de produtos alimentíciosmais 

saudáveis nos respectivos períodos. 

REFERENCIAL TEÓRICO 

O VAREJO SUPERMERCADISTA 

Hoje é impossível imaginar o mundo sem os supermercados. É igualmente 

inimaginável concebê-los sem as marcas e, mais inviável, ainda, é o mundo, os 

supermercados e as marcas sem os consumidores (FUNDAÇÃO ABRAS, 2002). 

Entende-se por varejo “Todas as atividades que englobam o processo de 

venda de produtos e serviços para atender a uma necessidade pessoal do 

consumidor final” (PARENTE, 2000, p.22). Levy e Weitz (2000) complementam que 

esta atividade de negócio adiciona valor aos produtos e serviços que são vendidos 

aos consumidores para o uso tanto pessoal quanto familiar. Churchill e Peter (2003, 

p. 417) afirmam que “os varejistas precisam oferecer benefícios que realmente 

interessem aos consumidores”. 

Conforme as definições acima, os autores relacionam o varejo como 

responsável por vender produtos ao consumidor, porém a evolução do conceito se 

amplia à medida que se foca na importância de oferecer serviços diferenciados e 

que realmente façam a diferença para o público-alvo. Levy e Weitz (2000, p. 24) 

afirmam que “as lojas estão tornando-se mais do que apenas um lugar para comprar 

produtos”. 

A abertura do mercado brasileiro e a estabilização da economia geraram a 

oportunidade de o varejista desenvolver e implementar ações cada vez mais 

voltadas para superar as expectativas de seus clientes, pois qualidade nos produtos 

e preços baixos já não é o bastante para a atração e retenção de clientes. Segundo 

Souza e Serrentino (2002, p.95), “as empresas passaram a tentar conhecer melhor 

seus clientes a partir de hábitos, atitudes e padrões de comportamento, e a 

estratégia voltou-se para o atendimento de suas necessidades”. A criação de 

melhores serviços de atendimento que facilitem o processo de compra e 
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proporcionem conveniência, prazer e novas experiências ao consumidor tornou-se 

uma prática constante no cotidiano do gestor de varejo. 

Segundo Levy e Weitz (2000, p. 27), “a palavra varejo (retail) deriva da 

palavra francesa retailler, que significa cortar um pedaço ou em pequenas 

quantidades”. A partir desta abordagem conceitual, torna-se importante destacar as 

várias funções exercidas pelos varejistas descritas por Levy e Weitz (2000); 

 Fornecer uma variedade de produtos e serviços para que os 

consumidores tenham várias opções em termos de marcas, tamanhos, sabores, 

preços e modelos em um único local de compra. 

 Vender os produtos em pequenas quantidades, conforme necessidade 

e padrões de consumo dos consumidores. 

 Manter estoque para que os consumidores encontrem os produtos na 

loja, de acordo com suas necessidades sem precisar estocar em suas residências. 

O varejo representa um importante papel tanto a nível estratégico quanto a 

nível econômico e social; pois exerce a função de intermediário entre o fabricante e 

o consumidor final, e é responsável por movimentar a economia, gerando 

investimentos e diversos empregos. 

DEFINIÇÕES E CONCEITOS DE SUPERMERCADOS 

As definições que podemos encontrar sobre supermercado são numerosas, 

umas mais amplas que outras. Uma delas é que se diferenciam no volume de 

vendas anual. Isto é compreensível devido a que cada uma delas pertence a uma 

margem temporal diferente na qual se formularam (GUTIÉRREZ CARRIZO, 2004). 

Um supermercado é um estabelecimento comercial varejista que oferece 

bens de consumo em sistema de , em supermercados é possível encontrar artigos. 

Estes estabelecimentos comerciais podem fazer parte de uma cadeia 

supermercadista, como também possuir várias filiais na mesma cidade, estado ou 

país. Os supermercados geralmente oferecem produto de baixo preço. Para gerar, 

os supermercados tentam compensar a baixa  com um alto  (CLIQUET et al., 2006).  

Existem vários tipos de supermercados. Os de tamanho médio e os 

minimercados, esses são estabelecimentos comerciais onde se encontram um 

número básico de produtos, já os hipermercados, são os maiores de todos, eles 

agregam outros produtos não tão comuns em seu mix, como por exemplo, 
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indumentários e calçados, comidas elaboradas, produtos importados, bazar e 

utilidades, componentes para automotores, artigos de decoração, eletrodomésticos, 

etc. (CASARES e MARTÍN, 2003). 

O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

O comportamento do consumidor envolve interações entre pensamentos, 

sentimentos e ações das pessoas e seu ambiente. Por isso, os profissionais 

envolvidos precisam compreender que significado têm os produtos e as marcas para 

os consumidores, o que estes precisam fazer para comprá-los e usá-los e o que 

influencia o ato de fazer compras, a compra em si e o consumo.  

Quanto mais os profissionais de marketing souberem sobre a maneira como 

essas interações influenciam os consumidores individualmente, os mercados-alvo de 

consumidores semelhantes e a sociedade, melhor poderão satisfazer as 

necessidades e os desejos do consumidor e criar valor para ele. Por exemplo, uma 

mudança importante na sociedade é a diminuição do número de consumidores, de 

renda média e o maior número de consumidores nos grupos de baixa e de alta 

renda. Possíveis conclusões sobre como essa mudança afeta as opiniões, os 

sentimentos e as ações dos consumidores são fundamentais para a evolução da 

sociedade (PETER; OLSON, 2010). 

O CONSUMO DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS 

Uma alimentação saudável é aquela que atende todas as exigências do 

corpo, ou seja, não está abaixo nem acima das necessidades do nosso organismo. 

Além de ser a fonte de nutrientes, a alimentação envolve diferentes aspectos, como 

valores culturais, sociais, afetivos e sensoriais. As pessoas, diferentemente dos 

demais seres vivos, ao alimentar-se não buscam apenas suprir as suas 

necessidades orgânicas de nutrientes. Não se “alimentam” de nutrientes, mas de 

alimentos palpáveis, com cheiro, cor, textura e sabor, portanto, o alimento como 

fonte de prazer e identidade cultural e familiar também é uma abordagem importante 

para promover a saúde por meio da alimentação (OTERO; DUTRA; AMORIM, 2007).  

Segundo os referidos autores uma alimentação saudável deve ser:  
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o Variada: que inclui vários grupos alimentares, a fim de fornecer 

diferentes nutrientes (por exemplo: cereais, frutas, hortaliças, carnes, laticínios e 

feijões). 

o Equilibrada: respeitando o consumo adequado de cada tipo de 

alimento (exemplo: deve-se comer mais frutas do que gorduras). 

o Suficiente: em quantidades que atendam e respeitem as necessidades 

de cada pessoa. 

o Acessível: baseada em alimentos in natura, produzidos e 

comercializados regionalmente (acessibilidade física), que são mais baratos que 

alimentos industrializados (acessibilidade financeira). 

o Colorida: quanto mais colorida é a alimentação, mais adequada é em 

termos de nutrientes. Além de assegurar uma refeição variada, isso a torna atrativa, 

o que agrada aos sentidos, estimulando o consumo de alimentos saudáveis, como 

frutas, legumes e verduras, grãos e tubérculos em geral (tais como mandioca e 

batatas). 

o Segura: os alimentos não devem apresentar contaminantes de 

natureza biológica, física ou química ou outros perigos que comprometam a saúde 

do indivíduo ou da população. Assim, deve-se respeitar regras de higiene, 

procurando manusear e armazenar adequadamente todos os alimentos, 

descartando aqueles que possuem o prazo de validade vencido ou que estejam 

visivelmente estragados.  

METODOLOGIA 

TIPO DE PESQUISA  

Este estudo está relacionado ao projeto de iniciação científica da URI – São 

Luiz Gonzaga proveniente do EDITAL / PROPEPG Nº 03 de 06 de fevereiro de 

2017, e com Situação do Parecer número 2.242.936 aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa com o registro no CAAE de número 66224417.5.0000.5354.   

Quanto à forma de abordagem, essa pesquisa se enquadra como 

quantitativa, porque está embasada em dados e informações numéricas, 

classificando-os e analisando-os essas informações através de números percentuais 

e absolutos. 
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Na concepção Roesch (2015, p. 123), diz que a pesquisa quantitativa é 

apropriada para avaliar a mudança organizacional. Quando se trata de abordagens 

integradas, com expressão dos resultados, envolvendo a analise de relações 

evolutivas entre dois ou mais períodos. 

LEVANTAMENTO DE DADOS 

As amostragens com os dados de origem primária foram coletadas de 

maneira online, com um questionário inserido em um formulário gerado através do 

Google Drive, que foram enviados a uma amostra 52 entrevistados consumidores de 

supermercados na cidade de São Luiz Gonzaga – RS.  

Essa foi a primeira fase de pesquisa do projeto de iniciação científica. Que 

se estenderá por dois anos da pesquisa, com isso, busca-se realizar uma análise 

comparativa entre os períodos analisados, buscando-se identificar mudanças e 

evoluções nos respectivos períodos. 

FORMA DE ANÁLISE DOS DADOS 

Os dados foram tabulados e analisados a partir dos gráficos gerados pelo 

formulário de pesquisa Google Drive, sendo realizadas as primeiras análises da 

pesquisa através dos respectivos gráficos. A pesquisa identificou o perfil e o 

comportamento do consumidor de supermercados na cidade de São Luiz Gonzaga 

na hora da compra no período de agosto, setembro e outubro de 2017, buscou-se 

analisar o comportamento do consumidor em relação ao consumo de produtos 

saudáveis no respectivo período da pesquisa.  

ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Análise do perfil dos consumidores 
Gráfico 1: Gênero do consumidor 

 
Fonte: Elaborado pelos autores com base na pesquisa 
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Segundo mostra o gráfico 1, é possível destacar que 53,8% dos 

entrevistados são do gênero feminino, e 46,2% pertencem ao gênero masculino, 

considerando um total de 52 entrevistados. Predominando o gênero feminino com 

7,6% a mais. 

 

Gráfico 2: A respeito da renda do consumidor 

 
Fonte: Elaborado pelos autores com base na pesquisa 

 

No gráfico 2 é possível analisar que 59,6% dos entrevistados possuem uma 

renda de 1 até 2 salários mínimos mensal, sendo a renda predominante entre os 

entrevistados. 21,2% possuem menos de um salário mínimo e 15,4% recebem de 

2,1 até 5 salários mínimos mensal. 

 

Gráfico 3: Ocupação atual do consumidor 

 
Fonte: Elaborado pelos autores com base na pesquisa  

 

O gráfico 3 nos mostra que 32,7% dos entrevistados são estudantes, o 

mesmo número se dá para os funcionários de empresa privada, 17,3% são 

empresários 9,6% tem como ocupação os cargos públicos ou são profissionais 

autônomos, e o restante se divide em aposentados/pensionistas, trabalhadores 

informais ou estão desempregados.  
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Gráfico 4: Quantos integrantes tem na família do consumidor 

 
Fonte: Elaborado pelos autores com base na pesquisa  

 

Segundo o gráfico 4, 34,6% dos entrevistados possuem dois integrantes na 

família, 21,2% tem três integrantes, sendo possível analisar a mesma porcentagem 

para quatro integrantes, 9,6% possuem cinco integrantes e 7,7% mais de cinco 

integrantes na família. 

 
Gráfico 5: Porcentagem de renda mensal comprometida com gastos de 

supermercado 

 
Fonte: Elaborado pelos autores com base na pesquisa  

 

O gráfico 5 apresenta que 28,8% dos entrevistados comprometem de 21% 

até 30% da sua renda mensal com gastos de supermercado, 26,9% dos mesmos 

comprometem de 11% até 20% de sua renda, 23,1% comprometem até 10% dela, 

9,6% comprometem de 31% até 40%, e 11,5% dos entrevistados veem que, de 41% 

até 50% de sua renda mensal ficam nos caixas de supermercados. 

Gráfico 6: Combinação(ões) de produtos mais compradas nos 

supermercados 

 
Fonte: Elaborado pelos autores com base na pesquisa  
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Conforme o gráfico 6, 50% dos entrevistados preferem carnes e cereais na 

hora das compras, o restante está dividido entre as combinações, com uma leve 

vantagem na opção frutas e verduras. 

Gráfico 7: Razão da compra de produtos saudáveis ou sustentáveis 

 
Fonte: Elaborado pelos autores com base na pesquisa  

 

Segundo o gráfico 7, 40,4% dos entrevistados compram produtos saudáveis 

e sustentáveis visando incorporar esses produtos em seus hábitos de consumo, e 

36,5% deles se consideram preocupados com a saúde, enquanto os outros 23,1% 

dividem suas preferências e preferem analisar preços, qualidade e variedade dos 

produtos. 

Gráfico 8: Qual(is) a(s) classe(s) de produtos saudáveis e sustentáveis 
são os mais comprados 

 
Fonte: Elaborado pelos autores com base na pesquisa  

 

O gráfico 8 apresenta uma grande vantagem na classe verduras em geral 

com 61,5%, quando se fala em compra de produtos saudáveis e sustentáveis, 

seguido de legumes e frutas cítricas com 36,5% de preferência, sendo as demais 

classes de produtos menos lembrada pelos entrevistados. 

CONCLUSÃO 

O estudo respondeu os questionamentos: Pois,os alimentos mais saudáveis 

comprados pelos consumidores nos supermercados na cidade de São Luiz Gonzaga 
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– RS são verduras em geral e frutas secas, ja o consumidor em relação a compra de 

produtos alimentícios disponíveis para a venda nos supermercados da cidade de 

São Luiz Gonzaga- RS, mostrou que a razão principal é por incorporar hábitos 

saudáveis no consumo.  

O objetivo do artigo também foi contemplado, pois a analise do 

comportamento do consumidor em relação a compra de produtos alimenticios nos 

supermercados da cidade de São Luiz Gonzaga - RS, no período de agosto a 

outubro de 2017, mostoru que predomina a existência de uma preocupação com a 

saúde do consumidor, que foi incorporado produtos saudáveis no cardápio do dia a 

dia, e que com um comprometimento de até 30% da renda com gastos de 

supermercado, os consumidores buscam fazer uma combinação de produtos 

saudáveis, como carnes e cereoas, macarão e massas, frutas e verduras. 
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A INOVAÇÃO PARA A MICRO E A PEQUENA EMPRESA  
COMO ESTRATÉGIA DE GESTÃO 

 

INNOVATION FOR MICRO AND SMALL ENTERPRISE  
AS A MANAGEMENT STRATEGY 
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Révis Catiano Feijó Moura26 
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Luiz Lorimar Lucca28  

Luís Fernando Peixoto Wesz29 
 

Resumo: No Brasil as micros e pequenas empresas caracterizam-se pela administração não 
profissional e gestão pessoal, insuficiência de recursos, principalmente financeiros e falta de mão de 
obra qualificada. Todavia, para serem competitivas e se manterem no mercado necessitam atualizar-
se permanente e sistematicamente, em termos de gestão e livrar-se de atividades com baixo valor 
agregado. Nesse contexto, tais empresas convivem com a necessidade imperiosa de focar seus 
modelos de gestão na inovação, contudo sem depender de onerosos investimentos, à semelhança 
das grandes empresas. Diante disso, investigou-se mediante uma pesquisa exploratória e 
bibliográfica de que forma a inovação pode se converter em uma ferramenta de gestão que produza 
diferencial competitivo para a micro e a pequena empresa. Dentre as principais constatações 
resultantes, desponta a que indica a necessidade de desmistificar a inovação e de estendê-la à toda 
a economia e não apenas a determinados setores, grupos ou segmentos econômicos. É preciso que 
a inovação alcance nichos de micros e pequenas empresas de forma sistemática e persistente, 
contribuindo efetivamente para a solidez e sustentabilidade dos empreendimentos empresariais. 
Palavras chave: Micro e Pequena Empresa, Gestão da Inovação, Benchmarking. 

 
Abstract: In Brazil micro and small enterprises are characterized by non-professional management 
and personal management, insufficient resources, mainly financial and lack of skilled labor. However, 
in order to be competitive and to remain in the market, they need to constantly and systematically 
update themselves in terms of management and get rid of activities with low added value. In this 
context, these companies coexist with the imperative need to focus their management models on 
innovation, yet without relying on costly investments, similar to large companies. Therefore, it was 
investigated through an exploratory and bibliographical research on how innovation can become a 
management tool that produces a competitive differential for micro and small enterprises. Among the 
main findings, the need to demystify innovation and extend it to the entire economy, not just certain 
sectors, groups or economic segments, emerges. Innovation needs to reach micro and small business 
niches in a systematic and persistent way, effectively contributing to the solidity and sustainability of 
entrepreneurial ventures. 
Keywords: Micro and Small Enterprise, Innovation Management, Benchmarking. 
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INTRODUÇÃO 

Dentro do universo das empresas brasileiras desponta, com notável 

evidência, o número existente de micros e pequenas empresas. Segundo dados 

apresentados por Bedê (2006), 98% das empresas do país pertencem a estas 

categorias – mais de 5 milhões contra cerca de 82 mil enquadradas como médias e 

grandes. Portanto, é deveras importante a contribuição dessas empresas para o 

desenvolvimento e crescimento do país, inclusive servindo de “colchão” amortecedor 

para o desemprego. 

De forma também relevante, elas contribuem na preservação da estabilidade 

e dinâmica da economia de mercado, produzindo e oferecendo serviços inovadores 

e atingindo mercados de pouco interesse ou difícil acesso aos seus pares de grande 

porte. As pequenas empresas são agentes de sustentabilidade na multiplicação e 

renovação de negócios para o crescimento e diversificação da economia (FULLER 

et al., 2003). 

Porém, as micros e as pequenas empresas têm suas especificidades 

organizacionais, contextuais, estratégicas e, principalmente, diretivas que as tornam 

singulares em vários aspectos, tais como informalidade, proximidade, simplicidade, 

centralização e escassez de recursos, dentre outros. 

Elas se destacam especialmente nos bairros, empregando a mão de obra 

local na fabricação e comercialização de produtos que atendam as necessidades 

básicas da população, em diversos ramos de negócios: construção, vestuário, 

calçados, alimentos, bebidas, móveis, limpeza, higiene e perfumaria, medicamentos, 

combustíveis, editorial, gráfico e embalagens, servicos diversos como mecânica 

automotiva, hospedagem e alimentação, transportes, beleza, educação, 

entretenimento, informática e acesso a Internet, entre outros. 

As pequenas e micro empresas caracterizam-se pela administração não 

profissional e gestão pessoal, insuficiência de recursos, principalmente financeiros e 

falta de mão de obra qualificada. Todavia, para serem competitivas e se manterem 

no mercado necessitam atualizar-se permanente e sistematicamente em termos de 

gestão e livrar-se de atividades com baixo valor agregado. 

Nesse contexto, tais empresas convivem com a necessidade imperiosa de 

focar seus modelos de gestão na inovação, contudo sem depender de onerosos 
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investimentos, à semelhança das grandes empresas. Simplesmente pelo fato dos 

recursos serem escassos, as pequenas empresas precisam ser inovadoras em sua 

natureza, utilizando isso como uma conduta de gestão, para assim poderem se 

diferenciar sendo competitivas no mercado aonde estão inseridas. 

Diante desse cenário, pretende-se responder à pergunta “como a inovação 

pode ser uma ferramenta de gestão que produza diferencial competitivo para a micro 

e a pequena empresa?”. 

ASPECTOS CONCEITUAIS 

MICROS E PEQUENAS EMPRESAS 

A micros e pequenas empresas têm uma contribuição acentuada na 

economia, pois estão presentes em todos os seus ramos. Geralmente situadas 

próximas aos mercados consumidores, são muito sensíveis às oscilações 

econômicas e utilizam mão-de-obra pouco ou não qualificada. Uma das suas mais 

comuns características é ostentar excessivamente a tendência de misturar a pessoa 

física do proprietário com a jurídica, em termos contábeis e financeiros (LIMAS, 

2009). 

Fuller et al. (2003) apontam o papel vital das pequenas empresas na 

economia como provedoras, além de empregos, de novas ideias, produtos e 

serviços; de sustentabilidade na multiplicação e renovação de negócios; de apoio às 

grandes empresas como fornecedores que viabilizam a flexibilidade dos processos 

produtivos; e de diversidade de usos e rápida exploração de novas tecnologias em 

determinados nichos de mercado. 

As pequenas empresas são procuradas hoje em dia pela sociedade, por sua 

geração de empregos e alternativas de carreira. Elas são necessárias aos cidadãos 

que demandam serviços e escolhas que exigem fornecedores orientados para certos 

nichos de mercado. E, também, como veículos para atividades de empreendedores 

individuais, seja como artesões, inovadores, especialistas, empreendedores ou 

proprietários de empresas familiares (FULLER et al., 2003, p. 317). 

Quanto à sua classificação, tem-se os enquadramentos adotados no Brasil 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e pelo Serviço Brasileiro de 
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Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) de acordo com o valor das 

receitas (Tabela 1) e número de empregados (Tabela 2), respectivamente. 

 

Tabela 1: Classificação em micros e empresas de pequeno porte, segundo a 
receita bruta anual 

Critérios Valor da Receita Bruta Anual  

BNDES (critérios dos países do 
MERCOSUL para fins creditícios) 

Microempresas  

Até 400 mil dólares  

Empresas de pequeno porte Lei nº 
9.841 de 05/10/1999  

De 400 mil dólares a 3,5 milhões de 
dólares  

Microempresas   Até 244 mil reais.  

Empresas de pequeno porte  De 244 mil reais a 1,2 milhão de reais 

Fonte: Adaptada de IBGE (2003) 

 

Além dessas classificações, existem outras que atendem diferentes fins, 

como a formulação de modelos de análise da cultura empresarial, do 

desenvolvimento gerencial e de problemas demasiadamente recorrentes, dentre 

outras especificidades. 

 

Tabela 2: Classificação do porte das empresas, por setor e número de empregados 
Porte/setor Indústria  Comércio e serviços  

Microempresas Até 19  Até 9 empregados  

Empresas de 
Pequeno Porte  

De 20 a 99  De 10 a 49  

Médias  De 100 a 499  De 50 a 99  

Grandes 500 ou mais  100 ou mais  

 Fonte: Adaptada de SEBRAE (2006) 
 

Para Torres e Julien (2005) as micros e pequenas empresas, via de regra, 

são detentoras de mix com produtos e serviços de baixo preço unitário que atendem 

necessidades básicas da população quanto a alimentos e bebidas, vestuário, 

calçados e móveis, entre outros. Assim, essas empresas exploram escalas de 

produção mais baixa, com níveis também menores de movimentação de capital, 

insumos, materiais, mão de obra, etc. Ainda, segundo esses mesmos autores, as 

empresas em tela investem exiguamente em inovação tecnológica, em decorrência 

principalmente da grande dificuldade de acesso aos financiamentos. 
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Porém, existem maneiras criativas da pequena empresa inovar, que não 

dependem tão somente do aspecto financeiro, mas de condutas e modelos de 

gestão construídos especificamente para essa finalidade. 

INOVAÇÕES 

As inovações não envolvem somente a pesquisa básica e aplicada, incluem 

também práticas, adaptações e melhorias em desenvolvimento do produto, 

produção, marketing, distribuição, etc. Ocorrem tanto na fase de desenvolvimento da 

produção, quanto durante o processo de difusão. Esta natureza, dita interativa, 

permite o desenvolvimento do conceito de melhoria contínua e a identificação de 

diferentes tipos de inovação (GARCIA e CALANTONE, 2002). 

De acordo com Longenecker et al. (1997), as pequenas empresas 

introduzem inovações que estimulam a produtividade, fornecem melhores produtos e 

métodos de produção, incentivam a competição e atuam como concorrentes, 

promovendo efeitos saudáveis ao sistema capitalista. 

Contudo, apenas o acúmulo de conhecimento também não é suficiente. É 

preciso a sua aplicação, é fundamental que ele se torne tangível ou, em última 

instância, é necessário inovar e aplicar o conhecimento na solução de problemas 

concretos. 

Ainda, segundo o mesmo autor, a capacidade de inovar se tornou um dos 

fatores mais relevantes na determinação da competitividade das empresas e da 

economia em geral. Porém, os problemas que essas empresas e economias vêm 

enfrentando, envolvem cada vez maiores transformações, tomadas de decisões e 

desenvolvimento de soluções, que nem sempre podem ser embasadas em 

experiências anteriores. 

Em relação ao termo criar, Parolin (2003) destaca que ele indica, 

basicamente, formar, ou seja, dar forma a algo novo. Dar coerência e estabelecer 

novas relações para a mente humana. Relacionar fenômenos e compreendê-los de 

modo novo. O ato criador abrange, portanto, a capacidade de compreender e esta, 

por sua vez, a de relacionar, ordenar, configurar e dar um significado. 

De acordo com Volpanato (2002), muitas teorias e pesquisas têm sido 

realizadas sobre os processos de motivação e inovação nas organizações. Mas um 
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dos pontos mais enfatizados é a qualidade do ambiente de trabalho e as relações 

inter-pessoais entre pares nas organizações. 

Nesse contexto, a mudança se tornou a regra e não a exceção: novas 

demandas, novos clientes, novos produtos, novos processos, novas técnicas de 

gestão, novos mercados, etc. Tudo remete à mudança, à incorporação do “novo”, ao 

ineditismo, à necessidade de se adaptar. Isto faz com que as empresas recorram 

cada vez mais aos potenciais da inovação (GURGEL, 2006). 

INOVAÇÃO DE PRODUTO 

Se refere a um produto cujas características fundamentais, especificações 

técnicas, usos pretendidos, software ou outro componente imaterial incorporado, 

difiram significativamente de todos os produtos previamente produzidos pela 

empresa. A inovação de produto pode ser progressiva, através de um significativo 

aperfeiçoamento tecnológico de um produto previamente existente, cujo 

desempenho foi substancialmente aumentado ou aprimorado. 

Tidd et al. (2005) definem inovação de produto como mudanças em coisas 

(produtos / serviços) que as organizações oferecem. 

INOVAÇÃO DE PROCESSO 

Pode ser entendida como um processo tecnologicamente novo ou 

substancialmente aprimorado, que envolve a introdução de uma nova tecnologia de 

produção ou significativamente aperfeiçoada. Estes novos métodos podem envolver 

mudanças nas máquinas e equipamentos ou na organização produtiva, desde que 

acompanhadas de mudanças na tecnologia de transformação do produto. 

Esse tipo de inovação tem como objetivo a produção de produtos 

tecnologicamente novos ou substancialmente aprimorados que não possam utilizar 

os processos previamente existentes, ou, simplesmente aumentar a eficiência da 

produção dos produtos já existentes. Além da divisão entre inovação de produto e 

processo, o IBGE (2003) distingue a inovação quanto ao efeito ou impacto por ela 

causada. 

Geralmente as inovações de processo conduzem à redução do custo de 

produção e à melhorias na produtividade e na qualidade do produto. As mudanças 

no processo podem modificar ainda a forma como a firma conduz o seu negócio. 
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Essas inovações podem levar a mudanças na organização, incluindo alterações em 

práticas relacionadas a recursos humanos, logística e funções de marketing 

(NARAYANAN, 2001). 

INOVAÇÃO RADICAL 

É o desenvolvimento de um novo produto, processo ou forma de 

organização da produção inteiramente nova, inédita para a empresa. Tais inovações 

podem originar novas empresas, setores, bens e serviços; e ainda significar redução 

de custos e aperfeiçoamentos em produtos existentes. Normalmente estão atreladas 

a um alto incremental de desenvolvimento tecnológico. 

Compreendem as inovações que reformulam o comportamento e a estrutura 

vigente de um dado mercado, associadas a produtos e processos originais em seu 

estágio inicial de adoção e difusão. 

INOVAÇÃO INCREMENTAL 

É a introdução de qualquer tipo de melhoria em um produto, processo ou na 

organização da produção, sem alteração substancial na estrutura industrial, podendo 

gerar maior eficiência, aumento da produtividade e da qualidade, redução de custos 

e ampliação das aplicações de um produto ou processo. 

As inovações incrementais, embora não alterem a estrutura e o 

comportamento vigente no mercado, muitas vezes constituem inovações radicais do 

ponto de vista da empresa, ao constituírem a incorporação de uma nova base 

tecnológica. 

O BENCHMARKING COMO FERRAMENTA DE APOIO À GESTÃO PARA A 
INOVAÇÃO 

No final dos anos 80, surge o benchmarking introduzindo uma metodologia 

própria de implementação e desenvolvimento de processo. Foi David T. Kearms, 

diretor executivo da Xerox Corporation, que adotou este termo pela primeira vez. 

Trata-se de uma ferramenta extremamente flexível, que pode ser utilizada por 

qualquer organização, caracterizando um processo de investigação que explora o 

desconhecido e converte o resultado em ação empreendedora. 
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O benchmarking proporciona à empresa informações que lhe servirão de 

referência em sua trajetória de busca pela qualidade e inovação de seus produtos ou 

serviços, que no mundo de hoje acontece de forma constante e intermitente. 

Essa ferramenta usa como referencial outra empresa ou parte dela para 

investigar em longo prazo as potencialidades de gerar mudança e inovação. A 

técnica envolve a identificação das organizações que resolveram questões críticas 

de desempenho e superaram crises. Ao utilizar estas como referência isola(m)-se 

o(s) diferencial(ais) que se constituirá(ão) em inovação(ões). Invariavelmente, a 

aplicação desse método não implica na imposição de altos custos para inovar. 

A técnica de benchmarking visa, portanto, a busca de pontos de referência 

que comparem o desempenho com a concorrência, com o objetivo de melhorar o 

rendimento naquele aspecto que se quer avaliar. Constitui um processo estruturado 

de identificação daquilo que se deseja aperfeiçoar, de investigação de oportunidades 

de melhoria interna e de aprendizagem, uma vez que não se trata de aplicar nada 

diretamente, mas sim adaptar as melhores práticas observadas nos pares, à 

mentalidade e cultura da própria empresa. Normalmente, esta técnica abrange três 

tipos: o interno, o competitivo e o funcional ou genérico (ARAUJO, 2001). 

Já, para Camp (1998), o referido método é desenvolvido em cinco fases: 

planejamento, análise, integração, ação e maturidade. 

METODOLOGIA  

Para isso, realizou-se uma pesquisa exploratória e bibliográfica. Exploratória, 

porque objetiva o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições; e seu 

planejamento considera vários aspectos relativos ao fato estudado (GIL, 2008).  

Bibliográfica, porque se trata de um estudo sistematizado desenvolvido com 

base em material publicado em livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, isto é, 

material acessível ao público em geral (VERGARA, 2000). 

A pesquisa demandou uma abordagem qualitativa, argumenta-se que 

pesquisa qualitativa e seus métodos de coleta e análise de dados são apropriados 

para uma fase exploratória da pesquisa. A pesquisa qualitativa também é apropriada 

para a avaliação formativa, quando se trata de melhorar a efetividade de um 

programa, ou plano, e também quando se trata de relatar uma evolução histórica de 
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determinado tema e construir considerações críticas sobre o seu aspecto evolutivo 

(ROESCH, 2015). 

MODELO DE BENCHMARKING PROPOSTO 

Para Gariba Junior (2005), a adaptação e realização de benchmarking no 

processo da organização deve permitir o desvendamento de oportunidades e 

também de ameaças competitivas, levando em consideração que a micro e a 

pequena empresas precisam inovar a baixo custo. Nestas condições, o 

benchmarking se mostra uma ferramenta eficaz, pois agrega valor com novas ideias 

oriundas do ambiente externo, muitas vezes de concorrentes e de grandes 

empresas que podem investir grandes volumes de capitais em inovação e pesquisa. 

As pequenas empresas que não utilizam o benchmarking podem passar a 

usufruir dessa ferramenta, pois muitas organizações se interessam pela troca de 

informações sobre suas operações. Elas percebem, mais cedo ou mais tarde, que 

os benefícios daí advindos facilitam seus processos de gestão do modelo de 

inovação com ideias vindas de fora, com a agregação de conhecimento e sem exigir 

grandes investimentos em termos financeiros. 

Tabela 3: Modelo de gestão baseado em processo de inovação contínuo 
Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 

Análise do ambiente 
interno da empresa.  

Efetuar a coleta de 
dados (utilização da 
inteligência competitiva) 

 

Como as melhores 
práticas dos parceiros podem 
ser incorporadas?  

Quais produtos ou 
serviços serão comparados? 

Efetuar a análise dos 
dados  

Como inovar as 
melhores práticas? 
(Competências intelectuais, 
ambiente colaborativo, 
parcerias e geração do 
conhecimento)  

Com que empresas 
se farão as comparações?  

 

Como serão 
coletados os dados?  

Como implementar as 
inovações? (Competências 
intelectuais, ambiente 
colaborativo, parcerias e 
geração do conhecimento)  

Fonte: Elaboração própria 

 

Este modelo apresenta simplicidade, flexibilidade e rapidez, tornando 

possível inovar na diversidade dos produtos/serviços. A utilização da inteligência 

competitiva torna possível a inovação, por intermédio da antecipação ao mercado. 

Contudo, a gestão do portfólio de produtos/serviços é competência chave na 
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inovação, pois inovar com produtos/serviços é um fator que pode alavancar as 

vendas da pequena empresa. Atualizando o mix do seu portfólio, ela pode se 

diferenciar dentro do mercado em que atua; ser competitiva; agir com flexibilidade e 

rapidez; e estruturar-se para atender as exigências de mercados marcadamente 

demandantes de produtos e serviços inovativos. 

Por fim, inovar soluções é a última etapa do modelo, que está embasado em 

competências intelectuais, ambientes colaborativos, fortalecimento de parcerias e 

geração do conhecimento. Estes aspectos caracterizam forças fundamentais e 

necessárias às micros e pequenas empresas, em processos de inovação. Assim, 

num contexto fortalecido com modelos ricos em ideias e ideais e com intercâmbios 

de conhecimento, as micros e pequenas empresas reúnem condições de inovar a 

despeito de suas limitações: custos desproporcionais em relação ao seu poder de 

investimento em inovação, qualidade, rapidez, etc. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Dentre as considerações resultantes da presente pesquisa, ressalta a que 

aponta para a necessidade de desmistificação da inovação e de sua extensão a toda 

a economia e não apenas a determinados setores, grupos ou segmentos 

econômicos. É preciso que a inovação alcance nichos de micros e pequenas 

empresas de forma sistemática e persistente, contribuindo efetivamente para a 

solidez e sustentabilidade dos empreendimentos empresariais. 

Nessa empreitada, sugere-se a adoção de um modelo de gestão baseado 

em processo de inovação contínuo, mediante a utilização da técnica de 

benchmarking. Utilizando este modelo a micro e a pequena empresa se fortalecem, 

a partir do emprego de forças vitais inerentes ao processo e originadas do exercício 

de boas práticas de inteligência competitiva, competências intelectuais, ambientes 

colaborativos, parcerias e geração do conhecimento. 
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Resumo: O presente trabalho articula as áreas da Administração e da Educação Física com a 
Educação, indagando sobre as possibilidades de formação para o empreendedorismo. O propósito 
deste estudo é buscar respostas ao questionamento sobre a possibilidade de formar profissionais que 
sejam competentes em suas respectivas áreas de formação e, ao mesmo tempo, tenham a 
capacidade de empreender, inovando em suas práticas, de modo a assegurar o êxito no desempenho 
de suas tarefas e na garantia de espaço no competitivo mercado de trabalho. Enquanto acadêmicas 
dos cursos de Administração e de Educação Física, na URI – São Luiz Gonzaga, propomos uma 
análise dos currículos e das atividades formativas nestes dois cursos de graduação, problematizando 
os significados e a abrangência do processo formativo. Isso porque, compreendemos que a formação 
acadêmica necessita habilitar os indivíduos a exercerem suas profissões com competência e 
responsabilidade. A metodologia utilizada é a pesquisa bibliográfica, pautada na leitura reflexiva de 
livros e artigos sobre a relação educação e empreendedorismo. Os resultados não são conclusivos, 
porém, apontam caminhos para a pensarmos sobre os compromissos da educação na formação para 
o empreendedorismo, constatando a necessidade de aprofundar as aprendizagens, oportunizando a 
compreensão crítica da realidade, o exercício da cidadania e a capacitação para o enfrentamento dos 
desafios de nossos tempos. 
Palavras-chave: Educação. Empreendedorismo. Administração. Educação Física. 
 

 
Abstract: The present work articulates the areas of Administration and Physical Education with 
Education, inquiring about the possibilities of training for entrepreneurship. The purpose of this study 
is to seek answers to questions about the possibility of training professionals who are competent in 
their respective areas of training and, at the same time, have the ability to undertake, innovating in 
their practices, in order to ensure the success in the performance of their tasks and the guarantee of 
space in the competitive labor market. As academics of the Administration and Physical Education 
courses, in the URI - São Luiz Gonzaga, we propose an analysis of curricula and training activities in 
these two undergraduate courses, problematizing the meanings and the comprehensiveness of the 
formative process. This because, we understand that academic training needs to enable individuals to 
exercise their professions with competence and responsibility. The methodology used is the 
bibliographical research, based on the reflexive reading of books and articles on the relation education 
and entrepreneurship. The results are not conclusive, however, indicate ways to think about the 
commitments of education in training for entrepreneurship, noting the need to deepen learning, 
providing a critical understanding of reality, the exercise of citizenship and the capacity to face the 
challenges of our times. 
Keywords: Education. Entrepreneurship. Administration. Physical education. 
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INTRODUÇÃO 

Neste estudo, articulamos as bases teóricas da Administração e da Educação 

Física, refletindo sobre as possibilidades de formação para o empreendedorismo 

nestas duas áreas. Por isso, o texto aborda, em primeira instância, os significados 

dos processos formativos no Ensino Superior, especialmente nestes dois cursos. Em 

segundo lugar, indagamos sobre o empreendedorismo e os desafios do cenário 

atual para os profissionais das distintas áreas. Por fim, questionamos sobre as 

responsabilidades da educação na capacitação profissional e no desenvolvimento 

da cultura do empreendedorismo. 

 Destacamos, dessa forma, analisamos a necessidade de buscarmos o Ensino 

Superior ir além da mera concessão de diplomas, significando a oportunidade de 

construir conhecimentos significativos para a vida e para a inserção no mercado de 

trabalho. Sendo assim, além de habilidades e competências, torna-se imprescindível 

que os indivíduos desenvolvam visões de mundo amplas e críticas, compromissos 

com a comunidade em que se inserem e desejo de aperfeiçoar constantemente o 

próprio desempenho. 

 As ponderações expressas no presente texto foram desenvolvidas a partir da 

análise dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Educação Física e de 

Administração, bem como da pesquisa bibliográfica a respeito do 

empreendedorismo nos dias atuais. O estudo está em sua fase inicial, não 

apresentando conclusões definitivas. O que apresentamos são pontos para debate e 

reflexão, destacando a importância da qualificação permanente dos cursos de 

graduação, a fim de promoverem a construção de conhecimentos relevantes para o 

enfrentamento dos desafios contemporâneos. 

SIGNIFICADOS DO ENSINO SUPERIOR – A FORMAÇÃO DE QUALIDADE EM 
EDUCAÇÃO FÍSICA E ADMINISTRAÇÃO NO CONTEXTO ATUAL 

 A passagem da sociedade industrial para a informacional supõe a exigência 

da qualificação da educação, pois demanda a construção de conhecimentos 

significativos para a compreensão do mundo e para o desenvolvimento de 

competências essenciais para fazer frente aos desafios contemporâneos. Desse 

modo, o Ensino Superior necessita ser uma experiência relevante que vá além da 

mera aquisição de um diploma. Isso porque, cursar uma graduação implica 
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profissionalizar-se e tornar-se capaz de inovar para vencer desafios e superar 

obstáculos. 

 Como afirmam Porto & Régnier (2003), a preocupação com a universalização 

do acesso, a qualidade dos cursos e programas e os instrumentos de regulação e 

controle do setor deverão variar em orientação, ritmo e intensidade, correspondendo 

às capacidades e prioridades de cada nação e ao desenvolvimento de instâncias 

internacionais de regulação.  

Conforme os autores, o acesso ao ensino, em seus diversos graus (e cada 

vez mais elevados), não é apenas um imperativo econômico correspondente à 

sociedade do conhecimento ou da informação. Ele é também um referencial político 

de expressão de índices de democracia e de justiça. E mais recentemente vêm se 

tornando, com o avanço do capitalismo, em uma variável cultural que atua na 

composição das identidades dos indivíduos – é uma aspiração, um objeto de 

expectativa e de desejo com capacidade de projetar, simbolicamente, as pessoas 

em direção a um futuro em aberto. 

 Porto & Régnier (2003) argumentam que a centralidade dos elementos 

cognitivos e informacionais na formação da riqueza e promoção do desenvolvimento 

coloca em foco as instituições responsáveis pela produção e circulação do 

conhecimento. A Universidade adquire importância fundamental, pois dela espera-se 

a formação dos profissionais e dos cidadãos responsáveis pela transformação 

social, em consonância com os ideais de humanização e de fraternidade. 

 O Ensino Superior necessita, portanto, significar a formação de profissionais 

capazes de exercitar a cidadania e de contribuir para o desenvolvimento 

sociopolítico e econômico. Paralelamente, é preciso que os cursos de graduação 

habilitem os indivíduos a assumirem posturas de cidadãos responsáveis e 

engajados em projetos coletivos. 

 Especialmente em se tratando dos cursos de Administração e de Educação 

Física33, vale destacar que a formação nestas áreas configura-se como um desafio 

nos dias que vivemos. Administração figura entre os cursos mais procurados no 

Brasil e Educação Física apresenta as repercussões do bacharelado, impondo a 

busca pela inovação no mercado de trabalho, a fim de garantir sucesso profissional. 

                                            

33 
Selecionamos estes cursos, porque somos acadêmicas dos mesmos, na URI – São Luiz Gonzaga, 

e como irmãs, partilhamos anseios e expectativas com relação ao futuro. 
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 De acordo com o Projeto Pedagógico Curricular de Administração (URI, 

2017), o curso tem como objetivo formar profissionais com conhecimentos, 

habilidades e competências para intervir no âmbito dos negócios, utilizando-se de 

estratégias dirigidas aos resultados empresariais e em prol do desenvolvimento da 

sociedade, capaz de administrar empresas públicas e privadas destacando-se como 

um gestor preparado para decisões complexas e um gerenciamento dinâmico.  

 O PPC estabelece como objetivos específicos:  

- Proporcionar aos acadêmicos uma sólida formação na área da 
administração aliada a uma cultura geral;  
- Preparar profissionais com capacidade para propor cenários estratégicos 
alternativos;  
- Desenvolver, além da capacidade analítica, executiva e decisória, 
condições de realizar pesquisas em busca de soluções para os problemas 
existentes;  
- Estimular a busca de novos métodos e técnicas administrativas, 
ordenando e aplicando racionalmente, os recursos, com vistas à execução 
de fins imediatos e fundamentais das organizações, qualquer que seja a sua 
natureza ou porte;  
- Desenvolver a capacidade de assumir os diversos níveis de 
responsabilidades diretivas dentro da organização, promovendo a 
integração de seus membros;  
- Preparar profissionais com capacidade para planejar, organizar, dirigir, 
coordenar e controlar processos técnicos que visem otimizar as áreas de 
recursos humanos, de finanças, de produção e de mercadologia com vistas 
à melhoria das organizações;  
- Dirigir e coordenar estudos e análises, bem como implementar programas 
de racionalização administrativa;  
- Desenvolver e formular políticas, sistemas, métodos e procedimentos de 
administração e aplicá-los no campo organizacional onde a empresa está 
inserida;  
- Dirigir programas de avaliação, políticas, planos e metas, orçamentos, 
sistemas, métodos e procedimentos, tendo em vista a eficiência e a eficácia 
da atividade administrativa, voltados para a implementação de 
empreendimentos;  
- Desempenhar as funções de gerenciamento e administração ligadas aos 
setores da área de serviços e produtos;  
- Coordenar, analisar e elaborar planos para o desenvolvimento das 
organizações, levando em conta as influências de fatores econômicos, 
socioculturais, históricos e ambientais, políticos e tecnológicos. 

 Dessa maneira, a formação em Administração prevê uma ampla gama de 

competências, as quais contribuem para o desenvolvimento da cultura 

empreendedora. Para tanto, torna-se imprescindível que as disciplinas sejam 

trabalhadas de forma coerente pelos professores, possibilitando a articulação entre 

os conceitos, a fim de engendrar a interdisciplinaridade. 

 Por seu turno, o Projeto Pedagógico de Educação Física (URI, 2017) define 

que o objetivo do Curso de Educação Física Bacharelado é assegurar uma formação 
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generalista, humanista e crítica, qualificadora da intervenção acadêmico-profissional 

em instituições públicas e privadas, e outras organizações sociais, fundamentada no 

rigor científico, na reflexão filosófica e em princípios éticos, compreendendo a 

realidade econômica, política, social e cultural, buscando por meio de diferentes 

manifestações e expressões do movimento humano aumentar as possibilidades de 

adoção de um estilo de vida fisicamente ativo e saudável.  

 Em conformidade com o PPC, os objetivos específicos do Curso de Educação 

Física são:  

- habilitar profissionais para atuar na promoção da saúde, avaliação e 
prescrição de exercícios, utilizando como elemento central a prática de 
atividades físicas, de caráter recreativo e/ou de rendimento;  
- formar profissionais capazes de intervir como gestores e organizadores de 
esporte, lazer e atividade física em diferentes instituições da sociedade;  
- incentivar a investigação científica em Educação Física;  
- oportunizar a comunidade regional estudos científicos, na área da 
Educação Física, por meio de pesquisas realizadas por professores e 
acadêmicos;  
- promover estilos de vida saudáveis, conciliando as necessidades, tanto as 
dos seus beneficiários quanto às de sua comunidade, atuando como 
agentes de transformação social;  
- oportunizar a formação técnico-científica que confira qualidade ao 
exercício profissional, capacitando-os para intervirem em todas as 
dimensões da graduação em Educação Física, o que supõe pleno domínio 
da natureza do conhecimento e das práticas essenciais de sua produção e 
socialização e de competência técnico-instrumental a partir de uma atitude 
crítico reflexiva;  
- capacitar para a atuação em equipes multiprofissionais, ao planejamento, 
à coordenação, à supervisão, à implementação, à execução e à avaliação 
das atividades na área de Esporte, Saúde, Gestão e de Lazer. 

 Sendo assim, os educadores físicos formados pela URI – São Luiz Gonzaga 

têm a possibilidade de desenvolver competências para atuar em distintos contextos 

e se inserirem no mercado de trabalho de forma inovadora e eficiente. Isso requer 

que os componentes curriculares oportunizem a formação ampla e interdisciplinar, 

capaz de habilitá-los a exercer suas funções com excelência.  

 Expostos os objetivos de ambos os cursos, podemos refletir sobre a 

importância do empreendedorismo neste cenário. Em virtude da amplitude do perfil a 

ser formado, cabe indagar sobre as exigências em termos de práticas pedagógicas a 

serem implementadas para que a formação consiga dar conta de tais objetivos. 
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EMPREENDEDORISMO – OS DESAFIOS DO DESENVOLVIMENTO DA 
CULTURA EMPREENDEDORA 

 Dornelas (2005, p.21-26) identifica o momento atual como sendo “a era do 

empreendedorismo” Segundo ele, “são os empreendedores que estão eliminando 

barreiras comerciais e culturais, encurtando distâncias, globalizando e renovando os 

conceitos econômicos, criando novas relações de trabalho e novos empregos, 

quebrando paradigmas e gerando riqueza para a sociedade”. De acordo com o 

autor, “o movimento do empreendedorismo no Brasil começou a tomar forma na 

década de 1990, quando entidades como Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas) e Softex (Sociedade Brasileira para Exportação de 

Software) foram criadas”. 

 Essas instituições educadoras no âmbito da educação e formalização das 

empresas traziam consigo suas consultorias e ferramentas de apoio para os 

empresários, assim, muitos destes, aderiram estes serviços para melhorar as suas 

gestões. Ainda conforme Dornelas (2003, p. 98), um plano de negócio é “um 

documento usado para descrever um empreendimento e o modelo de negócio que o 

sustenta. A sua elaboração envolve um processo de aprendizagem e 

autoconhecimento, e ainda permite ao empreendedor situar-se no seu ambiente de 

negócios”. 

 Tais ferramentas objetivam para melhorar a empresa, documentos didáticos, 

e de extrema importância para elaboração se seus planos, trazendo inovação e o 

conhecimento sobre o seu empreendimento. A necessidade de aprender gerenciar 

seu negócio fez com que a educação se inserisse na formação de empreendedores, 

a busca de melhoras o plano curricular deste acadêmicos que sentem uma angustia 

quando lidar com um negócio, fez-se que a teoria humana além de ser importante e 

também de ser imposta a prática, as universidades precisariam inserir meios para o 

desenvolvimento destes acadêmicos, especificamente, os educadores teriam que 

contribuir para o desenvolvimento de uma educação empreendedora. Assim, “sua 

forma de atuação, em geral, é pouco sintonizada com a realidade e necessidades do 

seu ambiente”. 

 Com base nesse pressupostos, podemos pensar o empreendedorismo como 

a capacidade de inovar na sua área de formação, superando problemas e atingindo 

êxito no mercado de trabalho. Sendo assim, empreender implica desempenhar a 
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profissão com responsabilidade, competência, engajamento e criatividade, 

acrescentando a cada atividade a almejada excelência nos serviços prestados. 

 Além disso, a cultura empreendedora supõe a articulação a um projeto 

coletivo de humanização da sociedade, primando pelo exercício da cidadania 

participativa. Isso porque, além de executar competentemente as tarefas atinentes 

ao cargo, o empreendedor contribui para o desenvolvimento sustentável da 

comunidade em que que se insere, agindo em favor do bem comum. 

 Sarkar (2008, p. 10-12) caracteriza o empreendedor como aquele que põe em 

prática uma inovação no contexto de negócios, que podem ocorrer de diversas 

maneiras, tais como: divulgação e promoção de um novo produto, aplicação de novo 

processo de produção, introdução de um novo mercado, aquisição de uma nova 

fonte de materiais.  

O autor defende que a promoção de um espírito empreendedor e capaz de 

inovar transformou-se em um imperativo, e, para que isso ocorra faz-se necessário 

saber “como” utilizar as práticas eficientes de outros países, mas também a 

inovação, e saber como usá-la enquanto ferramenta do empreendedor. O autor 

defende a articulação entre empreendedorismo e inovação.  

 Diante dessa definição, indagamos sobre as bases do empreendedorismo na 

área da Administração e da Educação Física. Os administradores e educadores 

físicos, quando empreendedores, precisam ser capazes de reconhecer 

oportunidades, avaliar riscos, escolher colaboradores capacitados e delinear planos 

de ação efetivos. Estes profissionais necessitam possuir um espírito criativo e 

pesquisador, por meio do qual possa buscar novos caminhos e soluções, a partir da 

identificação das reais necessidades das pessoas e da empresa como um todo. 

 No contexto em que nos inserimos, observamos que os profissionais da 

Administração e da Educação Física possuem diante de si, desafios consideráveis, 

posto que precisam superar os negócios tradicionais, criando novas metodologias e 

novos nichos de trabalho, transformando ideias em oportunidades, com vistas a criar 

negócios de sucesso. 

 Um importante fator a ser mencionado é a superação do comodismo. Ou seja, 

desenvolver uma cultura empreendedora requer a busca da transformação 

permanente de si e do meio, indo em busca de alternativas viáveis. Desacomodar-se 
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é imperativo, para que os indivíduos enfrentem com coragem os problemas e 

construam soluções criativas. 

EDUCAÇÃO E EMPREENDEDORISMO – OS DESAFIOS DA FORMAÇÃO DE 
ADMINISTRADORES E EDUCADORES FÍSICOS EMPREENDEDORES 

 Para Souza (2004, p.4), “desenvolver o perfil empreendedor é capacitar o 

aluno para que crie, conduza e implemente o processo criativo de elaborar novos 

planos de vida, de trabalho, de estudo, de negócios, sendo, com isso, responsável 

pelo seu próprio desenvolvimento e o de sua organização”. A educação 

empreendedora foca em negociação, liderança, desenvolvimento de novos produtos, 

pensamento criativo e exposição à inovação tecnológica. 

 No mundo complexo em que nos situamos, a inovação, o conhecimento e a 

tecnologia permeiam as relações e desafiam os indivíduos, sobretudo os gestores 

das organizações. Frente a tal cenário, na condição de futuras profissionais da 

Administração e da Educação Física, como articular estes elementos e nos 

capacitarmos para o empreendedorismo desde a universidade? 

 O profissional de Educação Física deve analisar estruturas, mercado e 

viabilidade de um empreendimento na área, para aproveitar oportunidades. A 

preparação profissional em Educação Física passou por grandes mudanças, há 10 

anos atrás os cursos de Licenciatura em Educação Física formavam profissionais 

para atuar no ensino formal, estes também davam contam das áreas que não faziam 

parte do contexto escolar. 

 Hoje, encontramos uma realidade diferente, em parte graças aos novos 

conhecimentos produzidos e discutidos, em parte fruto das novas exigências do 

mercado. Devido à criação do curso de Educação Física Bacharelado, houve uma 

reformulação nos currículos dos cursos de preparação profissional em Educação 

Física. 

 Segundo Ghilardi (1998, p. 1): 

A criação dos cursos de Bacharelado veio atender a um novo perfil de 
profissional que não está ligado ao ensino regular, mas a uma nova e 
crescente fatia do mercado constituído por clubes, academias, empresas, 
condomínios, personal trainners, onde a atuação é direcionada não mais 
somente em executar habilidades, mas em saber como e porque executar. 

Com a criação do Bacharelado visando o profissionalismo e deixando para a 

Licenciatura ser professor, consegue-se atender as necessidades do mercado e da 



 
 

 

 104 

sociedade, ou seja, a licenciatura está ligada a educação física escolar, e o 

bacharelado a programas de atividade física no atendimento de diferentes 

necessidades da população. 

 O curso de Educação Física Bacharelado busca desenvolver o 

condicionamento físico, auxiliar na realização de exercícios individuais como 

personal trainer, em clubes, academias de ginástica ou empresas. O curso habilita a 

ministrar aulas na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio, grupos 

especiais; a instruir e acompanhar idosos, gestantes, adultos e crianças deficientes, 

cardíacos e doentes em atividades físicas que beneficiem a saúde, performance; a 

orientar indivíduos e equipes nos processos de treinamento e competição nas 

modalidades esportivas, recreação; a entreter hóspedes, associados e turistas em 

hotéis, spas, clubes, condomínios e navios e turismo ecológico; e a coordenar 

atividades ao ar livre, como montanhismo e exploração de cavernas. O campo de 

atuação para indivíduos que se formão em Educação Física Bacharelado é enorme, 

tendo em mãos várias possibilidades, entretanto, cabe a eles saberem administrar o 

seu próprio negócio. 

 O empreendedorismo na Educação Física bacharelado relaciona-se ao vasto 

campo de atuação, dentre os quais destacam-se as academias. O profissional tem 

total domínio sobre o corpo humano e suas habilidades, mas muito pouco domínio 

em empreender o seu próprio negócio.  

 Todavia, torna-se importante destacar que, no currículo acadêmico dos 

cursos de Educação Física bacharelado, há poucas disciplinas que tratam de gestão 

e de como desenvolver corretamente o seu próprio negócio. Em decorrência disso, 

observamos muitas histórias de insucesso. Por exemplo, é frequente ver alguns 

estabelecimentos, como academias, abrindo e logo se fechando, por não se saber 

como administrar o seu próprio negócio. 

 Em se tratando da Administração, vale salientar que o PPC, com base nas 

determinações do Conselho Federal de Administração, o campo de atuação 

compreende:  

- Administração e Seleção de Pessoal/Recursos Humanos: Cargos e Salários; 

Controle de Pessoal; Coordenação de Pessoal; Desenvolvimento de Pessoal; 

Interpretação de Performances; Locação de Mão-de-Obra; Pessoal Administrativo; 

Pessoal de Operações; Recrutamento; Recursos Humanos; Seleção; Treinamento.  
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- Organização e Métodos/Análise de Sistemas: Administração de Empresas; Análise 

de Formulários; Análise de Métodos; Análise de Processos; Análise de Sistemas; 

Assessoria Administrativa; Assessoria Empresarial; Assistência Administrativa; 

Auditoria Administrativa; Consultoria Administrativa; Controle Administrativo; 

Gerência Administrativa e de Projetos; Implantação de Controle e de Projetos; 

Implantação de Estruturas Empresariais; Implantação de Métodos e Processos; 

Implantação de Planos; Implantação de Serviços; Implantação de Sistemas; 

Organização Administrativa; Organização de Empresa; Organização e Implantação 

de Custos; Pareceres Administrativos; Perícias Administrativas; Planejamento 

Empresarial; Planos de Racionalização e Reorganização; Processamento de 

Dados/Informática; Projetos Administrativos; Racionalização.  

- Orçamento: Controle de Custos; Controle e Custo Orçamentário; Elaboração de 

Orçamento; Empresarial; Implantação de Sistemas; Projeções; Provisões e 

Previsões. 

- Administração de Material/Logística: Administração de Estoque; Assessoria de 

Compras; Assessoria de Estoques; Assessoria de Materiais; Catalogação de 

Materiais; Codificação de Materiais; Controle de Materiais; Estudo de Materiais; 

Logística; Orçamento e Procura de Materiais; Planejamento de Compras; Sistemas 

de Suprimento.  

- Administração Financeira: Análise Financeira; Apuração do E.V.A. (Economic 

Value Added); Assessoria Financeira; Assistência Técnica Financeira; Consultoria 

Técnica Financeira; Diagnóstico Financeiro; Orientação Financeira; Pareceres de 

Viabilidade Financeira; Projeções Financeiras; Projetos Financeiros; Sistemas 

Financeiros; Administração de Bens e Valores; Administração de Capitais; 

Controladoria; Controle de Custos; Levantamento de Aplicação de Recursos; 

Arbitragens; Controle de Bens Patrimoniais; Participação em outras Sociedades - 

(Holding); Planejamento de Recursos; Plano de Cobrança; Projetos de Estudo e 

Preparo para Financiamento.  

- Administração Mercadológica/Marketing: Administração de Vendas; Canais de 

Distribuição; Consultoria Promocional; Coordenação de Promoções; Estudos de 

Mercado; Informações Comerciais - Extra – Contábeis; Marketing; Pesquisa 32 de 

Mercado; Pesquisa de Desenvolvimento de Produto; Planejamento de Vendas; 

Promoções; Técnica Comercial; Técnica de Varejo (grandes magazines).  
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- Administração da Produção: Controle de Produção; Pesquisa de Produção; 

Planejamento de Produção; Planejamento e Análise de Custo.  

- Desdobramentos ou Conexos: Administração de Consórcio; Administração de 

Comércio Exterior; Administração de Cooperativas; Administração Hospitalar; 

Administração de Condomínios; Administração de Imóveis; Administração de 

Processamento de Dados/ Informática; Administração Rural; Administração 

Hoteleira; Factoring; Turismo. 

 A amplitude do campo de atuação, acima descrito, demanda um perfil 

profissional composto por atributos fundamentais ao exercício competente das 

tarefas atinentes ao cargo. Portanto, é necessário que, a conclusão da graduação 

permita aos indivíduos construir e demonstrar as seguintes competências: 

I - reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar 
estrategicamente, introduzir modificações no processo produtivo, atuar 
preventivamente, transferir e generalizar conhecimentos e exercer, em 
diferentes graus de complexidade, o processo da tomada de decisão;  
II - desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício 
profissional, inclusive nos processos de negociação e nas comunicações 
interpessoais ou intergrupais;  
III - refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção, compreendendo 
sua posição e função na estrutura produtiva sob seu controle e 
gerenciamento;  
IV - desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores 
e formulações matemáticas presentes nas relações formais e causais entre 
fenômenos produtivos, administrativos e de controle, bem assim 
expressando-se de modo crítico e criativo diante dos diferentes contextos 
organizacionais e sociais;  
V - ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e 
administrativa, vontade de aprender, abertura às mudanças e consciência 
da qualidade e das implicações éticas do seu exercício profissional;  
VI - desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da 
experiência cotidianas para o ambiente de trabalho e do seu campo de 
atuação profissional, em diferentes modelos organizacionais, revelando-se 
profissional adaptável;  
VII - desenvolver capacidade para elaborar, implementar e consolidar 
projetos em organizações;  
e VIII - desenvolver capacidade para realizar consultoria em gestão e 
administração, pareceres e perícias administrativas, gerenciais, 
organizacionais, estratégicos e operacionais (PPC ADM – URI, 2017). 

 No entanto, embora o Curso de Administração possua componentes 

curriculares voltados ao empreendedorismo, observamos que a formação carece de 

mais atividades práticas, que possibilitem compreender a realidade concreta na qual 

teremos que atuar. Assim, a teoria é bem trabalhada, mas necessita ser 

complementada por atividades e projetos que propiciem a inserção dos acadêmicos 
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no contexto real da profissão, permitindo que estes compreendam as demandas 

efetivas da área. 

 A formação para o empreendedorismo nos dois cursos precisa, então, ser 

aprofundada e qualificada, capacitando os acadêmicos a compreenderem as 

exigências de suas respectivas áreas de atuação, preparando-se para enfrentá-las. 

Além das aprendizagens teóricas imprescindíveis para a conclusão da graduação, 

são significativas as aprendizagens práticas, relacionadas à capacitação para 

empreender, para buscar inovações e soluções criativas pra os impasses 

vivenciados no cotidiano das profissões. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Neste artigo, explicitamos inquietações a respeito da formação para o 

empreendedorismo na Universidade, em especial nos cursos de Administração e 

Educação Física, problematizando a adequada preparação para que os profissionais 

formados possam obter êxito na carreira, superando os desafios do cenário atual. 

Nesse sentido, enfatizamos que os cursos precisam intensificar a formação teórico-

prática, complementando as aprendizagens com experiências práticas, que 

permitam aos indivíduos o entendimento da realidade concreta a ser vivenciada. 

 Isso porque, torna-se indispensável que os profissionais conheçam o contexto 

de atuação desde a graduação, para que procurem preparar-se para os desafios a 

serem enfrentados de fato, ao longo do exercício profissional. Sendo assim, mais do 

que um cenário hipotético, é preciso que os acadêmicos estejam aptos a atuar em 

circunstâncias concretas, desenvolvendo as habilidades requeridas para tal. 

Especificamente no que tange aos cursos de Administração e Educação Física, 

averiguamos que os projetos foram atualizados e contemplam as transformações 

pelas quais passam os perfis profissionais adequados às especificidades do mundo 

contemporâneo. Contudo, ainda é preciso aprimorar o processo formativo, 

articulando as atividades de ensino, pesquisa e extensão aos propósitos da cultura 

empreendedora. 

 Em decorrência dessa cultura, espera-se que os profissionais formados 

possam encontrar alternativas para construir trajetórias exitosas em suas respectivas 

áreas. Aos Administradores cabe ir em busca de alternativas que lhes permitam 

exercer a gestão das organizações com inteligência e perspicácia, garantindo que as 
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empresas possam avançar, atingindo metas e proporcionando a 

realização/satisfação de suas equipes de trabalho. Aos Educadores Físicos cumpre 

procurar nichos de atuação, seja atuando em consultoria ou implantando academias 

que ofereçam serviços atrativos, apresentando diferenciais competitivos em relação 

aos negócios tradicionais. 

 A interdisciplinaridade na formação demonstra ser essencial, pois os saberes 

das diferentes áreas precisam ser associados, a fim de que os profissionais 

desenvolvam visões amplas sobre a realidade e sobre o papel a ser desempenhado 

na prática cotidiana. Tanto para administradores quanto para educadores físicos, é 

imprescindível saber empreender, saber construir caminhos promissores. E a 

Universidade tem o compromisso de colaborar para a consolidação do perfil 

empreendedor. 
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CARÊNCIA DA CONTABILIDADE NAS EMPRESAS RURAIS 
LACK OF ACCOUNTING IN RURAL BUSINESSES 
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RESUMO: Perante o desenvolvimento cada vez mais significativo do setor agrícola, torna-se cada 
vez mais necessário um sistema que melhor gerencie técnicas no sistema financeiro das empresas, 
onde a grande maioria dos produtores rurais não tem noção da importância de uma boa 
administração, ou mesmo se quer sabem como administrar as técnicas contábeis utilizadas na sua 
produção, pequena ou grande. Pensando nisso, o produtor rural deve buscar conhecimento que 
proporcione uma maior facilidade de entendimento da movimentação da empresa. Outra opção para 
o produtor rural, seria adquirir um acompanhamento especializado de profissionais capacitados, para 
uma melhor tomada de decisões, onde pode-se, por exemplo identificar e desenvolver melhores 
produtos que atendam a demanda especifica e cada vez mais exigente do mercado consumidor. 
Dessa forma a boa administração contábil entra como pilar de sustentação, através da análise da 
situação da empresa, podendo definir os aspectos positivos e negativos, melhorando e estrutura e 
desenvolvimento das decisões a serem tomadas com o máximo de cautela. Perante o 
acompanhamento da evolução da empresa, a administração de forma correta das informações 
contábeis, expõe ao produtor rural a melhor forma de explorar os recursos e a melhor forma de obter 
retorno no investimento, adquirindo a melhor rentabilidade possível. 
PALAVRAS-CHAVE: Administração. Contabilidade. Estruturação. Informação. Controle. 
 
ABSTRACT: In the face of the increasingly significant development of the agricultural sector, there is 
a growing need for a system that better manages techniques in the corporate financial system, where 
the vast majority of rural producers are unaware of the importance of sound administration, or even 
whether they know how to manage the accounting techniques used in their production, small or large. 
Thinking about this, the rural producer should seek knowledge that provides greater ease of 
understanding of the movement of the company. Another option for the rural producer, would be to 
acquire a specialized accompaniment of trained professionals, for better decision making, where one 
can for example identify and develop better products that meet the specific and increasingly 
demanding demand of the consumer market. In this way the good accounting administration enters as 
a support pillar, through the analysis of the company's situation, being able to define the positive and 
negative aspects, improving the structure and development of the decisions to be made with the 
utmost caution. In keeping with the evolution of the company, the correct management of the 
accounting information exposes the rural producer the best way to exploit the resources and the best 
way to obtain return on investment, acquiring the best possible profitability 
KEYWORDS: Administration. Accounting. Structuring. Information. Control. 

 

INTRODUÇÃO  

 Com o grande crescimento econômico na agricultura brasileira, torna-se cada 

vez mais necessário um controle e gerenciamento dos custos e lucratividades 

adquiridos ao longo desse crescimento desenfreado, dessa forma surge o papel da 

administração e da contabilidade como fator essencial nessa linha de produção, 

onde o profissional contábil proporciona a melhor utilização dos recursos 
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econômicos, para que o administrador tenha em mãos as melhores informações, 

demonstrando quais as preocupações existentes em volta dos custos na produção 

agrícola, como também o controle do capital investido, visando, sobretudo o 

aumento cada vez mais relevante da lucratividade almejada.  

 Pode-se notar como se completam o administrador e o contador dentro de 

uma empresa, onde o contador demonstrando toda situação econômica e financeira 

da mesma, auxilia e até mesmo esclarece uma melhor tomada de decisão do 

administrador em relação a investimentos como também o possível corte de gastos 

desnecessários. A contabilidade torna-se extremamente necessária nos dias atuais 

onde a agricultura toma cada vez mais espaço nos grandes setores industriais e de 

serviços, onde a administração tem um papel de extrema importância para a 

contabilidade da propriedade rural, pois a contabilidade analisa os fatos e atos 

contábeis de uma empresa, visando o melhoramento da mesma, revelando seus 

pontos fortes e fracos.  

 Falando de informações, torna-se significativo ressaltar a importância da 

prática adequada dos registros contábeis para poder transformá-los em informações, 

as quais devem ser baseadas em fatos verídicos da empresa, logo torna-se 

importante também, o profissional devidamente qualificado para executar tais 

atividades. Neste sentido, o presente artigo busca evidenciar a importância da 

contabilidade nas empresas rurais através de um estudo teórico, a forma de 

pesquisa utilizada neste, classifica-se como documental e descritiva por meio da 

análise de informações obtidas de livros e informações disponíveis em sites na 

internet. 

DISCUSSÕES TEÓRICAS 

CONCEITUANDO CONTABILIDADE  

 A contabilidade surgiu da necessidade do homem que o homem primitivo 

sentiu de controlar o acumulo de riquezas, seja com seu cultivo agrícola ou criação 

de rebanhos, tendo seus primeiros registros datados de 8.000 a.C. Como primeiro 

método de contagem, o homem utilizada fichas de barro e tábuas de argila com a 

finalidade de registrar e ter o controle dos animais e da plantação, as tábuas 

chamavam-se Tábuas de URUK. Com o passar dos anos, aproximadamente em 
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3250 a.C., surgiram envelopes e caixas de barro mais elaboradas que 

representavam a quantidades de bens e até obrigações. Estes envelopes hoje, 

representam os razonetes que tem o controle da entrada e saída de valores e bens. 

 A contabilidade evoluiu significativamente quando o Egito adotou como 

obrigatório, em 2.000 a.C. livros e documentos comerciais. Mas foi na Grécia onde 

encontraram-se documentos com registros detalhados de todos os contribuintes de 

impostos, em 454 a 406 a.C. Mas a grande virada histórica na evolução da 

contabilidade se deu somente após a Revolução Agrícola, em meados de 1494 em 

Veneza na Itália, o frei Luca Pacioli publicou o livro La Summa de Arithmetica, 

Geometria, Proportioni et Proportionalitá, imortalizando o método das partidas 

dobradas. Apesar desse método já ser utilizado antes dessa publicação e por outros 

autores, foi Luca Paciole o primeiro a publicá-lo oficialmente, tornando-se o pai da 

contabilidade. 

 Crepaldi (1998, p. 75-76) afirma que a contabilidade é um dos principais 

controles das empresas rurais, podendo analisar e demonstrar quais os aspectos da 

empresa, tais como a análise de estrutura e o retorno de capital investido.  

Como os demais setores, a agropecuária tem em mente o alcance de um retorno 

financeiro, por isso as informações devem ser de forma clara para que não haja mal 

entendimento no desempenho da empresa, contribuindo para a evolução e bom 

retorno do agronegócio. Perante isso, a contabilidade torna-se fundamental pois está 

constantemente gerando informações relacionadas à lucratividade e riscos que 

possam vir a afetar o agronegócio. 

 Gonçalves e Baptista (2011) salientam que a contabilidade é “Ciência que tem 

por objeto o estudo do Patrimônio a partir da utilização de métodos especialmente 

desenvolvidos para coletar, registrar, acumular, resumir e analisar todos os fatos que 

afetam a situação patrimonial de uma pessoa (2011, p.3).” 

 Do mesmo modo que a empresa vai crescendo, a concorrência não fica a 

desejar, cresce em níveis consideráveis à medida que o envolvimento no mercado 

define ainda mais essa briga por espaço. BRAGA (2012) conceitua a contabilidade, 

destacando os pontos e as informações apresentados pela mesma, referentes ao 

apoio fornecida por ela ao administrador: 

Entre os diversos instrumentos utilizados pela administração, é importante 
destacar o papel da contabilidade, como meio especialmente concebido 
para captar, registrar, acumular, resumir, medir e interpretar os fenômenos 
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que afetam a situação patrimonial, financeira e econômica de qualquer 
empresa, seja qual for seu ramo de atividade ou sua forma jurídica 
(BRAGA, 2012, p.6). 

 Ao juntar o conhecimento contábil e o empresário, pode-se prever uma 

grande parceria gerando um excelente trabalho de análise e funcionamento, já que a 

contabilidade abrange um vasto campo de trabalho proporcionando um melhor 

conhecimento de caso, proporcionando confiança ao empresário para tomar suas 

decisões quanto aos percalços que venham a eclodir.  

DEFINIÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO  

 A administração vem encaixar as informações que estão soltas, sem 

nenhuma utilidade, sem nexo, através do trabalho em conjunto de um grupo de 

pessoas que visam o mesmo objetivo. 

  A história da Administração iniciou-se num tempo muito remoto, 

aproximadamente no ano 5.000 a.C, na Suméria, quando os antigos 

sumerianos procuravam melhorar a maneira de resolver seus problemas práticos, 

exercitando assim a arte de administrar. Em seguida, na China de 500 a.C, a 

necessidade de adotar um sistema organizado de governo para o império, a 

Constituição de Chow, com seus oito regulamentos e as Regras de Administração 

Pública de Confúcio exemplificam a tentativa chinesa de definir regras e princípios 

de administração. 

 Sendo de grande importância, destacam-se duas instituições: A Igreja 

Católica Romana pode ser considerada a organização formal mais eficiente da 

civilização ocidental. Através dos séculos vem mostrando e provando a força de 

atração de seus objetivos, a eficácia de suas técnicas organizacionais e 

administrativas, espalhando-se por todo mundo e exercendo influência, inclusive 

sobre os comportamentos das pessoas, seus fiéis. As Organizações Militares 

evoluíram das displicentes ordens dos cavaleiros medievais e dos exércitos 

mercenários dos séculos XVII e XVIII até os tempos modernos com uma hierarquia 

de poder rígida e adoção de princípios e práticas administrativas comuns a todas 

empresas da atualidade. 

 Segundo CHIAVENATO (2004) 

A palavra administração deriva do latim (ad, direção para, tendência; 
minister, comparativo de inferioridade; o sufixo ter significa subordinação ou 
obediência, isto é, aquele que realiza uma função abaixo do comando de 
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outrem, aquele que presta um serviço a outro) e significa subordinação e 
serviço. Em sua origem, a palavra administração significa a função que se 
desenvolve sob o comando de outro, um serviço que se presta a outro ou, 
ainda, uma atividade que se recebe por delegação de outrem. 

 Silva (apud Harold Koontz) diz que a Administração é uma arte de realizar 

coisas. Para ele, a arte administrativa compreende a aplicação de diversas técnicas 

praticas, as quais, por sua vez, estão baseadas em conheci- mentos de várias 

ciências (Psicologia, Sociologia, Economia, Matemática e outras ciências). 

 Silva (apud William H. Newman) ainda faz questão de encarecer a 

necessidade de orientação, direção e controle dos esforços do grupo de indivíduos e 

que esse papel cabe ao administrador. Por outras palavras: pode existir um grupo de 

pessoas – em um cinema, dentro de um ônibus ou numa praça pública – mas, na 

falta de orientação, direção e controle da atividade grupal, não haverá, 

evidentemente, administração. 

 Nesse mesmo intuito de conceituar, Kwasnicka (2012, p. 20) define 

administração como: 

O mais importante e consistente uso do termo administração é aquele em 
que ele é visto como um processo integrativo fundamental, buscando a 
obtenção de resultados específicos. Administrar é, portanto, um processo 
pelo qual o administrador cria, dirige, mantém, opera e controla uma 
organização. 

Chiavenato (2014, p. 5) relata sua definição de administração como tendo por 

tarefa: 

A tarefa da Administração consiste em interpretar os objetivos propostos 
pela organização e traduzi-los em ação empresarial por meio de 
planejamento, organização, direção e controle de todos os esforços 
realizados em todas as áreas e em todos os níveis da empresa a fim de 
atingir tais objetivos da melhor maneira possível. Assim, a Administração é 
o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar o uso dos recursos e 
competências organizacionais para alcançar determinados objetivos de 
maneira eficiente e eficaz por meio de um arranjo convergente. 

 Salienta ainda Chiavenato (2011) que a administração é necessária em todos 

os níveis e em todos os tipos de atividade organizada: indústrias, comércio em geral, 

bancos, financeiras, supermercados, igrejas, hospitais, escolas e universidades, 

governo federal, estados municípios, partidos políticos, organizações não 

governamentais, exército, comunidades filantrópicas, clubes esportivos etc. 
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ATUAL CENÁRIO DA CONTABILIDADE RURAL 

 O que acontece com a contabilidade hoje, apesar da evolução da tecnologia e 

que as informações estejam mais presentes e acessíveis, é uma grande falta de 

conhecimento do seu manejo adequado por parte dos produtores rurais, que muitas 

vezes guarda em sua memória informações importantes para a contabilização de 

forma correta e com o tempo esquece essas informações que ficam de fora na hora 

de calcular a comercialização do produto. 

 O Conselho Regional de Contabilidade nos traz o total da participação da 

atividade rural nas receitas brutas das unidades rurais exploradas individualmente, 

em parceria ou condomínio, em 2012, foi superior a R$ 122.783,25, caso tenha 

exclusivamente receitas de atividade rural; 20% desse valor equivale a R$ 

24.556,65, que é o valor que obriga a todos os contribuintes entregarem a DIRPF 

(CRC/RS, 2012). 

 Toda atividade rural, por menor que seja, precisa de um controle adequado de 

informações de modo que estas informações serão fundamentais para uma boa 

administração da atividade rural. Segundo Miranda (apud Procópio, 1996), 

confirmando a falta de controle e organização financeira, apenas 32,5% separam 

suas despesas particulares de seu negócio agropecuário. Ou seja, 67,5% não 

apuram o lucro adequadamente de seu negócio, já que não possuem um sistema 

simples de separação do que é despesa normal de sua vida cotidiana em relação a 

sua atividade empresarial. 

 Desse modo, na maioria das propriedades rurais, os gestores não possuem 

conhecimento para discernir os resultados obtidos com suas culturas, os custos de 

cada plantio desenvolvidos em sua propriedade, verificar quais seriam os mais 

rentáveis, onde poderiam minimizar os custos de produção, entre outros pontos que 

se tornam importantes na lucratividade. Muitas vezes, o produtor rural não consegue 

distinguir o dinheiro que obteve com a venda do milho, do recebido da venda do 

leite. Então o controle de caixa da propriedade fica totalmente desorganizado, 

envolvendo também seu capital particular, dificultando ainda mais a contabilização 

do seu patrimônio. 

 A atividade rural seria mais organizada se existisse o mesmo 

desenvolvimento como acontece com os outros setores econômicos, e se os 
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administradores rurais dessem a mesma importância, já que se trata de informações 

contábeis, elaboradas e aplicadas no ramo da atividade rural.  

 Miranda (apud Procópio 1996) ressalta que muitos administradores rurais 

reconhecem a necessidade da Contabilidade, reivindicam um quadro de 

informações básicas para a tomada de decisões e utilizam alguns relatórios 

contábeis. Todavia, esses relatórios são analisados algumas vezes por esse 

administrador sem adequada consideração das informações necessárias ou 

adequado conhecimento de como esses relatórios deveriam ser interpretados. Isso 

nos revela que deve ser realizado um trabalho da maneira mais clara possível e 

objetiva, para haver maior aceitação e entendimento por parte do agricultor rural, 

permitindo que o mesmo perceba que esses recursos, trarão para ele e sua família 

um conforto e também poderão elevar o rendimento dos seus negócios.  

PLANEJAMENTO NA EMPRESA  

 A função de planejar é o caminho ideal a ser seguido para a iniciação de uma 

melhor forma de administrar e contabilizar os acontecimentos dentro da empresa 

rural, pois com o planejamento de futuros gastos, investimentos ou até mesmo 

lucratividade, o produtor não será pego de surpresa caso algo venha a acontecer 

repentinamente. 

 Crepaldi (2016, p. 47), conceitua planejamento de uma forma geral, dando-

nos sua definição como sendo:  

[...] planejamento (ou planificação) é, antes de mais nada, a formulação 
sistemática de um conjunto de decisões, devidamente integrado, que 
expressa os propósitos de um indivíduo, grupo ou associação de indivíduos, 
e que condiciona os meios disponíveis para esses mesmos propósitos, 
através do tempo. O planejamento é, assim, um processo dinâmico e, 
portanto, deve ser bem diferenciado de plano, programa e projeto, que são 
documentos, na forma de relatórios, contendo todas as informações 
necessárias à implantação, execução e controle das proposições feitas. 

 
 O planejamento rural tem a função de organizar os planos de produção da 

propriedade visando a melhor utilização dos fatores de produção, proporcionar 

aumento das eficiências técnica e econômica e, seguindo nessa linha, proporcionar 

melhora da rentabilidade econômica e da renda do proprietário, assim como também 

capacitar os produtores em relação a tecnologia de produção, gestão administrativa 

dos negócios e a comercialização da produção de sua propriedade. 
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 O planejamento deve ter a finalidade de analisar e evidenciar a viabilidade 

econômica, que diz respeito aos custos e às receitas envolvidos na empresa rural, 

às condições de financiamento, à capacidade de pagamento etc.; viabilidade 

técnica, ou seja, o planejamento deve ser compatível com a disponibilidade de 

matéria-prima, de equipamentos, de pessoal especializado etc.; viabilidade política e 

institucional, que deve-se considerar a situação legal, a aceitabilidade do plano pelos 

responsáveis por sua execução e pelos que serão atingidos pelo processo. 

 Para Crepaldi (2012, p. 83): 

No momento em que se avalia a importância da Contabilidade Rural em 
gerar informações para a tomada de decisões, a empresa, para obter 
sucesso, deverá estar subordinada a uma administração eficiente, e isso 
requer conhecimento do negócio, do capita, da especialização e da 
modernização da agropecuária. É justamente nesses aspectos que a 
empresa rural apresenta carências e prejudica todo um processo de 
desenvolvimento e modernização do setor. 

 Segundo Pascoal (2014) se você deseja evitar impasses, ou pelo menos 

antecipá-los, a solução é investir em planejamento. 

 Pode-se dizer então que o Planejamento é executado no presente, porem seu 

resultado é focado no futuro da empresa, seja ela rural ou não. Para isso acontecer, 

é necessário um prazo para que seja colocado em prática pois, com isso, busca-se 

realizar o que foi planejado obtendo os resultados que foram esperados para o 

futuro, sem deixar de avaliar as causas e consequências, efeitos das decisões 

tomadas, as vantagens e desvantagens, e isso requer grande responsabilidade por 

parte do administrador ou mesmo contador. 

CONTABILIDADE RURAL: NECESSIDADE URGENTE 

 A atividade rural vem aumentando a cada ano a sua participação no mercado 

brasileiro, e com isso o empresário rural precisa ter conhecimento para desenvolver 

formas e métodos que servem para controlar os custos da sua produção de sua 

empresa rural conseguindo assim obter um resultado positivo. De acordo com 

Marion (2014) “Contabilidade Rural: é a Contabilidade Geral aplicada às empresas 

rurais.” 

 Segundo ULRICH (apud Crepaldi 2004) pode-se, conceituar a Contabilidade 

Rural como um instrumento da função administrativa que tem como finalidade: 

Controlar o patrimônio das entidades rurais, apurar o resultado das entidades rurais 
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e prestar informações sobre o patrimônio e sobre o resultado das entidades rurais 

aos diversos usuários das informações contábeis” (ULRICH apud CREPALDI, 2004). 

 Para Vilhena e Antunes (2010, p. 2): 

Consideram-se como atividade rural a exploração das atividades agrícolas, 
pecuárias, a extração e a exploração vegetal e animal, a exploração da 
apicultura, avicultura, suinocultura, sericicultura, piscicultura e outras de 
pequenos animais; a transformação de produtos agrícolas ou pecuários, 
sem que sejam alteradas a composição e as características do produto in 
natura, realizada pelo próprio agricultor ou criador, que são aqueles que 
exploram a capacidade produtiva do solo, através do cultivo da terra, da 
criação de animais e da transformação de determinados produtos agrícolas, 
ou seja, o produtor rural, que é a pessoa física, também chamada de 
pessoa natural. 

 No geral, podemos perceber que o principal objeto da contabilidade rural é o 

patrimônio do agricultor, mas além disso a contabilidade visa o controle das 

atividades que a empresa exerce e seu planejamento para poder alcançar os 

resultados esperados no futuro distante ou próximo. 

 Porém, a contabilidade Rural não é muito utilizada no Brasil isso se deve ao 

pouco conhecimento de alguns empresários em relação às informações obtidas 

através da contabilidade e também por não evoluírem seu ponto de vista 

acreditando ainda que as experiências adquiridas ao longo de suas vidas valem 

mais do que os dados reais obtidos através das informações contábeis deixando 

assim de ter segurança na hora de tomar as decisões. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Com as constantes transformações, a competição acirrada devido ao 

crescimento do mercado de concorrência é um fator que dificulta e estreita os 

caminhos do empresário rural, nesse ponto entram a administração e a 

contabilidade para ajudar na tomada de decisões e ajudar a garantir ao agricultor 

rural um modo de sobrevivência em meio ao mercado competitivo, aumentando os 

lucros do produtor rural e impulsiona a agricultura brasileira, tornando o país uma 

potência produtiva. 

 O tema abordado tinha o intuito de buscar mais conhecimento na área da 

Contabilidade Rural, tendo em vista que é pouco utilizada, e que não se tem muitos 

estudos voltados para esse setor rural. Também para mostrar ao empresário rural 

principal elemento da agricultura os benefícios do uso da contabilidade rural em sua 

atividade exercida. O presente texto tratou de realizar uma discussão sobre a 
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carência da contabilidade nas empresas rurais apresentando as mudanças ocorridas 

desde os primórdios da civilização até os dias de elaboração deste trabalho. 

 A contabilidade rural é um importante instrumento de gerenciamento para as 

empresas rurais e usuários, pois ela gera informações que possibilitam verificar a 

situação real da empresa, evidenciando suas principais necessidades, necessários 

para o processo de tomada de decisão. Comprovou-se que a Contabilidade Rural 

fornece informações econômica e financeira aos gestores para dar base as decisões 

a serem tomadas, o que confirma a participação da contabilidade rural nas 

enumeras fases do processo de gestão desde a sua essência até cenário mundial. 

 A competitividade do mercado brasileiro e mundial exige que o produtor se 

recicle suas estratégias contábeis, inove em sua maneira de produção e de 

administrar a propriedade rural. Quanto maior for o conhecimento do produtor rural 

sobre técnicas, estratégias, contabilidade rural, administração, melhor será seu 

desempenho como gestor e melhor será a qualidade de seus produtos.  

 Historicamente, as propriedades rurais foram administradas por homens e 

mulheres que aprenderam na prática os tropeços e acertos de administrar e 

organizar as lidas do campo. Porem este modelo saiu de linha quando a revolução 

da tecnológica avançou sobre todos os espaços empresariais, inclusive, o espaço 

rural. Os filhos dos agricultores estão seguindo essa linha de comando a partir do 

momento que estão frequentando universidades em busca de suporte para melhor 

gerenciar os acontecimentos da propriedade familiar, visando um campo empresarial 

que está em expansão, no Brasil e no mundo.  

 A partir do momento que o gestor adquire conhecimento, compreende que a 

contabilidade é uma das ferramentas essenciais para a tomada de decisão em 

qualquer campo administrativo, em especial na propriedade rural, a contabilidade 

auxilia o gestor no controle de gastos, na previsão de investimentos e nas reservas 

necessárias, já que a agricultura lida com fatores sazonais, o que torna este tipo de 

gestão uma variante de incógnitas tanto para o administrador como também para o 

contador e o agricultor. 

 É importante ressaltar que, o empresário rural e a contabilidade devem andar 

juntos, em prol do desenvolvimento da empresa, logo será possível constatar os 

significantes resultados desta parceria, que sem dúvidas renderá bons frutos, já que 

a contabilidade vem para demonstrar ao empresário rural que a contabilidade é uma 
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ferramenta de gerência, que o permite, por meio da informação contábil, o 

planejamento, o controle e a tomada de decisão 

 Por fim, considera-se que o agricultor deve estar por dentro das novidades 

tecnologias, desde a compra de sementes e implementos agrícolas até a silagem, 

com o intuito de estar integrado com as inovações para o plantio e colheita e estar 

sempre em conexão com a contabilidade, pois esta serve não apenas para lhe 

informar sobre créditos ou débitos, mas também serve para lhe mostrar quais 

caminhos possíveis de serem trilhados na administração de seus negócios, evitando 

riscos desnecessários, visando a lucratividade, crescimento e eficácia na gestão da 

sua propriedade rural. 
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TIPOS DE AVALIAÇÃO DE CUSTOS: ABSORÇÃO, VARIÁVEL, ABC E TOC 
 

COST EVALUATION TYPES: ABSORPTION, VARIABLE, ABC AND TOC 
 

Kamila Vargas Medeiros39 
Bruno Siqueira Druzian40 
Sávio Schuquel Blanco41 

 

Resumo: A contabilização dos custos dentro de uma empresa é fundamental para estar ciente dos 
gastos que ela tem para funcionar. Isso vai desde a conta de energia elétrica aos custos das 
matérias-primas. Com isso, o objetivo principal do trabalho está empenhado em analisar a influência 
positiva que uma contabilidade de custos bem estruturada tem na tomada de decisão dentro da 
organização, já em relação à problemática de estudo, a questão de pesquisa está orientada em 
buscar a resposta para o seguinte questionamento: Quanto à contabilidade de custos impacta no 
resultado final da empresa? Citando as características dos principais métodos de custeio para 
verificar-se qual é o mais adequado dependendo da atividade da empresa.  
Palavras-chave: Contabilidade de Custos. Tomada de Decisão. Métodos de Custeio. 
 

Abstract: Cost accounting within a company is critical to being aware of the expenses it has to run. 
This goes from the electric bill to the costs of raw materials. Thus, the main objective of the study is to 
analyze the positive influence that well-structured cost accounting has on decision-making within the 
organization, in relation to the problem of study, the research question is oriented to seek the answer 
to the following question: How much does cost accounting impact on the final result of the company? 
Citing the characteristics of the main costing methods to verify which is the most appropriate 
depending on the activity of the company. 
Keywords: Cost Accounting. Decision Making. Costing Methods. 

 

 Iniciaremos nosso trabalho com a seguinte questão: Tem como saber o seu 

real resultado, seja qual for a atividade sem antes saber quanto custou, desde a 

produção desse produto até o valor pago para transportar ao seu consumidor? A 

resposta com certeza será não. Ter uma contabilidade de custos estruturada e 

organizada se faz muito necessário, para sabermos o que realmente obtemos de 

lucro líquido sobre aquele produto, o quanto foi gasto em cada processo e o custo 

de cada componente, assim como saber o quanto aquela conta de energia elétrica 

deve ser posto como gasto de produção ou de custo indireto pertence aquele 

produto. 

 Através desse trabalho, serão desenvolvidos e abordados os principais 

métodos de avaliação de custos. Será explanado sobre deles, expondo conceitos, 

finalidades, vantagens e desvantagens, assim como será discutido como cada um 

auxilia na tomada de decisão, fator esse extremamente importante. 
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OBJETIVO PRINCIPAL 

 Analisar a influência positiva que uma contabilidade de custos bem 

estruturada tem na tomada de decisão dentro da organização. 

PROBLEMAS DE ESTUDO 

 Quanto à contabilidade de custos impacta no resultado final da empresa?  

REVISÃO DA LITERATURA 

PRINCIPAIS CONCEITOS DA CONTABILIDADE DE CUSTOS 

 A Contabilidade como ciência que estuda os fenômenos do patrimônio das 

empresas, é a parte que deriva toda a estrutura de uma entidade. A Contabilidade 

gerencial e de custos cuida de toda a estrutura estratégica e de desenvolvimento da 

empresa. 

 Segundo Hansen & Mowen (2001), o sistema de informação contábil dentro 

de uma organização tem dois subsistemas principais: um sistema de contabilidade 

financeira e um sistema de contabilidade gerencial. A contabilidade financeira é 

dedicada a fornecer informações para os usuários externos incluindo investidores, 

bancos, entre outros. Esses usuários externos julgam as informações importantes 

nas tomadas de decisões para comprar ou vender ações, emitir empréstimos e 

outras decisões financeiras. A gestão de custos produz informação para os usuários 

internos, especificamente a gestão de custos, identifica, coleta, classifica e relata 

informações úteis aos gestores para custeio, planejamento e controle. 

 A contabilidade de custos, conforme descrito por Leone (2000), é o ramo da 

contabilidade que produz informações para diversos níveis gerenciais de uma 

entidade, auxilia as funções de determinação de desempenho, de planejamento, de 

controle das operações. 

 Ainda segundo Martins (2003), a contabilidade de custos coleta, classifica e 

registra os dados da empresa, denominados também de dados internos. Os dados 

coletados podem ser monetários ou físicos, como por exemplo, as unidades 

produzidas, as horas de trabalho, as horas de produção, a quantidade de material 

requisitado. A combinação dos dados monetários e físicos resulta em indicadores 
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gerenciais de grande poder informativo. Logo após a coleta, a contabilidade 

acumula, organiza, analisa e interpreta os dados, com o intuito de produzir relatórios 

com as informações solicitadas. 

 Basicamente existem quatro tipos de custos, o direto, o indireto, o fixo e 

variável: 

1. Custos Diretos e Indiretos - dizem respeito ao relacionamento entre o custo 

e o produto feito: Os primeiros são fáceis, objetivos e diretamente apropriáveis ao 

produto feito. Os indiretos precisam de esquemas especiais para a alocação, tais 

como bases de rateio, estimativas, etc. 

2. Custos fixos e variáveis - são classificações que não levam em 

consideração o produto, e sim o relacionamento entre o valor total do custo num 

período e o volume de produção. Fixos, como o próprio nome diz, são custos que 

mantém um montante fixado não em função das oscilações na atividade. Por outro 

lado, os custos variáveis são os que têm seu valor determinado em função dessa 

oscilação. 

 De acordo com Leone (2000), a contabilidade de custos também pode 

fornecer informações para diversas necessidades, que servem para a determinação 

da rentabilidade e do desempenho da entidade, que auxiliam a gerencia a planejar, 

a controlar e administrar o bom desempenho das operações ligadas à produção e 

informações para tomada de decisões. 

 Segundo Leone (2000), os objetivos a serem alcançados pela contabilidade 

de custos são fixados de acordo com a necessidade de cada setor da empresa. O 

contador não estabelece quais são os objetivos de sua atividade, a grande maioria 

estabelece apenas para satisfazer algumas exigências burocráticas, que, por sua 

vez, são classificadas em três grandes grupos, são eles: 

(a) o objetivo da determinação da rentabilidade; 

(b) o objetivo que controla os custos das operações de cada atividade no 

intuito de minimizá-los pela comparação entre os dados estabelecidos, como por 

exemplo, orçamentos, estimativas, padrões e os dados coletados, tais alteração nos 

valores são decorrentes de disfunções operacionais; 

(c) o objetivo de fornecer informações gerenciais que sejam solicitadas em 

função do planejamento e de tomada de decisão (Leone, 2000, p. 128). 
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 O método para formar o custo do produto, mercadoria ou serviço prestado é 

variado, tendo vários processos e formas de fazê-lo. Dentre eles, estão o Sistema de 

Custeio por Absorção e o Custeio Variável como sistemas de custeios mais 

conhecidos, mas outros também como o Sistema de Custeio ABC e a Teoria das 

Restrições (TOC) podem ser ferramentas importantíssimas para utilização na 

tomada de decisões. 

CUSTEIO BASEADO EM ATIVIDADES (ABC) 

 ABC (Activity-Based Costing, ou custeio baseado em atividades) é um 

sistema de custeio que se caracteriza pela atribuição dos custos indiretos aos 

produtos por meio de atividades. 

 Atividade é um conjunto de tarefas decorrentes da combinação de recursos 

humanos, financeiros, materiais e tecnológicos que visa à produção de bens ou a 

prestação de serviços. 

 Tal sistema fundamenta-se no fato de que as atividades consomem recursos 

e os produtos consomem atividades. Por esse motivo, os Custos Indiretos de 

Fabricação (CIFs) devem ser transferidos aos produtos com base nas atividades que 

cada um consumiu. Assim, os CIFs são transferidos inicialmente para as atividades 

e delas para os produtos. Como ilustrado na figura abaixo: 

 

Figura 1: Contabilidade de Custos: O que é e como fazer 

 

                      Fonte: (AVILA, 2017) 
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Recurso A  Corte   
Capacidade = 60 

peças/mês 

Recurso B Costura 
Capacidade = 40 

peças/mês 

Recurso C 
Embalagem 

Capacidade = 100 
peças/mês 

TEORIA DAS RESTRIÇÕES 

 A partir da adoção de conceitos simples e usuais, a Teoria das Restrições 

(Theory of Constraints, TOC) estabeleceu uma integração mais efetiva entre as 

áreas de Contabilidade e Produção, o que acabou por viabilizar a tomada de 

decisões mais eficazes, sempre com vistas a atingir o objetivo primário de qualquer 

negócio: Lucro. Em essência, restrição significa qualquer obstáculo que limita o 

melhor desempenho do sistema em direção à meta. Ela é o fator que determina o 

desempenho de todo o sistema e é comumente conhecida como ‘gargalo’ 

(bottleneck). 

 Por exemplo, suponha que numa determinada empresa de vestuário existam 

3 (três) recursos de produção (máquinas ou operários), dispostos segundo o fluxo de 

produção mostrado a seguir: 

Figura 2: Fluxo de 

produção. 

  

 

 

 

 

Fonte: (Enanpad, 1997) 

  

Na hipótese do mercado consumidor absorver qualquer quantidade de peças 

de roupa, o ‘recurso restritivo de capacidade’ consiste no recurso B. Nesse sentido, 

caso a firma produza uma quantidade acima de 40 peças ao mês, o efeito desta 

decisão será a formação de estoques intermediários, e não em maiores vendas 

efetivas do período. 

Tais estoques elevarão o total do ativo (investimento) da entidade, sem 

acarretar em imediato ganho de dinheiro pelas vendas. A taxa de retorno contábil irá 

cair, além de aumentar as despesas com armazenagem e manuseio de materiais. 

Por outro lado, caso a organização opte por manufaturar somente 40 peças ao mês, 

o mercado absorverá esse volume sem reflexos no acréscimo de despesas, mesmo 

à custa de manter dado nível de ociosidade nos recursos A e C. Em tal situação, a 

taxa de retorno do mês será mais favorável. 
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 A abordagem TOC recomenda que as restrições físicas sejam gerenciadas 

em conformidade ao seguinte processo decisório: 

1. Identificação da restrição, ou seja, o fator que restringe o sistema; 

2. Definição de como explorar a restrição do sistema; 

3. Subordinação de todos os aspectos às decisões tomadas acima; 

4. Elevação da restrição do sistema; e 

5. Volte para o passo nº1, sem deixar que a inércia se torne a nova restrição. 

 No exemplo exposto, o fator que restringe o desempenho do sistema como 

um todo é a máquina B (ou operário B, da costura). Identificada à restrição, a 

empresa deve inicialmente procurar aproveitá-la da melhor forma possível, com 

ações do tipo: não permitir que se costure peças com defeito de corte; evitar que o 

recurso fique parado a espera de peças ou por outro motivo como nos intervalos de 

almoço; ou ainda, trabalhar apenas com as peças que precisem ser vendidas.  

A seguir deve-se subordinar os recursos não restrição (A-corte e C-

embalagem) ao ritmo da restrição (B-costura), fornecendo apenas o suficiente para 

não provocar paradas na costura (recurso B). 

 Controlada a situação, a firma pode aumentar a capacidade física, adquirindo 

outra máquina ou modificando-a de modo a aumentar seu nível de atividade. Após a 

implementação da primeira decisão, o nível de atividade global crescerá até que 

alguma melhoria na restrição não reflita em aumento das vendas. Isto significa que 

uma outra máquina e/ou operário, ou ainda o mercado é a nova restrição, devendo 

ser reiniciado o processo. 

 Ainda com base no exemplo sugerido, algumas constatações parecem 

evidentes, e comuns ao cotidiano das empresas: 

• Uma hora perdida num gargalo representa uma hora perdida para todo o 

sistema - Na hipótese do recurso B deixar de funcionar 1 (um) dia, em termos 

proporcionais 2 peças (40 peças dividido por 20 dias úteis) deixariam de ser 

fabricadas, elevando a ociosidade dos outros recursos e reduzindo o nível máximo 

de produção para 38 peças (redução do ganho); 

• Uma hora economizada em um recurso não-gargalo é apenas uma miragem - 

Economizar o tempo de operação dos recursos A e C é irrelevante, uma vez que 

ambos estão ociosos. A ociosidade destes recursos não afeta o ganho do sistema, 

mas pode contribuir para uma diminuição parcial das despesas operacionais; 
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• O nível de utilização de um recurso não-gargalo não é determinado por seu 

próprio potencial, mas por qualquer outra restrição do sistema - O nível de 

capacidade do recurso B determinou o nível global do sistema ainda que os recursos 

A e C permanecessem ociosos; 

 Embora empiricamente simples e lógicas, tais constatações camuflam um 

conflito clássico entre dois mundos existentes no interior das organizações: o mundo 

dos ganhos e o mundo dos custos. 

MEDIDAS CONTÁBEIS DE DESEMPENHO NA TOC 

 Para a TOC, as empresas são sistemas que tem partes interdependentes 

(recursos e/ou processos) dentro dela. O que importa é o desempenho do sistema e 

não suas partes. 

 Se um recurso não tiver nenhum uso alternativo além de trabalhar para o 

próximo processo e ele não for uma restrição do sistema, ele deverá ficar ocioso em 

alguns momentos para evitar acúmulo de estoques (e despesas). Mas se existir um 

uso alternativo e se ele proporcionar um ganho unitário positivo, sua exploração irá 

trazer uma melhora para o Ganho Total. 

Portanto, a única maneira que podemos avaliar produtos, recursos produtivos 

e atividades é analisando seus impactos na capacidade do sistema de ‘gerar 

dinheiro’.  Como podemos medir isto? Nós temos três medidas fundamentais: 

Lucro líquido = Ganho – Custos 

Retorno sobre o investimento = Lucro líquido / Investimento 

Fluxo de caixa = Medida absoluta de liquidez. 

 Embora estas medidas sejam suficientes para se saber quanto dinheiro o 

sistema está gerando, elas não nos ajudam saber qual é o impacto de nossas 

ações/decisões sobre nossa meta. Por exemplo, o tamanho ótimo de lote, o mix de 

produto ótimo, etc. Nós temos que ter medidas que nos ajude a julgar o impacto de 

uma decisão/ação local na meta da empresa. 

 Os líderes do Total Quality Management (TQM) e Just-in-Time (JIT) 

reconheceram que a mentalidade de contabilidade de custo era (ou ainda é) um 

grande obstáculo para implementar a Revolução da Qualidade. Quando eles 

pregavam que a redução dos inventários era mais importante que deixar os recursos 

ociosos, a “mentalidade da contabilidade de custos” reagia a isso, porque era contra 
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seu instinto de busca da maximização da eficiência na utilização de todos os 

recursos produtivos. Embora o TQM e o JIT se tornaram o novo paradigma na 

manufatura, eles não criaram nenhum sistema substituto aos métodos de 

contabilidade gerencial tradicional. Isto é que a Contabilidade do Ganho pretende 

ser, um método simples que qualquer um na empresa possa ser capaz de entender 

a ligação entre suas ações com o desempenho da empresa.  

METODOLOGIA 

 O trabalho se deu através de uma pesquisa exploratória, aonde os dados 

pesquisados foram extraídos através de pesquisas bibliográficas, que após sua 

leitura, foram construídos os conceitos expostos acima. Foram analisadas 5 obras, 

de diferentes autores para nos aprofundarmos no assunto. É uma pesquisa de 

caráter qualitativo, uma vez que suas conclusões conceituaram de forma a expor as 

vantagens e desvantagens de cada método, não utilizando números e dados como 

referência, apenas conceitos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Verifica-se que cada método possui características próprias. No método de 

custeio ABC se faz a apropriação dos custos indiretos às atividades, sempre que 

possível, e estas aos produtos. Fica claro, sempre que possível à identificação de 

direcionadores, os custos indiretos são “apropriados” aos produtos. 

 Os recursos restritivos de capacidade – RRC são as espinhas dorsais do 

método de custeio TOC, não sendo, normalmente, considerados em outros 

métodos. Apropriar custos às atividades e estas aos produtos, por meio de 

direcionadores, é à base do custeio ABC, não sendo, em geral, levados em conta 

em outros métodos. 

 O ABC significou a primeira grande alteração de enfoque, mas ainda assim 

apresentava distorções quanto a seu processo decisório, haja vista derivar da 

abordagem convencional: incentivava a concentração da produção em poucas linhas 

de produtos (linhas de produtos emergentes, mas de alto consumo de atividades 

eram desincentivadas) e não considerava as restrições inerentes ao processo de 

fabricação. 
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 Pouco depois a abordagem TOC iniciou sua difusão. Esta visão procurou 

estabelecer uma ligação mais estrita entre Contabilidade e Produção ao associar os 

registros contábeis e decisões gerenciais aos ‘gargalos’ existentes nas linhas de 

fabricação e/ou no mercado (restrições físicas). Ainda muito recente esta abordagem 

tenderá a expandir-se nos próximos anos, haja vista a ausência de estudos 

empíricos e experimentais em algumas de suas áreas de conhecimento. Nesse 

sentido, a presente pesquisa visou acrescentar parte dessas novas ideias, as quais 

começam a desenvolver no País. 
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A IMPORTÂNCIA DA CONTABILIDADE RURAL PARA O AGRONEGÓCIO  
THE IMPORTANCE OF RURAL ACCOUNTING FOR AGRIBUSINESS 

 

Rafaela Pess Lincke42 
Roberto Carlos Dalongario43 

 

Resumo: A finalidade deste estudo está na contabilidade rural e como esta especialização da ciência 
contábil pode contribuir no planejamento e controle das atividades desenvolvidas no meio rural, assim 
proporcionando mais conhecimento sobre este setor da área contábil, e também explorando o campo 
da contabilidade rural que nos dias atuais está pouco valorizado. Lembrando que a contabilidade 
trouxe vários benefícios e vantagens através da implantação da contabilidade, são inúmeras tais 
como: a tomada de decisão, práticas administrativas que são eficazes para a melhora notável na 
lucratividade e rentabilidade. O artigo tem como objetivo de trazer informações da importância da 
contabilidade rural, independente do seu porte, mostra-se como uma ferramenta moderna onde tem 
capacidade de gerenciar os dados contábeis, assim tendo planejamento para saber qual decisão será 
a melhor a tomar. Portanto, ajuda a contribuir com o controle dos custos e comparação de resultados 
de ano a ano, por isso, se tem a necessidade de investir em mecanismos adequados para obtenção 
de informações e de resultados para serem proveitosos, e também estar de acordo com o que a lei 
tributária exige, sempre atualizada para a melhor busca de resultados monetários. 
Palavras-chave: Contabilidade, Produtor Rural, Importância, Controle, Planejamento. 

 

Abstract: The purpose of this study is in rural accounting and how this specialization in accounting 
science can contribute to the planning and control of the activities carried out in rural areas, thus 
providing more knowledge about this area of the accounting area, and also exploring the field of rural 
accounting that on the days is currently undervalued. Remembering that accounting has brought 
several benefits and advantages through the implementation of accounting are numerous such as 
decision making, administrative practices that are effective for the remarkable improvement in 
profitability and profitability. The article aims to bring information about the importance of rural 
accounting, regardless of its size, it shows itself as a modern tool where it has the capacity to manage 
the accounting data, thus having planning to know which decision will be the best to take. Therefore it 
helps to contribute to cost control and comparison of results from year to year, so it is necessary to 
invest in adequate mechanisms to obtain information and results to be profitable, and also to be in 
accordance with what the law requires always updated for the best search of monetary results. 
Keywords: Accounting, Rural Producer, Importance, Control, Planning. 

 

INTRODUÇÃO 

 A Contabilidade Rural é uma área de extrema importância para a agricultura e 

a pecuária, pois facilita no controle e no planejamento, assim observa-se que o 

auxílio da contabilidade vem ganhando cada vez mais espaço em nossa sociedade, 

pois e um meio alternativo de deixar organizada a parte financeira do proprietário 

que utilizara a contabilidade. 
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 Importante ressaltar que a contabilidade rural trouxe vários benefícios e 

vantagens através da implantação da contabilidade são inúmeras tais como a 

tomada de decisão, práticas administrativas que são eficazes para a melhora notável 

na lucratividade e rentabilidade. 

 As empresas rurais apresentam características especificas, cada uma ligada 

ao ramo da atividade escolhida, exemplo: cana de açúcar, feijão, milho, soja, laranja, 

gado, leite. O exercício de uma empresa rural está ligada, pois estão ligadas a cada 

tipo de cultura, seja em cultivos temporários, como os cultivos permanentes. Há 

também as empresas que lidam com gado, que hoje é o grande foco do Brasil. 

 O objetivo deste artigo é suprir as necessidades que os produtores rurais tem, 

e fazer com que os mesmos entendam a questão do planejamento, organização 

orçamento e orientação ao mesmo, como surge a todo momento um novo desafio o 

empresário rural sente necessidade de ter mais recursos a sua disposição, para 

poder acompanhar as mudanças que está acontecendo cada vez mais rápido, 

trazendo informações da importância da contabilidade rural, independente do seu 

porte. 

DESENVOLVIMENTO TEÓRICO 

CONCEITOS DA CONTABILIDADE RURAL 

 A contabilidade rural é um dos ramos da Contabilidade que estuda o 

Patrimônio Rural, este composto por: caixa, gado, terrenos, tratores, implementos, 

estoque de produtos agrícolas (fertilizantes, sementes produtos para venda, entre 

outros), empréstimos, obrigações trabalhistas, Patrimônio Líquido, fornecedores. 

 As empresas rurais apresentam características especificas, cada um ligado 

ao ramo da atividade escolhida, como por exemplo: cana de açúcar, feijão, milho, 

soja, laranja, gado, leite, entre outros. 

 A Contabilidade de custos pode ser a maior e melhor ferramenta, pois ela 

contém a parte de controle e planejamento na formação do preço, quantidade de 

produção, reconhecimento de onde vai ser tirado um certo capital podendo então ser 

aplicado na propriedade. (MARION, 2009). 

 Por ser uma atividade que envolve muito Capital e gera rendimentos altos não 

pode ser levado e mantido de qualquer jeito sem que se tenha cuidado e 



 
 

 

 134 

planejamento na hora das tomadas de decisões, por isso muitas vezes ainda tem 

aquele produtor que presa pelo tradicionalismo, mas num momento pode ser 

surpreendido com a falta de planejamento e estrutura física e tecnológica.  

Perante a ideia de Muller (2007), Marion e Faria a contabilidade tem o seguinte 

conceito: 

 Muller (2007) define a contabilidade como “a ciência que estuda o 

desenvolvimento do patrimônio de uma pessoa, seus resultados e reflexos, sua 

evolução, sua gerência e seu futuro”. Já Marion (2009) relata que, a contabilidade é 

responsável pela coleta de dados econômicos, realizando a mensuração desses 

dados monetariamente, registrando-os e transformando em relatórios, úteis para as 

tomadas de decisões. (MARQUES, FREITAS E FERNANDES APUD MULLER, 

2007). 

 Trata-se de um ramo que movimenta o setor financeiro do País, onde deve 

ser acompanhado por profissionais que se dediquem e que tenham conhecimentos 

necessários para ajudar no crescimento deste ramo e, para que todo este dinheiro 

seja investido da melhor maneira possível, e consequentemente gere lucros aos 

produtores. Assim se tem funções na contabilidade e segundo Athar (2005) destaca 

as funções da contabilidade: 

 Duas são as funções da contabilidade: a função econômica, que se expressa 

pela determinação do lucro, e a função administrativa, que representa em linhas 

gerais o controle do patrimônio. É por meio dos dados fornecidos pela contabilidade 

que o administrador tomará importantes decisões. (MARQUES; FREITAS; 

FERNANDES, APUD ATHAR, 2005, p. 5). 

 A contabilidade é expressa através de relatórios financeiros tais como balanço 

patrimonial, demonstrações do resultado, demonstração do fluxo de caixa e valor 

adicionado, demonstração das mutações de patrimônio líquido, notas explicativas. 

Torna-se importante, por seus leques de ajuda ao empresário e agricultor de 

pequeno porte, onde pode ter sua aplicação de ordem geral nas empresas, porém 

algumas áreas possuem legislação e tratamento específico, sendo assim, estudadas 

separadamente. 
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A AGRICULTURA NO MEIO CONTÁBIL 

 A agricultura está muito presente em nosso meio, pois, tudo que comemos 

vem da agricultura tanto do produtor de grande porte até mesmo o de pequeno porte 

de agricultura as atividades rurais são exercidas de várias formas desde o cultivo 

caseiro para a própria subsistência até os grades o cultivos industriais, desta forma 

explorando todos os setores agrícolas, a pecuária e também as agroindústrias, 

 Para Vilhena e Antunes (2010, p.2): 

Consideram-se como atividade rural a exploração das atividades agrícolas, 
pecuárias, a extração e a exploração vegetal e animal, a exploração da 
apicultura, avicultura, suinocultura, sericicultura, piscicultura e outras de 
pequenos animais; a transformação de produtos agrícolas ou pecuários, 
sem que sejam alteradas a composição e as características do produto in 
natura, realizada pelo próprio agricultor ou criador, que são aqueles que 
exploram a capacidade produtiva do solo, através do cultivo da terra, da 
criação de animais e da transformação de determinados produtos. 
(FONSECA, ET AL., apud VILHENA E ANTUNES 2010,P. 32) 

 Neste meio tempo com as grandes mudanças que ocorreram na tecnologia 

onde vem objetivando-se o papel da contabilidade, como responsável pelo 

planejamento e controle das atividades econômicas é de suma importância que haja 

ferramentas necessárias para que se torne as tomadas de decisões mais decisivas. 

 Agricultura representa toda a atividade que explora terra, seja como o cultivo 

de lucros de lavouras ou de florestas da criação de animais, vasando a obtenção de 

produtos que venham q satisfazer as necessidades do ser humano. 

 Nos últimos anos a industrialização cresceu demasiadamente onde resultou 

no aumento de população na área de urbana havendo uma redução drástico na área 

rural, mas mesmo com esta queda a agricultura desempenho um papel 

fundamentalmente no desenvolvimento da pais, pois tudo que se como é agricultura 

que proporciona. Os produtos principais produtos de exportação são todos oriundos 

da agriculta, ou seja o café, açúcar, entre outros. Para Vilhena e Antunes (2010, 

p.2): 

Consideram-se como atividade rural a exploração das atividades agrícolas, 

pecuárias, a extração e a exploração vegetal e animal, a exploração da apicultura, 

avicultura, suinocultura, sericicultura, piscicultura e outras de pequenos animais; a 

transformação de produtos agrícolas ou pecuários, sem que sejam alteradas a 

composição e as características do produto in natura, realizada pelo próprio 

agricultor ou criador, que são aqueles que exploram a capacidade produtiva do solo, 
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através do cultivo da terra, da criação de animais e da transformação de 

determinados produtos agrícolas, ou seja, o produtor rural, que é a pessoa física, 

também chamada de pessoa natural. 

 Consegue-se perceber nitidamente que os principais vestígios da existência 

da contabilidade se reportam as atividades do meio rural, atividades agrícolas ou 

zootécnicas, perante, a humanidade evoluiu e a contabilidade junto também, 

portanto atendendo a diversos grupos de usuários, cada um com seus interesses 

diversificados, onde contribui para o controle e planejamento das atividades, assim, 

gerando informações para as tomadas de decisões, possibilitando analisar o cenário 

onde cada entidade atua. 

 Conforme Crepaldi (2006, p. 86), especificadamente a Contabilidade Rural 

tem as seguintes finalidades: 

Orientar as operações agrícolas e pecuárias; - medir o desempenho 
econômico-financeiro da empresa e de cada atividade produtiva 
individualmente; - controlar transações financeiras; - apoiar as tomadas de 
decisões no planejamento da produção, da vendas e dos investimentos; - 
auxiliar as projeções de fluxos de caixa e necessidade de crédito; - permitir 
a comparação da performance da empresa no tempo e destas com outras 
empresas; - conduzir as despesas pessoas do proprietário e de sua família; 
- servir de base para seguros, arrendamento e outros contratos; - justificar a 
liquidez e a capacidade de pagamento da empresa junto a agentes 
financeiros e outros credores; 

 A Contabilidade Rural possui várias finalidades relacionadas ao controle e 

planejamento das atividades que se encontra no meio rural, independentemente das 

atividades realizadas na propriedade, torna-se um mecanismo de apoio nas tomadas 

de decisão, assim garantindo informações sobre condições de expandir-se, e 

também a necessidade de redução de custos ou despesas, assim buscando 

recursos e possibilidades de melhores investimentos. 

 Perante as inúmeras as vantagens e benefícios da sua utilização, de acordo 

com Crepaldi (2006, p. 19): 

A Contabilidade Rural no Brasil é pouco utilizada, tanto pelos empresários 
quanto pelos contadores. Isso acontece devido ao desconhecimento por 
parte destes empresários, da importância das informações obtidas através 
da contabilidade, da maior segurança e clareza que estas informações 
proporcionam na tomada de decisões. 

Acontece também devido à mentalidade conservadora da maioria dos 

agropecuaristas, que persistem em manter controles baseados em sua experiência 
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adquirida como passar dos anos. Desta forma abrem mão de dados reais que 

poderiam ser obtidos através da contabilidade. 

 Nesse contexto, percebe-se que esta carência revela novas possibilidades 

para a expansão da contabilidade rural, todavia colocando mais clareza para que 

seja avaliada e estudada novas formas para ampliar e reconhecer esta área da 

contabilidade, tornando-a evidente no mercado, sem que aconteça de cair no 

esquecimento dos empreendedores, em uma conscientização, que a contabilidade 

rural e de extrema importância na sociedade nos dias atuais auxiliando no 

planejamento das empresas. 

A IMPORTÂNCIA DA CONTABILIDADE RURAL NAS EMPRESAS AGRÍCOLAS 

 O sucesso de qualquer empreendimento está subordinado a uma boa 

administração, e nesse aspecto que a empresa rural apresenta umas das suas 

carências bem visíveis, onde há o prejuízo e o processo de modernização da 

agropecuária. 

 Descreve-se empresas rurais: São aquelas que exploram a capacidade 

produtiva do solo por meio do cultivo da terra, da criação de animais e da 

transformação de determinados produtos agropecuários. 

 Crepaldi (2012, p.4) Afirma que Empresa rural é a unidade de produção em 

que são exercidas atividade que dizem respeito a culturas agrícolas, criação de gado 

ou culturas florestais, com a finalidade de obtenção de renda. À propriedade privada 

da terra cabe intrinsecamente uma função social e seu uso é condicionado ao bem-

estar coletivo previsto na Constituição Federal. 

 Ainda em Crepaldi (2012, p.4) Qualquer tipo de Empresa Rural seja familiar 

ou patronal é integrada por um conjunto de recursos, denominados fatores da 

produção, que ele divide como sendo três a terra, o capital e o trabalho. 

“Atualmente o produtor rural encontra-se a disposição do mercado diversos 
tipos bastante diferenciados do sistema contábeis informatizados. No 
entanto nem todos representam capacidade informativa ou confiabilidade 
onde são necessários para uma utilização gerencial. Assim muitos são 
votados apenas para uma determinada finalidade de apurações de imposto, 
como o de renda da atividade rural e outros não incorporam com êxito, 
características que são fundamentalmente corretas para as determinadas 
atividades agropecuárias (CREPALDI, 2016, pg. 85). 

 Há avaliação sobre a importância da contabilidade rural assim gerando 

informações para as tomadas de decisões e também para que a empresa obtenha 
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sucesso, deve-se estar subordinada a uma administração eficiente onde se quer 

conhecimentos de negócios do capital, da especialização, e de modernização da 

agropecuária. E nestes aspectos que a empresa rural apresenta carências e 

prejudica todo um processo de desenvolvimento e de modernização do dos setores 

rurais. 

 É de suma importância que o empresário adote uma postura bem importante, 

deve-se ser informado, prudente e crítico na avaliação e escolha do sistema contábil 

que melhor represente e se adapte à natureza das atividades de sua empresa, 

levando em conta seu modo de operar, sua forma de organização, dimensões 

patrimoniais (CREPALDI, 2016).  

 É imprescindível que se tenha absoluta consciência da relação entre o custo e 

benefício da implantação de um sistema de contabilidade rural gerencial e da própria 

capacidade de compreender e também utilizar seus recursos, fornecendo-lhes 

dados realmente confiáveis. 

 O planejamento das atividades e recursos e de extrema importância, 

ajudando nas receitas e resultados onde se faz parte de uma estruturação mínima 

para o sucesso de uma empresa, principalmente na possibilidade de corrigir rotas de 

problemas. 

METODOLOGIA 

 O desenvolvimento deste estudo fundamenta-se na revisão bibliográfica. Por 

meio da abordagem qualitativa das referências pesquisadas, procurou-se 

desencadear fatos históricos, relações e interpretações acerca da temática 

abordada.  

 Argumenta-se que pesquisa qualitativa e seus métodos de coleta e análise de 

dados são apropriados para uma fase exploratória da pesquisa. A pesquisa 

qualitativa também é apropriada para a avaliação formativa, quando se trata de 

melhorar a efetividade de um programa, ou plano, e também quando se trata de 

relatar uma evolução histórica de determinado tema e construir considerações 

críticas sobre o seu aspecto evolutivo (ROESCH, 2015).  

 A pesquisa bibliográfica foi realizada em livros, artigos e sites especializados 

com a temática em destaque. Com os dados e informações obtidas realizou-se as 
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considerações críticas, buscando produzir sua adequada interpretação e 

desdobramentos relacionados a evolução e contribuições do tema estudado. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A escolha do tema abordado surgiu do intuito de buscar mais conhecimento 

na área da Contabilidade Rural, onde se percebe-se que é pouco utilizada, e que 

não se tem muitos estudos voltados para esse setor do agronegócio. Também para 

mostrar ao empresário rural principal elemento da contabilidade que é o auxílio nas 

tomadas de decisão para que possa fazer corretamente os procedimentos 

contábeis. 

 Este processo envolve a tomada de decisão dentro das empresas e auxilia 

em um conjunto de procedimentos, que atingem várias áreas, assim tratando-se de 

uma empresa rural, ou seja, envolvendo o agronegócio, agricultura, em um destes 

procedimentos que é a contabilidade rural. 

 A contabilidade rural é um importante instrumento de gerenciamento, assim 

deixando mais nítido a importância da mesma para as empresas rurais, e usuários 

que desta ferramenta utilizam, pois ela gera informações que possibilitam verificar a 

situação real da empresa, evidenciando suas principais necessidades, e 

imprescindíveis para o processo de tomada de decisão. 

 Por isso o enfoque para a importância da contabilidade rural, para mostrar 

como é uma ferramenta de extrema importância na área contábil, portanto, devemos 

colocar enfoque sobre esta área para que os empresários tenham auxílios e 

aprendam a usar mais a contabilidade a seu favor, assim aumentando o 

gerenciamento das áreas agrícolas, resultando na diminuição de prejuízos, e 

aumentando os lucros a longo prazo. 
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ANÁLISE DO SISTEMA TOYOTA DE PRODUÇÃO COM BASE NO MÉTODO DE 
GESTÃO JUST IN TIME  

 
ANALYSIS OF THE TOYOTA PRODUCTION SYSTEM BASED ON THE 

MANAGEMENT METHOD JUST IN TIME 
 

Thainara Aparecida Correa Mello44 
Roberto Carlos Dalongaro45 
Laiana Machado Schuquel46 

Yuri dos Santos Barcelos47 
 

Resumo: A vantagem competitiva levando-se em consideração o tempo está associada aos objetivos 
da produção, ou seja, na velocidade, flexibilidade e pontualidade. O Sistema Toyota de Produção 
(STP) é frequentemente implantado nos dias de hoje entre as empresas que procuram ser 
competitivas no mercado das comercializações. Um grande número de instituições passou a adotar o 
toyotismo como modelo de produção, que além de ser um método muito útil, evita o desperdício, 
superprodução, entre outros. Para tanto, este artigo apresenta uma revisão bibliográfica sobre o 
Sistema Toyota de Produção (STP), com foco principal no método Just In Time (JIT), que consiste em 
um sistema da administração da produção. Realiza-se também uma contextualização referente aos 
temas abordados, bem como a explicação de seus principais conceitos. Este estudo detalha a grande 
importância da consolidação dos conceitos deste método para reforçar a construção do conhecimento 
voltado à produção dentro das empresas modernas. 
Palavras-chave: Produção. Economia. Produtividade. Rendimento. Just in Time. 
 

Abstract: The competitive advantage taking into account the time is associated to the objectives of 
the production: speed, flexibility and punctuality. The Toyota Production System (STP) is often 
deployed today among companies seeking to be competitive in the mar- keting market. A large 
number of institutions began to adopt toyotism as a model of production, which in addition to being a 
very useful method, avoids waste, overproduction, among others. To this end, this article presents a 
literature review on the Toyota Production System (STP), with a main focus on the Just In Time (JIT) 
method, which consists of a production management system. A contextualization is also carried out 
regarding the topics covered, as well as the explanation of its main concepts. This study details the 
great importance of consolidating the concepts of this method to reinforce the construction of 
knowledge geared to production within modern companies 
Keywords: Production. Economy. Productivity. Yield. Just in Time. 

 

INTRODUÇÃO 

 No processo de globalização no qual as empresas estão envolvidas, a 

concorrência é imensa, ampliar a participação no mercado é um anseio comum 

entre elas. Diante dessa situação, padronizar os métodos da produção, e definir o 
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tempo padrão para cada atividade exercida, é necessário, uma vez que isso seja a 

base para um bom rendimento na produção de uma empresa.  

 Segundo Minadeo (2012, p.01) “A Toyota alcançou recentemente a liderança 

do mercado mundial de automóveis em número de veículos, sendo que os seus 

pioneiros sistemas produtivos foram adotados em um número cada vez maior de 

setores da economia”. 

 Nesse sentido, tendo em vista a atual complexidade mercadológica mundial, é 

fundamental as empresas se adequarem a essas novas formas de produção.  

 De acordo com Santos (2008, p.03): 

Quando a Toyota decidiu entrar em plena fabricação de carros, depois da 
Segunda Guerra Mundial, com pouca variedade de modelos de veículos, 
era necessária bastante flexibilidade para fabricar pequenos lotes com 
níveis de qualidade comparáveis aos conseguidos pelos fabricantes norte-
americanos.  

 Esse processo inicial da Toyota de produzir apenas o que o mercado 

solicitava passou a ser adaptado pelos japoneses, e a partir dos anos 70, os 

veículos produzidos por eles assumiram uma posição bastante significativa dentro 

do mercado consumista.  

 O principal objetivo deste artigo é mostrar como funciona o método de 

produção Just in Time. Pois, esse método se refere ao quesito estoque de produção, 

no mais, na época em que se vive as atualizações de novas ferramentas e métodos 

são bastante necessárias para se manter firme no mercado.  

 A pesquisa tem uma abordagem qualitativa, mostrando os principais aspectos 

relacionados ao sistema de produção Just in Time, assim, a problemática de estudo 

levanta o seguinte questionamento: Quais são os elementos de apoio do sistema 

Just in Time de produção para evitar gastos desnecessários e acúmulos de matéria 

prima em estoque? 

REVISÃO DA LITERATURA 

DEFINIÇÃO DE JUST IN TIME 

 Segundo a Revista de Iniciação Cientifica (RIC, 2017): O Just In Time (No 

Tempo Justo), doravante designado também por JIT, é uma filosofia que determina 

que nada deve ser produzido, transportado ou comprado antes da hora certa. 
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 Surgiu no Japão, nos meados da década de 70, tendo sua ideia básica 

desenvolvida na Toyota Motor Company, pelo Sr. Taiichi Ono. Pode-se dizer que a 

técnica foi desenvolvida para combater toda atividade que consome recursos e não 

agrega valor ao produto (RIC, 2017). 

 O Just in Time (JIT) é um dos pilares de sustentação do sistema Toyota de 

produção (BUIAR, 2000). 

 Ou seja, tudo que se refere a produção enxuta e todas as técnicas de 

qualidade representam alianças entre seus praticantes e as redes de fornecedores. 

Assim, Toyota e Honda, os maiores representantes dessas técnicas, são as líderes 

da indústria automotiva em rentabilidade e qualidade (AKTOUF, 2007). Segundo 

Porter, (1993): A falta de espaço, no Japão, foi um dos fatores que levou ao JIT. 

 De acordo com Ferras Neto (2000): A aplicação do conceito de puxar a 

produção e do JIT reduzem o volume de inventário e propiciam maior flexibilidade ao 

sistema produtivo – surgindo o modelo denominado Produção Enxuta”. 

 

Figura 1 - Sistema empurrado e sistema puxado 

 

           Fonte: Corrêa e Corrêa, (2004). 

 

 O Just In Time traz inúmeros benefícios internos para uma organização, a 

partir do momento que se adota esse novo modelo de produção surge resultados 

positivos no setor. Assim, a fábrica ideal é aquela, na qual o produto sofre um 

processo de transformação contínuo, desde o ingresso até a entrega ao cliente 

(BUIAR, 2000). 

 A principal característica da filosofia JIT (Corrêa, 2009, p. 28):  

É trabalhar com a produção puxada ao longo do processo, de acordo com a 
demanda. O material só é solicitado se realmente existe a necessidade de 
sua utilização. Percebemos verdadeiramente um combate ao desperdício, 
totalmente contrária à produção empurrada, onde se acumulam estoques e 



 
 

 

 144 

custos para mantê-los. Neste caso, as operações são disparadas pela 
disponibilidade do material a processar. Uma vez completada a primeira 
operação, o lote é enviado para a operação seguinte, esperando sua vez de 
encabeçar o lote a ser processado. 

OBJETIVOS DO JUST IN TIME 

 Para Loiola; Bastos e Teixeira (2004), os objetivos do JIT são bastante fáceis 

de serem identificados:  

A) integrar e otimizar as etapas da manufatura; B) produzir produtos de 

qualidade; C) reduzir os custos de produção; D) produzir em função da demanda; E) 

desenvolver flexibilidade de produção; e F) manter os compromissos assumidos com 

clientes e fornecedores.  

O que o JIT abrange: 

A) a estrutura do sistema produtivo, para evitar toda atividade que não 

adicione valor ao produto; B) a tendência a níveis de estoque zero e à redução dos 

tempos de ciclo de produção; C) a flexibilidade do sistema de produção; e D) a 

produção puxada pelo mercado. 

 Além disso, segundo Minadeo (2012), diversos novos métodos gerenciais 

estão sendo introduzidos, como: a criação de células de manufatura, círculos de 

controle de qualidade, controle estatístico de processo, terceirização de serviços e 

de partes do processo de produção. “A indústria automobilística tem procurado que 

seus fornecedores se integrem ao seu sistema JIT (OLIVEIRA, 2000)”.  

 Silva et al. (2008) nos apresenta os seguintes resultados que obteve em um 

estudo de caso: 

A introdução de métodos de manufatura em um setor de uma pequena 
empresa do setor de vestuário; encontrou ganhos de 17% do índice de 
produtividade, aumento de faturamento no setor, de R$ 556 mil para R$ 654 
mil ao ano; aumento de peças produzidas, de 463 mil para 545 mil; 
diminuição do quadro de 15 para 12 pessoas – o que gerou economia anual 
de R$ 39 mil ou de R$ 0,17 por peça. 

 Ou seja, esse resultado reflete que no centro dessa filosofia, a redução dos 

sete desperdícios identificados por Taiichi Ohno, pioneiro da Toyota; são eles:  

A) defeitos nos produtos; B) excesso de produção de mercadorias 

desnecessárias; C) estoques à espera de processamento ou consumo; D) 

processamento desnecessário; E) movimento desnecessário de pessoas e de F) 

mercadorias; e G) espera de equipamentos por parte dos trabalhadores. (SILVA ET 

AL., 2008). 
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 No que diz respeito a tal aspecto, Corrêa; Gianesi (1996, p. 67), fala que 

eliminar desperdícios significa analisar todas as atividades realizadas na fábrica e 

eliminar aquelas que não agregam valor à produção.  

 Algumas das categorias de desperdícios, identificadas por Corrêa; Gianesi 

apud Shingo (1996, p. 67), que são responsáveis por prejudicar o processo 

produtivo são apresentadas como: 

Desperdício de movimento: os desperdícios de movimentos estão 

presentes nas mais variadas operações que se executam na fábrica. As atividades 

que não acrescentam valor ao produto devem ser eliminadas. Procurar ferramentas, 

andar ou fazer movimentos desnecessários, tudo isso é exemplo de desperdício. 

Desperdício de produzir produtos defeituosos: problemas de qualidade 

geram os maiores desperdícios do processo. Os defeitos interrompem o fluxo 

uniforme de trabalho. Se o refúgio não for identificado, a próxima estação de 

trabalho desperdiçará tempo tentando utilizar peças defeituosas. 

Desperdício de estoques: os estoques, como já foram comentados, além de 

ocultarem outros tipos de desperdícios, significam desperdícios de investimento e 

espaço. 

A METODOLOGIA JUST IN TIME 

 Conforme Bernardes e Marcondes (2006), a metodologia JIT prevê um 

sistema de gestão das pessoas conforme o descrito para a Qualidade Total, para 

que se garanta a participação, o comprometimento e não conformismo do indivíduo. 

As metas colocadas pelo JIT são amplas e ambiciosas. Não são alcançadas da noite 

para o dia, mas em um movimento contínuo de aperfeiçoamento, denominado 

Kaizen, que engloba os seguintes aspectos: 

a) Zero defeitos; 

b) Tempo zero de preparação; 

c) Estoques zero; 

d) Movimentação zero; 

e) Quebra zero; 

f) Lead time zero; 

g) Lote unitário (uma peça de cada vez). 
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 Segundo os autores, uma produção JIT caracteriza-se por profundas 

alterações no conceito estrutural. A clássica divisão por funções se vê substituída 

por células de manufatura, que são áreas de tamanho e formato variáveis – 

diretamente relacionadas com o tipo de produto e maquinário requerido – na fábrica, 

dedicadas à fabricação de um produto ou família de produtos que tenham o mesmo 

processo, ou um processo muito próximo de fabricação. 

 Laugeni; Martins (2002, p. 306), enfatiza que:                          

O sistema JIT levanta problemas que são analisados através das técnicas 
de melhoria/solução de problemas. No processo de procura das soluções, 
todos os colaboradores devem ser envolvidos, independentemente de seu 
nível hierárquico. Esse processo não tem fim. A empresa deve melhorá-lo 
sempre. 

 Existe basicamente um certo número de postos de trabalho, arranjados de tal 

forma que as pessoas fiquem muito próximas – formando uma equipe – e dispostos 

de tal forma a permitir que os produtos possam ser fabricados integralmente dentro 

desta célula com uma movimentação mínima de material. 

 As pessoas que trabalham nestas células têm por característica a 

multifuncionalidade, elas sabem executar mais de uma das operações, inclusive o 

controle da qualidade, formando assim uma equipe de responsáveis pelo seu 

produto como um todo. Para isto deve haver uma perenização das transferências e 

realocações de pessoas e uma política de pessoal adequada a este modelo 

(enfoque nas pessoas). 

 Segundo Martins e Laugeni (2006), os dez mandamentos do JIT são: 

a) jogue fora velhos e ultrapassados métodos de produção; 

b) pense em formas de fazê-lo funcionar – não porque ele não irá funcionar; 

c) trabalhe com as condições existentes – não procure desculpas; 

d) não espere a perfeição – 50% está muito bom no começo; 

e) corrija imediatamente os erros; 

f) não gaste muito dinheiro em melhorias; 

g) a sabedoria nasce das dificuldades; 

h) pergunte “por quê?” pelo menos cinco vezes até encontrar a verdadeira causa; 

i) é melhor a sabedoria de dez pessoas do que o conhecimento de uma; 

j) as melhorias são ilimitadas. 
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ELEMENTOS DE APOIO PARA O JUST IN TIME 

 Um sistema JIT deve apoiar-se em alguns elementos básicos, sem os quais 

serão muito pequenas as chances de sucesso. Segundo exemplos citados por 

Bernardes e Marcondes (2006): 

Kanban: O JIT usa um sistema simples, chamado Kanban, para retirar as 

peças em processamento de uma estação de trabalho e puxá-las para a próxima 

estação do processo produtivo. As partes fabricadas ou processadas são mantidas 

em repositórios e somente alguns destes repositórios são fornecidos à estação 

subsequente. Quando todos os repositórios estão cheios, a máquina para de 

produzir, até que retorne outro repositório vazio, que funciona como uma “ordem de 

produção”. Assim os estoques de produtos em processo são limitados aos 

disponíveis nos repositórios e só são fornecidos quando necessário. O Kanban é um 

método de autorização da produção e movimentação do material no sistema JIT. Na 

língua japonesa a palavra Kanban significa marcador (cartão, sinal, placa ou outro 

dispositivo) usado para controlar a ordem dos trabalhos em um processo sequencial. 

O Kanban é um subsistema do JIT, eles não são sinônimos. 

Tempos de Preparação: O objetivo do JIT é produzir em lotes ideais de uma 

unidade. Na maioria dos casos, isso é economicamente inviável, devido aos custos 

de preparação das máquinas, comparados com os custos de manutenção dos 

estoques. O que se procura é reduzir os tempos de preparação ao máximo. Tempos 

de preparação baixos resultam em menores estoques, menores lotes de produção e 

ciclos mais rápidos. A redução dos tempos de preparação é um dos pontos - chave 

do sistema JIT. 

Colaborador Multifuncional: Com ênfase nas mudanças rápidas e menores 

lotes, o colaborador multifuncional torna-se necessário. Nesse sistema produtivo não 

há lugar para o preparador de máquinas, pois esse trabalho deverá ser feito pelo 

próprio operador, que estará preparado para efetuar as manutenções de rotina e 

também pequenos reparos na máquina a qual opera. Dar ao operador da máquina 

tais habilidades faz parte do programa de manutenção produtiva total (Total 

Productive Maintenance – TPM). 

Layout: O layout de qualquer fábrica é muito diferente com o sistema JIT, já 

que o estoque é mantido no chão da fábrica entre as estações de trabalho e não em 
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almoxarifados. É mantido em recinto aberto, de modo a facilitar seu uso nas 

estações seguintes, sendo normalmente baixo e apenas o suficiente para manter o 

fluxo produtivo por poucas horas. Isso leva a uma substancial redução nos espaços 

necessários. 

Qualidade: A qualidade é absolutamente essencial ao sistema JIT. Não só os 

defeitos constituem desperdício como podem levar o processo a uma parada, já que 

não há estoques para cobrir os erros. O JIT, entretanto, facilita em muito a obtenção 

da qualidade, pois os defeitos são descobertos no próximo passo do processo 

produtivo. O sistema é projetado para expor os erros e não os encobrir com grandes 

volumes de estoque. 

Fornecedores: O relacionamento com os fornecedores é radicalmente 

alterado com o JIT. Aos fornecedores é solicitado que façam entregas frequentes 

diretamente à linha de produção. Mudanças nos procedimentos de entrega, como 

maior proximidade, são muitas vezes necessárias para que o fornecedor seja 

perfeitamente integrado ao sistema JIT. Dos fornecedores também se requer que 

entreguem itens de qualidade perfeita, já que não sofrerão nenhum tipo de inspeção 

de recebimento. É necessária uma mudança radical na maneira como usualmente 

observam-se os fornecedores em sistema produtivos tradicionais.  

O JIT deve-se apoiar nesses elementos básicos, sem esses, as chances de 

dar certo o processo será muito pequena. Como podemos notar, o JIT é 

praticamente todos os aspectos da operação de uma empresa. Podemos perceber 

que os chineses são habilidosos na criação de ferramentas que geram eficiência e 

produtividade, outro ponto chave aliado do JIT é a Organização no trabalho.  

Segundo Martins, Pérsio Penteado Pinto, and Leandro Antonio Moni Bidin 

(2006) nos fala que: “A organização do trabalho ou 5 “S” começa pela fábrica e 

estende-se por toda a organização. Esta ferramenta faz parte do princípio da 

visibilidade, ou seja, tornar visíveis os problemas onde quer que possam existir. O 5 

“S”, são cinco palavras fundamentais deste princípio da organização, que em 

japonês começam com “S”, conforme segue: 

Seiri (organização) – é o senso de utilização. Tudo o que não for necessário 

para a atividade de produção no futuro próximo deve ser removido do local de 

trabalho. 
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Seiton (locação) – é o senso de ter tudo em seu devido lugar. Cada coisa 

deve ter o seu lugar para que, sendo necessária, seja encontrada facilmente. 

Seizo (limpeza) – é o senso de que a limpeza é fundamental para a melhoria. 

Um local de trabalho limpo transmite a mensagem de que ali se procura trabalhar 

com qualidade. 

Seiketsu (padronização) – é o senso de conservação, pois a definição de 

padrões é fundamental para a manutenção dos progressos alcançados pelo grupo. 

Shitsuke (disciplina) – é o senso de responsabilidade, Disciplina, neste 

caso, é trabalhar consistentemente através de regras e normas de organização, 

localização e limpeza”. 

METODOLOGIA 

 O desenvolvimento deste estudo fundamenta-se na revisão bibliográfica. Por 

meio da abordagem qualitativa das referências pesquisadas, procurou-se 

desencadear fatos históricos, relações e interpretações acerca da temática 

abordada.  

 Argumenta-se que pesquisa qualitativa e seus métodos de coleta e análise de 

dados são apropriados para uma fase exploratória da pesquisa. A pesquisa 

qualitativa também é apropriada para a avaliação formativa, quando se trata de 

melhorar a efetividade de um programa, ou plano, e também quando se trata de 

relatar uma evolução histórica de determinado tema e construir considerações 

críticas sobre o seu aspecto evolutivo (ROESCH, 2015).  

 A pesquisa bibliográfica foi realizada em livros, monografias, revistas 

científicas, e sites especializados com a temática em destaque. Com os dados e 

informações obtidas realizou-se as considerações críticas, buscando produzir sua 

adequada interpretação e desdobramentos relacionados a evolução e contribuições 

do tema estudado.  

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 Entende-se desta forma que o JIT engloba praticamente todos os aspectos da 

operação de uma estrutura de manufatura: tamanho dos lotes, programação, 

qualidade, layout, fornecedores, relações trabalhistas entre tantos outros. Enquanto 

os efeitos são de consequência profunda, assim são também os benefícios 
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potenciais: giros de estoque mais rápidos, qualidade superior e substanciais 

vantagens de custos.  

 Segundo Sayer (1986), em uma analogia JIT clássica, a produção é vista 

como um curso de água, o nível é visto como o estoque e, no fundo do curso de 

água, estão as pedras, que são os problemas ou defeitos, como excesso de refugo, 

layout inadequado, longos tempos de preparação, entre outros. Quando o nível de 

água está alto, vale dizer que os estoques estão altos, isto encobre todas as pedras 

e, aparentemente está tudo bem no processo produtivo. Quando, porém, baixamos o 

nível de água, os problemas ficam à vista. 

 E dessa maneira, os gestores podem através dos métodos Just in Time 

utilizar a quantidade certa de recursos, no tempo certo, no local certo e nas 

condições desejadas, contribuindo assim, para a redução dos custos operacionais, a 

redução do temo nos processos de produção, a otimização dos recursos, com isso, 

é pode ser possível aumentar a produtividade e a rentabilidade das organizações.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A pesquisa qualitativa atendeu as necessidades para contemplar o principal 

objetivo deste artigo que foi mostrar como funciona o método de produção Just in 

Time, que está baseada na política de Zero defeitos, tempo zero de preparação, 

estoques zero, Movimentação zero, quebra zero, lead time ou tempo de reposição 

zero, lote unitário (uma peça de cada vez). 

 Pois, com a utilização do método Just in time se reduz custos de várias 

naturezas, como tempo, e custos operacionais e de oportunidade em função de se 

trabalhar com o estoque mínimo necessário. 

 Na época em que se vive as atualizações de novas ferramentas e métodos 

são bastante necessárias para se manter firme no mercado. A pesquisa através de 

uma abordagem qualitativa, pode responder a problemática de estudo proposta, a 

qual se relaciona com o sistema de produção Just in Time, assim, a problemática de 

estudo levantada teve o seguinte questionamento: Quais são os elementos de apoio 

do sistema Just in Time de produção para evitar gastos desnecessários e acúmulos 

de matéria prima em estoque?  

 Esses elementos ficaram evidenciados no item 2.4 da revisão da literatura, e 

são eles; o Kanban, tempos de preparação, colaborador multifuncional, layout, 
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qualidade e fornecedores, pois todos esses elementos contribuem para o sucesso 

do sistema de produção Just in Time. 
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RESUMO: O presente artigo vem relatar um ato cada vez mais prático entre empresas no Brasil que 
é a Fusão e Aquisição (F&A), com o crescimento acelerado das evoluções tecnológicas, a forte 
concorrência no mercado, a situação econômica que se encontram, faz necessárias estratégias para 
obter melhores resultados visando maior lucratividade. Foi realizada uma analise sobre as operações 
de fusão e aquisição no Brasil. Nesse contexto, pretendem averiguar as etapas desses processos, os 
fatores de fracasso e sucesso que ocorrem após a fusão, o que motiva a levar a este tipo de 
estratégia, se realmente é uma das melhores soluções encontradas para solucionar problemas. O 
objetivo principal desse artigo é buscar um melhor entendimento sobre essas praticas que vem 
ocorrendo cada vez mais no Brasil, com o intuito de juntar forças para atuar em outras áreas, 
aumento da produção, busca de sinergias financeiras e tecnológicas, porem nem sempre e a melhor 
escolha, apesar de seus pontos positivos, muitas empresas acabam fracassando nessa estratégia. 
Para que possamos compreender este assunto buscamos estabelecer uma dissolução do 
questionamento proposto, através de uma revisão bibliográfica na literatura relacionada a fusão e 
aquisição, desenvolvendo um debate sobre os principais pontos a serem abordados no artigo.  
PALAVRAS-CHAVE: Tecnologia de Ponta; Fusão, Aquisição, Mercado Brasileiro. 

 

ABSTRACT: The gift article comes report one act each time more practical between companies in 
Brazil which is the Merger and Acquisition (F&A), with the growth accelerated of evolutions 
technological, the strong competition  
in the market, the situation economic that is find, does needed strategies for get better results aiming 
larger profitability. Was fulfilled an analyzes about at operations in fusion and acquisition at the Brazil. 
In this context, they intend to find out at steps these processes, the factors in failure and success what 
occur after the fusion, the what motivates the lead the this one kind in strategy, if really it is an of best 
solutions found for solve problems. The objective main of this article it is to seek one best 
understanding about these practices what comes occurring each turn more at the Brazil, with the 
intent in get together forces for act in orher areas, increase of production, search in synergies financial 
and technological, however neither ever and the best choice, although in their points positive, many 
companies end up failing in this strategy. For what we can understand this one subject matter  
we look for establish an dissolution of questioning proposed, through in an review bibliography in 
literature related the fusion and acquisition developing one debate about the main the main points the 
to be addressed at the article. 
KEYWORDS: Point Technology; Fusion; Acquisition; Brazilian market. 
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INTRODUÇÃO 

 O objetivo principal desse artigo é analisar como ocorrem fusões e aquisições 

de empresas no Brasil, o que leva a isso ocorrer, principalmente no mundo atual 

onde a uma grande competitividade no cenário do mercado brasileiro, onde são 

utilizadas tecnologias de pontas, que são essenciais para o crescimento e para as 

empresas se fixarem nesse cenário como uma potencia na sua área.  

 Com o crescimento da economia, o avanço tecnológico e a procura de ser 

uma potencia no ramo que atua, muitas empresas no Brasil adquiriram uma pratica 

para alcançar o seu lugar no cenário nacional, se tornando uma empresa capaz de 

fidelizar seus clientes com produtos ou serviços de qualidade acima das demais e 

para isso muitas empresas utilizam de estratégias para o crescimento e entre as 

estratégias que são utilizadas, a fusão e aquisição (F&A) entre empresas, é muito 

utilizadas no cenário atual. 

 Dentro desse contexto procura-se definir o que é fusão e aquisição de 

empresas, utilizando para isso as contribuições de Rosseti ( 2001), e por Barros et 

alli (2003) , assim podemos observar que F&A não é apenas uma estratégia de 

inclusão de adoção pela empresa compradora , e sim determinara o grau de 

mudança tanto na empresa adquirida como na adquirente.  

REVISÃO DA LITERATURA  

SURGIMENTO DA FUSÃO NO BRASIL  

 O Processo de Fusão e Aquisição (F&A) começou no Brasil de forma muito 

tímida no início dos anos 90, época em que a inflação brasileira estava fora de 

controle, o que muitas vezes impedia transações. Porém a partir de 1994, com o 

Plano Real, o mercado de fusões e aquisições começou a deslanchar, foram 

impulsionadas com as alterações de estratégias da economia nacional. Segundo 

Rossetti (2001), o objetivo era de construir uma potência mundial auto-suficiente, a 

economia brasileira baseou-se em princípios nacionalistas, propósitos 

protecionistas, reservas de mercado, estatização e concessão de incentivos para a 

expansão do setor produtivo privado, fato este que postergou os ciclos de F&A. 
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De acordo com o supracitado autor, no final dos anos 1980, o Brasil passou 

por um amplo processo de mudanças, que consolidaria novos propósitos 

estratégicos para a economia. 

DEFINIÇÕES DE FUSÃO E AQUISIÇÃO  

 Para iniciar nosso trabalho acerca da relação entre fusão e aquisição no 

cenário nacional, faz-se indispensável esclarecer o conceito de F&A, pois, de acordo 

com Barros (2003), fusão é combinação de duas ou mais empresas que deixam de 

existir diante da formação de uma terceira empresa totalmente nova que construirá 

uma identidade organizacional inédita, sem predominância de nenhuma das 

empresas. O mesmo autor define Aquisição como desaparecimento legal de uma 

empresa que teve seu controle acionário comprado por outra.  

 Fabretti (2005) analisa o processo de aquisição e fusão dentro da perspectiva 

jurídica. Denomina aquisição como transações em que o comprador assume o 

controle total da empresa a partir da compra de todas as suas ações ou quotas de 

capital, podendo manter a mesma denominação da companhia adquirida. A 

definição de fusão, de acordo com o art. 228 da LSA, é a operação pela qual se 

unem duas ou mais sociedades para formar uma sociedade nova, que lhes sucederá 

em todos os direitos e obrigações. 

 O que se pode perceber é que o conceito de fusão acaba se tornando mais 

uma forma de aquisição, embora juridicamente estas duas estratégias empresariais 

que envolvem a pessoa jurídica da empresa sejam tratadas diferentemente. 

Segundo Barros et all (2003), na grande maioria das operações de F&A, três etapas 

se fazem presentes: due diligence; negociação; e integração. No entanto, as autoras 

reconhecem a existência, em algumas poucas ocasiões, do estágio denominado 

escolha reversa. 

 Na escolha reversa, presente em poucas operações, a etapa é definida pelo 

fato de o vendedor eleger o seu respectivo comprador. A oferta financeira, apesar de 

importante, não é o principal atrativo. Outros fatores estão envolvidos, tais como a 

visão do empresário sobre as crenças e os valores dos potenciais compradores que, 

se muito distintos, poderiam causar conflitos indesejáveis a ambas as partes. Além 

disso, a existência de superposição de operações e a possibilidade do interessado 
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na compra ser um concorrente frontal são fatores que também podem influenciar a 

decisão de venda da empresa. 

 Já na operação da Due Diligence, trata-se, do começo do método de 

aquisição, podendo ou não ser realizada discretamente. Ocorrem levantamentos e 

pesquisas organizadas sobre a empresa a ser adquirida, com o objetivo de avaliar a 

viabilidade da aquisição. Costumam-se analisar os aspectos mais objetivos do 

negócio, ou seja, os de caráter financeiro. 

 A negociação é uma etapa continua e exaustiva, de forma que ocorre de 

maneira profissionalizada. Um dos principais desafios das aquisições é imprimir 

rapidez aos processos de negociação. A qualidade das informações obtidas na Due 

Diligence, à definição prévia de uma estratégia consistente e a identificação de 

negociadores com base nessa estratégia são algumas medidas que podem 

contribuir para a redução do tempo desta etapa.  

 A fase da integração é indispensável para o processo de aquisição. São 

normalmente aplicadas duas modalidades de integração, quais sejam: definir o 

processo a priori ou construí-lo sob medida. Na definição a priori, as decisões são 

centralizadas e a conclusão é normalmente mais rápida e objetiva, sendo os 

decisores, em geral, executivos especializados. 

MOTIVOS DAS EMPRESAS REALIZAREM OPERAÇÕES DE F&A 

 As razões que levam à realização de uma operação de F&A podem ser 

classificadas em quatro macro categorias: razões estratégicas, razões econômicas, 

razões financeiras e razões fiscais. (MILANESE, [2006] apud Análise Financeira). 

 As razões estratégicas que levam a esse tipo de operação citada acima são: 

aumento da fatia de mercado, eliminação de um concorrente, entrada em novos 

mercados ou novos segmentos de atividades, redefinição do foco, aquisição de um 

fornecedor ou cliente chave, etc. 

 Já as razões econômicas são: a economia de escala e o aumento de 

diversificação de produtos. 

 Como razões financeiras entendem-se a redução da dívida, através do aporte 

de novo capital e o melhoramento do rating. 
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 A possibilidade de o comprador aproveitar o prejuízo acumulado na 

companhia adquirida e a oportunidade de gerar maior vantagem fiscal são as razões 

fiscais da realização de F&A. (MILANESE, [2006] apud Análise Financeira). 

PONTOS QUE LEVAM AO FRACASSO DESSA OPERAÇÃO 

 Barros et all (2003) afirmam que as principais razões para o insucesso das 

operações estariam relacionadas: à gestão de pessoas, à complexidade presente no 

encontro de duas culturas, à transferência de habilidades e competências, à 

retenção de talentos e ao clima tenso na empresa adquirida.  

 Já Tanure et all (2007) apontam o atrito entre talento e competências, a perda 

de bens intangíveis (prejuízos na relação com stakeholders), os altos custos de 

transição e coordenação, o travamento da sinergia e a falta de ajuste cultural, como 

os principais motivos para o fracasso das operações de F&A.  

 Ao refletir sobre este assunto percebemos que existe muito a ser planejado e 

analisado antes de escolher esta estratégia de se fundir com outra empresa, pois 

como os autores citam acima ocorrem muitos problemas dentro dessa nova empresa 

que se formou, pois existem divergências e culturas, ambiente, decisões a serem 

tomadas, clima tenso. Para que ocorra o sucesso dessa empresa, precisa de um 

melhor planejamento e estudo para chegar a um resultado mais detalhado se 

realmente e a melhor estratégia a ser escolhida. Conforme o autor Barros (2001) 

constatou que os principais problemas do processo pós-fusão/aquisição são, para 

38,2% dos entrevistados, relacionados à avaliação incorreta do negócio; para 

32,4%, 6 à expectativa de mercado não atendida e para 17,6%, a questões culturais. 

Outros problemas corresponderam a 11,8% do total.  

PONTOS DE SUCESSO DA OPERAÇÃO DE F&A 

 Após ser abordado os pontos que levam ao fracasso, migramos para os 

principais motivos apontados como determinantes para o sucesso, Barros et 

alli(2003) revelam que os empresários brasileiros, de maneira semelhante aos 

europeus e norte-americanos, assinalam como fatores chaves de sucesso, em 

62,8% dos casos, questões relacionadas à gestão de pessoas e da cultura. 

Ratificando esses dados, Tanure et alli(2007) apresentam um estudo sobre F&A 

internacionais, feito pela consultoria McKinsey, que revela os quatro principais 
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fatores de sucesso, segundo as empresas consultadas. São eles: a) retenção de 

talentos essenciais (para 66% das empresas consultadas); b) comunicação eficiente 

(71%); c) retenção de executivos (77%); d) integração cultural (51%). 

Em outro levantamento, realizado pela empresa KPMG (1999), os três fatores 

apontados como essenciais, para o sucesso das operações de F&A, foram: a 

seleção do grupo gestor, a resolução das questões culturais e a comunicação. 

Se for bem gerenciado a união de culturas for bem gerenciado, como fator de 

sucesso, ou se for negligenciado, gerando o fracasso, fica clara sua influência no 

resultado das operações de F&A. Além disso, identificou-se uma incongruência entre 

o discurso e a prática da alta administração, quanto à influência do choque cultural 

no resultado das operações de F&A.  

No discurso, o choque cultural revelou-se como um fator de extrema 

importância, decisivo para o sucesso das transações. Contudo, na ação, grande 

parte dos executivos afirmou ser o processo de integração gerido de forma natural, 

sem dor ou sofrimento e, por isso, mal ou até mesmo não planejado. Dessa maneira, 

justifica-se essa pesquisa, que busca decifrar como ocorre o choque cultural e que 

consequências sua gestão promove efetivamente aos resultados das operações. 

MAIORES OPERAÇÕES DE F&A NO BRASIL NO ANO DE 2016 

 No gráfico abaixo mostra as 10 maiores operações de F&A no Brasil em 

2016, juntamente quais empresas compraram e seus respectivos valores: 
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1 - A estatal chinesa State Grid, maior elétrica do mundo, fechou a compra da 

fatia dos controladores da maior empresa privada do setor no Brasil, a CPFL 

Energia. 

Os chineses inicialmente apresentaram uma oferta de quase 6 bilhões de 

reais pela f, que foi estendida aos demais controladores, que aceitaram o negócio, o 

que obrigará a State Grid a fazer uma proposta para aquisição das ações de todos 

os acionistas minoritários. 

2  Um consórcio liderado pela canadense Brookfield chegou a um acordo para 

compra 90 por cento da unidade de gasodutos Nova Transportadora Sudeste (NTS), 

da Petrobras, em negócio de aproximadamente 5,2 bilhões de dólares. 

3 . A BM&FBovespa e a Cetip anunciaram que chegaram a um acordo para a 

fusão das duas companhias, conforme já esperado pelo mercado, negócio avaliado 

em quase R$ 12 bilhões. 

4 PA Petrobras (PETR3, PETR4) anunciou que seu Conselho de Administração 

aprovou a venda de participação no bloco exploratório BM-S-8 para a Statoil Brasil 

Óleo e Gás, por um preço base de US$ 2,5 bilhões. 

5   Mineradora afirmou que recebeu 1,25 bilhão de dólares em dinheiro e 1,25 

bilhão em ações ordinárias a serem emitidas pela Mosaic. 

6  A Petrobras anunciou acordo de US$ 2,2 bilhões, que inclui venda de ativos, 

no pré-sal e térmicas, e estudos de áreas que podem gerar novas sociedades no 

futuro. 

7   Os acionistas aprovaram por unanimidade a fusão nos termos do protocolo 

de combinação de negócios que já havia sido divulgado. A fusão obteve aval dos 

conselhos de administração após a Kroton elevar sua oferta pela vice-líder do setor, 

ao incluir o pagamento de R$ 420 milhões em distribuição de dividendos aos atuais 

acionistas da Estácio. 

8 A grande empresa mineradora britânica Anglo American anunciou a venda de 

seus ativos relacionados à produção de fosfato e nióbio, localizados no Brasil, por 

1,5 bilhão de dólares à empresa chinesa China Molybdenum. 

9 O banco suíço EFG International anunciou a compra do BSI (Banca Svizzera 

Italiana), uma filial do grupo brasileiro Pactual, por 1,328 bilhão de francos suíços 

(1,342 bilhão de dólares, quase 5,4 bilhões de reais). 

http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br/2016/09/brookfield-paga-us-52-bi-por-90-de.html
http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br/2016/04/bm-fbovespa-e-cetip-chegam-acordo-para.html
http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br/2016/04/anglo-american-vendeu-ativos-no-brasil.html
http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br/2016/02/banco-suico-efg-international-compra.html
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10   A Invepar anunciou a venda de sua participação na rodovia Linea Amarilla 

S.A.C. (Lamsac), no Peru, e da fatia que detém sobre a operadora de pedágio 

eletrônico Pex Peru. O valor total do negócio entre a subsidiária integral da Invepar, 

Linea Amarilla Brasil Participações S.A. (Lambra), e a francesa Vinci Highways, que 

atua em concessões de rodovias, foi estimado em R$ 4,553 bilhões. 
 

METODOLOGIA  

 O desenvolvimento deste estudo fundamenta-se na revisão bibliográfica. Por 

meio da abordagem qualitativa das referências pesquisadas, procurou-se 

desencadear o início de F&A no Brasil, pontos que levam a essa operação, positivos 

e negativos, maiores operações em 2016 e interpretações acerca da temática 

abordada.  

 A pesquisa bibliográfica foi realizada em livros, e sites especializados com a 

temática em destaque. Com os dados e informações obtidas realizou-se as 

considerações críticas, buscando produzir sua adequada interpretação e 

desdobramentos relacionados a evolução e contribuições do tema estudado. 

CONCLUSÕES 

 A F&A é uma operação estratégica recente em território brasileiro, porem com 

grandes perspectivas de crescimento em nosso país. A mudança de estratégia do 

Brasil perante os mercados mundiais nos anos 1990 e a relativa estabilidade 

econômica dos dias atuais são fatores que ajudam a explicar essa trajetória. 

 Buscou-se identificar os principais motivos que levam as empresas optarem 

por este tipo de operação, ficando claro no artigo que as razões que levaram a F&A 

de empresas no Brasil, são razões financeiras, fiscais, administrativas, sendo assim 

respondendo ao questionamento que e feito sobre essas operações e o que motivas 

a serem realizadas.  

 Analisando as operações de F&A, ficou claramente identificada onde ocorriam 

muitos interesses ímpares de negócios, transformavam-se, com freqüência, em 

insucesso. Constatou-se que um dos principais fatores relacionados ao fracasso 

dessas operações era o conflito oriundo do choque entre culturas distintas. 

 Porém também muitas operações obteve sucesso porque planejaram pontos 

que foram cruciais para obter resultados satisfatórios, tais como a retenção de 
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talentos essenciais, uma boa comunicação eficiente, retenção de executivos e 

integração cultural entre as empresas facilitando melhor o conhecimento entre elas. 
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ÉTICA: ESSENCIAL NOS DIAS CONTEMPORÂNEOS E NA PERÍCIA CONTÁBIL 
 

Yuri Dos Santos Barcelos52  
Laiana Machado Schuquel53 

Luiz Lorimar Lucca54 
Roberto Carlos Dalongaro55 

Thainara Aparecida Corrêa Mello56 

 

RESUMO: Diante do foco dado pelos meios de comunicação sobre as fraudes, em todos os 
segmentos empresariais, aumentando a procura judicial, e a falta de ética, o presente artigo tem por 
finalidade demonstrar a relevante importância no exercício da profissão contábil na função de perito. 
Trazer uma importantíssima reflexão de onde deixamos a questão da ética que reveste o profissional, 
ao optar pelos serviços de realização de perícia nos contenciosos dias atuais. O resultado que se 
pode concluir é que na contemporaneidade ao qual nos deparamos, mesmo à frente de tantos órgãos 
que demonstram situações dignas de insatisfação relacionadas à ética, ainda há uma quantidade 
deplorável de profissionais que seguem o mesmo caminho. A falta de ética com certeza vem do mau 
hábito que acompanha a sociedade. Para o entendimento aprofundado sobre o tema foi utilizada uma 
pesquisa teórica em livros e artigos relacionados ao assunto. 
PALAVRAS CHAVES: Ética Profissional. Perícia Contábil. Reflexão Ética. 

 

INTRODUÇÃO 

Ao longo dos últimos anos a ética tem se encaminhado infelizmente a 

decadência, no entanto o objetivo geral deste estudo é relembrar e reflexionar a 

respeito da situação a que nos deparamos frente à ética. Inserindo a mesma na 

profissão do perito contábil, a ética é indispensável, em razão de que o profissional 

desta área tem o dever de ser responsável e sigiloso, onde os mesmos são fatores 

primordiais para a realização da pratica pericial.  

Este estudo é justificado com base na afirmação de que a ética na perícia 
contábil se constitui em instrumento de prova para determinar os crimes de 
origem tributária, embora se possa avaliar que alguns peritos levados pela 
falta de prova ou erro emitem laudos periciais contendo análises 
improcedentes. “É justamente essa estrutura que consta no Código de Ética 
do Contabilista, no Art. 5º do Capítulo II”. (LISBOA, 2012, p. 140 – 141). 
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Neste sentido levanta-se o seguinte questionamento: qual a importância da 

ética profissional dentro da carreira dos peritos contábeis em atuação no mercado 

de trabalho?  

A Perícia Contábil tornou-se indispensável para elucidar os fatos, como 

profissional especializado que fará o laudo com documentos que envolvem os fatos 

a serem investigados. O trabalho do perito acaba tornando o cálculo mais ágil e 

preciso, dessa forma, cada vez mais solicitado por sua relevância. O estudo tem 

como propósito causar interesse e conhecimento pela Perícia Contábil que está em 

crescente ascensão, esclarecer qual é o perfil exercido pelo profissional na área, 

tendo como principal fator a ética. 

À medida que a ética é, e deve continuar sendo um dos fundamentais critérios 

utilizados pelo perito. À proporção que o mesmo não a obtenha em seu cotidiano, 

provavelmente não será um profissional adequado para seguir carreira. Portanto em 

síntese buscando causar uma reflexão sobre o prestígio da ética 

indispensavelmente no trabalho pericial.  

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

ÉTICA PROFISSIONAL 

O profissional contábil de acordo com Vieira (2006 p: 21): 

É aquele cuja atividade, basicamente, é a prestação de serviços, tendo 
como função fornecer informações e avaliações, principalmente às de 
natureza física, financeira e econômica sobre o patrimônio das pessoas 
físicas ou jurídicas de qualquer natureza e que objetivam auxiliar no 
processo de tomada de decisões e inferências sobre as tendências futuras 
dessas entidades. 

O contador trabalha com o patrimônio de terceiros, por conseguinte ele deve 

manter sigilo sobre sua função. A contabilidade criou maturidade desde os séculos 

XIII e XV, tendo em vista controlarem o patrimônio de uma empresa ou entidade, 

sendo assim terá que obter a ética como principal propósito em sua profissão. 

Em seu artigo sobre ética para a revista Você S/A Jacomini (2000, p. 280), 

explica que hoje. 

Mais do que nunca, a atitude dos profissionais em relação às questões 
éticas pode ser a diferença entre o seu sucesso e o seu fracasso. Basta um 
deslize, uma escorregadela, e pronto. A imagem do profissional ganha, no 
mercado, a mancha vermelha da desconfiança. 
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Nos dias contemporâneos a contabilidade enfatizando a área pericial é 

essencial e também obrigatória, pois os tempos mudaram e a as leis também, dito 

isso e correto analisar que muitas microempresas não se adequaram quanto às 

normas jurídicas. Outro ponto indispensável para a perícia contábil, ou seja, para o 

trabalho do perito é a ética profissional, por conseguinte a mesma deve ser utilizada 

em seu cotidiano, pois sem ética o perito será obviamente um profissional mal quisto 

pela sociedade onde atua, tornando-se um ponto negativo para sua carreira 

profissional. 

A IMPORTÂNCIA DA ÉTICA PROFISSIONAL 

Camargo (1999, pág.56) afirma que a ética profissional é intrínseca à 

natureza humana e se explicita pelo fato de a pessoa fazer parte de um grupo de 

pessoas que desenvolvem determinada ação na produção “de bens ou serviços”. 

A Ética Profissional é muito importante no exercício da profissão contábil que 

opta pelos serviços periciais, pois no dia a dia com o convívio com os colegas de 

trabalho a ética é muito prestigiada para uma boa relação de coleguismo, causando 

mais competência e objetivo da parte dos funcionários de um a entidade. 

A Discussão Ética para a Profissão Contábil requer um conjunto de regras 
de comportamento do contabilista no exercício de suas atividades 
profissionais. Qualquer profissional deve conhecer a sua profissão e não 
seria diferente para o contabilista, que deve conhecer os aspectos técnicos, 
as prerrogativas e as regras de conduta moral da profissão, como bem 
aborda Handel (1994, p. 20). 

O Perito contábil tem a responsabilidade de tomar várias decisões dolorosas 

e importantes, dentre várias outras responsabilidades, causando o desgaste do 

profissional, que se torna inacabável em razão de cumprir todas as normas e regras 

propostas em sua atuação, tendo de ser muito paciente e objetivo nas suas 

decisões, mas como tudo na vida tem suas consequências e suas virtudes. E na 

área judicial não poderia ser diferente, por conseguinte o perito tem vários vereditos 

a serem cumprido, a proporção de que possa colocar em ação seus objetivos 

profissionais. Sendo assim o profissional da área de perícia contábil têm obrigações 

assim como em várias outras profissões, mas é preciso sempre ter persistência para 

que no final venha suas merecidas gratificações.         
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Lopes SÁ (1996, pág. 31) argumenta o seguinte: a ausência de 

responsabilidade para com o coletivo gera, como consequência natural, a 

irresponsabilidade. “Para a qualidade do trabalho”. 

O profissional que atua na área de contabilidade tem que ter como principal 

propósito a "ética profissional", por conseguinte se não houver ética não haverá uma 

construtiva conduta contábil, e também não terá um bom convívio com os colegas 

de trabalho, e obviamente não irá obter uma satisfação profissional pessoal e da 

empresa ou entidade onde desempenha seu trabalho. 

METODOLOGIA  

O desenvolvimento deste estudo fundamenta-se na revisão bibliográfica. Por 

meio da abordagem qualitativa das referências pesquisadas, procurou-se 

desencadear fatos históricos, relações e interpretações acerca da temática 

abordada.  

Argumenta-se que pesquisa qualitativa e seus métodos de coleta e análise de 

dados são apropriados para uma fase exploratória da pesquisa. A pesquisa 

qualitativa também é apropriada para a avaliação formativa, quando se trata de 

melhorar a efetividade de um programa, ou plano, e também quando se trata de 

relatar uma evolução histórica de determinado tema e construir considerações 

críticas sobre o seu aspecto evolutivo (ROESCH, 2015).  

A pesquisa bibliográfica foi realizada em livros, monografias, revistas 

científicas, e sites especializados com a temática em destaque. Com os dados e 

informações obtidas realizou-se as considerações críticas, buscando produzir sua 

adequada interpretação e desdobramentos relacionados a evolução e contribuições 

do tema estudado. 

REFLEXÃO DA ATUALIDADE E A PROFISSÃO  

Ao começar o exercício profissional, tal como se deverá aplicar a “partida 

dobrada” para que um lançamento contábil se encerre, a ética será aplicada de igual 

forma. Pensemos em um conceito de equilíbrio entre: Estado, empresa, 

empregados, sociedade e região em seu conjunto. 

Visto que não atribuímos a manter os grandes equilíbrios da sociedade atual, 

já que países sempre em vias de desenvolvimento, guerras, corrupção, 
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desocupação (refugiados), fome, assim, como stress, úlceras, ataques no coração 

frequente em empresários e contadores. E com a situação em que nosso país se 

apresenta com forte esquema de corrupção deixando a todos estagnados, 

semelhante à economia, visto que afeta consideravelmente a vida da população, já 

que deixam de retornar e investir nos órgãos públicos vitais para uma vida justa.  

Assessoramos pelo bem da sociedade? Não seria melhor demonstrar que um 

imposto é demasiado gravoso para que a empresa possa seguir subsistindo, e fazer 

saber as autoridades, que aplicar a técnica para poder escapar e mudar toda a 

balança para um só lado? 

Como uma sólida base mais fácil reger-se por um código, que deve 

acompanhar-se com uma regulamentação obrigatória da profissão. Pois pouco 

sentido tem o código se não é de aplicação geral e obrigatória, e sim se desviar do 

mesmo não é sancionado. Como diz Gruner (1994, p.46): o Código habilita a 

profissão a colocar por escrito um conjunto de regras que seus membros devem 

seguir. Também habilita a profissão a comunicar suas editais ao público. 

O código deve ser conhecido pela sociedade, como um instrumento de apoio 

para a prática profissional e para evolução do nosso comportamento, sendo de 

conhecimento destas sanções que podem provocar um afastamento de ditas 

normas. 

Deve prever-se no dito código, segundo Martinez (1994, p.247):  

Os tipos de sanções como sugere o Guia nº 12 do IFAC, requerimento de 
educação profissional continuada adicional, repreensão, multa pecuniária, 
suspensão do exercício da profissão em toda à parte, suspensão temporal, 
expulsão do corpo da profissão. 

Para revelar pelo cumprimento do mesmo deve existir um Tribunal de Honra 

ou uma comissão da Ética que funcione realmente, com absoluta independência dos 

cargos diretivos das agrupações. 

PERÍCIA CONTÁBIL 

A Perícia Contábil tem chamado à atenção de muitos profissionais de 

contabilidade, pois vem sendo cada vez mais valorizado pelo grau de dificuldade, 

obrigação e responsabilidade, pois o perito trabalha com uma ciência exata. 

Esta ciência tem como objetivo não somente a contabilidade da empresa em 

si, mas consiste no parecer técnico de pessoa habilitada a formulá-lo, assim 



 
 

 

 167 

elucidando os fatos, para que a legislação cumpra a Lei. Como confirma as Normas 

Brasileiras de Contabilidade, composto NBC T 13:  

A perícia contábil constitui o conjunto de procedimentos técnicos e 
científicos destinados a levar à instância decisória elementos de prova 
necessários a subsidiar à justa solução do litígio, mediante laudo pericial 
contábil e/ou parecer pericial contábil, em conformidade com as normas 
jurídicas e profissionais, e a legislação específica no que for pertinente. 

A função pericial é dada por uma pessoa conhecedora dos assuntos em 

questão, que analisara e desenvolvera técnicas, com o objetivo de esclarecer as 

alterações de uma empresa. Assim fornecendo provas concretas sobre o que lhe foi 

designado.  

Para melhor entendimento FIGUEIREDO, (2003, p.41), esclarece melhor a 

função exercida pelo profissional:  

A Perícia Contábil é o conjunto de procedimentos técnicos e científicos 
utilizados como efeito de prova, na tentativa de auxiliar o magistrado no 
julgamento da lide. Do desenvolvimento da perícia contábil, surge o objeto 
de estudo do perito: o laudo. Este é a transformação dos fatos relativos à 
lide em um relatório da demonstração da verdade dos fatos em certezas 
jurídicas, na qual devem ser levados em consideração, tanto os efeitos 
sociais que dele decorrem, quanto da decisão do juiz, que é decidida 
através dele.  

O perito após analisar minuciosamente os fatos apresentara sua opinião, 

baseado em uma pesquisa bem elaborada respeitando as Normas, que será emitido 

através de um documento escrito denominado Laudo Pericial Contábil. O perito deve 

oferecer o laudo de forma a possibilitar uma leitura fácil e compreensão de todos os 

interessados. Pois o laudo é o resultado de uma pesquisa desenvolvida por um 

Especialista no qual usará fortes argumentações fundamentadas nas opiniões.  

Deve ter um alto grau de competência, conhecimento das Normas brasileiras, 

e da Legislação vigente e Técnicas contábeis e ser devidamente registrado, como 

também procedendo dentro da ética profissional em razão de que deve ter virtudes 

(honestidade, inteligência, conhecimento, discernimento etc.) para realizar um 

trabalho eficiente para se atingir a finalidade da qual a perícia foi determinada. Estas 

são os pontos chaves para realizar um bom laudo e o parecer pericial contábil. A 

perícia deve estar à disposição de pessoas físicas e jurídicas, para resolver 

questões contábeis controvertidas. 
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CONCLUSÃO 

A perícia contábil é revestida de um grande valor, pelo mérito que tens de 

desenvolver a função de demonstrar a verdade sobre acontecimentos ocultos, que 

para serem desenvolvidos necessitam de um profissional competente, de inteira 

confiança, que tenha conhecimento aprofundado, não deixando os princípios éticos 

profissionais de lado.  

As negligências têm efeitos imediatos, exigindo investigações de causas e 

identificações dos culpados, pois a função dos profissionais e das leis é a de 

harmonizar as relações sociais com a finalidade da realização dos valores humanos. 

A principal forma de se demonstrar e defender um ponto de vista dentro do ambiente 

jurídico é através das provas dado pelo profissional de Perícia Contábil. Através das 

provas apresentadas o Juiz, anunciara seu veredito com segurança, ai está a 

responsabilidade e ética do perito. 

A população se depara com fatos e situações que necessitam de uma 

atuação de um profissional esclarecedor, que seja determinado, experiente, que 

obtenha um conhecimento das Leis existentes e sobre os fatos a serem explanados. 

O perito em primeiro lugar no exercício de sua atuação deve-se alto conhecer, 

dentro de suas limitações, pois é através da autocrítica que se pode desenvolver um 

belo trabalho.  

O perito tem o dever de fazer os laudos periciais dentro das regras e 

principalmente com ética, para que possa ser exercida a transparente justiça, por 

conseguinte, obtendo conhecimento de si mesmo e sendo um profissional ético, 

torna-se um pouco menos dificultoso exercer a devida função. 

Conclui-se através do estudo teórico realizado, que a ética é de fundamental 

importância nos dias atuais, e que a conduta ética dos profissionais contribuirá para 

o desenvolvimento social, econômico, intelectual e cultural das organizações e da 

sociedade como um todo.  
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OS MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS COMO 
INSTRUMENTOS DE CIDADANIA E DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL 

 
CONSENSUS METHODS OF CONFLICT RESOLUTION AS INSTRUMENTS OF 

CITIZENSHIP AND SOCIAL TRANSFORMATION 
 

Aneline dos Santos Ziemann57 
Roselí Hilgert58 

 
Resumo: A presente pesquisa teve como intuito buscar subsídios teóricos a respeito da possibilidade 
de utilização de métodos consensuais que auxiliem na resolução de conflitos. Estes métodos foram 
analisados enquanto instrumentos de cidadania e de transformação social. Para que fosse possível 
realizar tal análise foi realizada pesquisa bibliográfica, dando ênfase à literatura jurídica sobre o 
assunto. Finalizada a pesquisa foi possível perceber que as formas consensuais de solução de 
impasses vêm ganhando destaque no cenário jurídico, a exemplo da mediação e a conciliação. Tais 
métodos vêm atuando como instrumentos de efetivação da cidadania e transformação social, sendo 
amparadas pelo Novo Código de Processo Civil justamente por oferecer celeridade na resolução dos 
conflitos, haja vista a morosidade que assola o Poder Judiciário brasileiro, consequência da alta 
demanda que busca no judiciário o suporte para a solução dos litígios. 
Palavras-chave: Conflito. Cidadania. Transformação. Métodos consensuais. 
 
Abstract: The present research had as objective to seek theoretical subsidies regarding the possibility 
of using consensual methods that help in the resolution of conflicts. These methods were analyzed as 
instruments of citizenship and social transformation. In order to carry out such an analysis, a 
bibliographic research was carried out, emphasizing the legal literature on the subject. After the 
research, it was possible to perceive that the consensual forms of solution of impasses have been 
gaining prominence in the legal scenario, like the mediation and the conciliation. These methods have 
been acting as tools for effective citizenship and social transformation, being supported by the New 
Code of Civil Procedure precisely because it offers speed in the resolution of conflicts, given the 
slowness that plagues the Brazilian Judiciary, a consequence of the high demand that seeks in the 
judiciary support for the settlement of disputes. 
Keywords: Conflict. Citizenship. Transformation.Consensus methods. 
 

INTRODUÇÃO 

 O presente estudo será baseado na Constituição Federal de 1988, no Novo 

Código de Processo Civil de 2015 e na literatura jurídica a respeito dos métodos 
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consensuais (ou não litigiosos) de solução de conflitos. Estes métodos serão 

analisados enquanto instrumentos de cidadania e de transformação social.  

 É indiscutível que o litígio faz parte do contexto da sociedade como um todo, 

ou seja, ubi societas, ibi jus59. Onde há a convivência em grupos, faz-se necessário 

o Direito, justamente pelos conflitos decorrentes das relações estabelecidas. Esses 

surgem das mais diversas formas, desde uma simples divergências de opiniões ou 

até mesmo em razão de interesses conflitantes, conforme cotidianamente se 

percebe. O que se buscará demonstrar é que os conflitos não necessariamente 

serão sempre considerados negativos a depender da forma como eles sejam 

solucionados. Também será objeto da presente pesquisa o viés multidisciplinar dos 

métodos alternativos de solução de litígios e a sua diferenciação do olhar puramente 

jurídico. 

 Há no Brasil uma cultura de acordo com a qual os conflitos devem ser 

resolvidos pelo Estado através da jurisdição. No entanto, hoje se percebe nos 

métodos consensuais a possibilidade de mudança desta cultura, inclusive no que 

tange à eficiência das respostas alcançadas. Nesta esteira, o Novo Código de 

Processo Civil privilegia os métodos alternativos e a busca de soluções céleres e 

pacíficas que contem com a participação das próprias partes. Sendo assim, no 

decorrer dos tópicos abaixo o presente artigo buscará instigar o leitor para que reflita 

sobre a real efetivação da jurisdição brasileira contemporânea. 

LITIGIOSIDADE E ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO: APONTAMENTOS 
INICIAIS 

 Inicialmente, para que seja possível desenvolver as ideias aqui propostas, 

convém efetuar alguns apontamentos a respeito da cultura da litigiosidade que hoje 

se revela um traço característico da sociedade brasileira. 

 É da natureza humana a convivência em grupos. Em algum momento, 

inevitavelmente, portanto, surgirá um conflito: seja por divergências de opiniões, por 

competição ou qualquer outro motivo. O conflito pode ser compreendido como a 

colisão de posições antagônicas. Esta colisão surge normalmente da própria 

convivência humana. Sob um viés negativo, o conflito representa a ruptura de uma 

situação de equilíbrio. Sob a ótica da psicologia pode ser percebido como a busca 
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incessante do homem pela satisfação das suas necessidades. Enfim, considerando 

a amplitude do tema, a abordagem do conflito pelos meios alternativos é uma 

abordagem multidisciplinar, que considera um universo de técnicas que podem ser 

utilizadas para determinados conflitos (LUCHIARI, 2012). 

 Dito de outra forma, a própria teoria do conflito demanda uma análise apurada 

e que pode contar com o auxílio de outras áreas do conhecimento, a exemplo da 

psicologia. O conflito observado sob a ótica jurídica é, portanto, apenas uma dentre 

as tantas forma de encarar a litigiosidade. 

 Importante mencionar também que esta conflituosidade inerente à 

convivência humana é o que dá razão ao Direito e que o conflito não 

necessariamente será um fator negativo. Isso porque ele serve de mecanismo para 

realização de mudanças, tanto na esfera individual, quanto no âmbito da 

coletividade. Ou seja, o conflito é também uma oportunidade para que se reflita a 

respeito dos motivos que o originaram e pode proporcionar o nascimento de uma 

nova relação entre os envolvidos (LUCHIARI, 2012). 

 Outra questão de relevo diz respeito às características dos conflitos, que 

modificam substancialmente a sua forma de encaminhamento. Por exemplo, em 

conflitos relacionados a questões prioritariamente materiais, sem que haja um 

relacionamento prévio entre as partes existirão características bastante objetivas. 

Em situações diferentes, nas quais as partes possuem um histórico de relações e 

ainda seguirão mantendo contato, como por exemplo nos conflitos entre familiares 

ou sócios de uma empresa, haverá toda uma subjetividade influenciando as 

questões a serem solucionadas. O método a ser escolhido deve, portanto, 

considerar estas questões para que seja considerado adequado para a solução do 

conflito posto (LUCHIARI, 2012). 

 Portanto, de modo diferente dos conflitos que serão solucionados pelo juiz, 

sem que haja a consideração destes fatores subjetivos, na solução consensual de 

conflitos são justamente estes os elementos que serão considerados.  

 A cultura da litigiosidade acaba por fazer com que diariamente uma série de 

litígios chegue ao Poder Judiciário o que, por sua vez, torna a prestação jurisdicional 

lenta a ineficiente. Diante desta realidade é que os métodos alternativos à jurisdição 

estatal, a exemplo da conciliação, acabam por se tornar importantes ferramentas na 

busca pela pacificação de tais litígios. Por contar com a participação das partes para 
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o alcance da solução, tais métodos se mostram muito mais céleres e dinâmicos, 

inclusive no sentido de prevenir o surgimento de novos litígios (SILVA; SPENGLER; 

DURANTE, 2015). 

 Existe, portanto, toda uma cultura que contribui para o surgimento excessivo 

de litígios e para o consequente esgotamento do Poder Judiciário. Diante deste 

quadro, e notadamente na seara jurídica, surge toda uma problemática sobre como 

seria possível remediar tal situação. E assim é que ganha relevo o aprofundamento 

acadêmico a respeito dos meios alternativos de solução de conflitos. 

 Percebe-se que na realidade brasileira há uma cultura de acordo com a qual 

os problemas oriundos das relações sociais devem ser resolvidos no ambiente 

formal das paredes do Fórum. Há uma dependência do cidadão de uma prestação 

estatal e um esquecimento de sua autonomia. Os litígios sociais ganharam vestes 

de litígios jurídicos, cultura esta que somente pode se alterar mediante uma 

mudança de consciência por parte da sociedade60. Ou seja, muito embora o art. 5º, 

XXXV da Constituição Federal garanta o acesso ao Poder Judiciário é necessário 

questionar a respeito da eficiência deste corolário na medida em que o cidadão não 

o utiliza corretamente (SILVA; SPENGLER; DURANTE, 2015). 

 Portanto, denota-se a relevância que a temática proposta apresenta no 

cenário jurídico e social brasileiro contemporâneo. Superados estes primeiros 

aportes, cabe na sequência realizar uma breve análise dos principais métodos não 

litigiosos de solução de conflitos disponíveis para o momento. 

MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS: BREVE 
ABORDAGEM DA MEDIAÇÃO E DA CONCILIAÇÃO 

Em razão dos estreitos limites do trabalho que aqui se desenvolve será 

realizada uma rápida abordagem da mediação e da conciliação muito mais no 

sentido de ilustrar a temática do excesso de litigiosidade e suas alternativas do que 

como forma de esgotar a matéria. 

                                            

60 
"Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
[...] 
XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;" (BRASIL, 
1988). 
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A tutela jurisdicional estatal não é nem a única e nem mesmo a primeira 

opção para a solução de conflitos. De fato, a jurisdição é, ou deveria ser, a última 

alternativa na busca pela pacificação social. Deveria, portanto, ser reservada para 

aquelas situações nas quais ou a lei imponha, ou as circunstâncias concretas exijam 

uma intervenção estatal (DONIZETTI, 2016). 

Entre os métodos consensuais destaca-se a conciliação e a mediação, que 

devem ser estimuladas por todos os profissionais que atuarem no processo. Muitas 

vezes as soluções mais adequadas e legítimas do ponto de vista constitucional 

serão as soluções consensuais. Esta espécie de solução deverá ser buscada antes 

da instauração do processo, ao longo do procedimento cognitivo e até mesmo no 

curso da execução (CÂMARA, 2016). 

Ou seja, em primeiro lugar há que se atentar para o fato de que o Poder 

Judiciário deveria ser percebido como a última possibilidade de solução de 

determinado conflito e não como o primeiro que é o que a realidade demonstra61. 

Através da mediação busca-se o debate do conflito. O mediador, capacitado 

para a utilização de variadas técnicas ouvirá as partes e abordará o conflito por 

variados enfoques buscando a reaproximação dos litigantes. O mediador não atua 

enquanto proponente de opções para os litigantes, mas busca com que os próprios 

litigantes vislumbrem e proponham a sua própria solução. Já o conciliador aponta as 

soluções possíveis, atuando mais como um agente de agilização da solução do 

impasse (DONIZETTI, 2016). 

Destaque-se também a necessidade de estímulo à prática de mediação 

extrajudicial e pré-processual, especialmente naquelas relações jurídicas contínuas, 

como, por exemplo, nas relações familiares e naquelas que envolvem de um lado 

particulares e de outro o Poder Público. Esta é uma forma de privilegiar a economia 

de custos, a rapidez na solução dos impasses e o controle do fundamento e dos 

resultados das soluções alcançadas (GRECO, 2015). 

Veja-se, portanto, que ao estimular a solução de conflitos pelas próprias 

partes e inclusive extrajudicialmente, os métodos consensuais buscam um maior 

                                            

61
 Neste sentido cabe mencionar que conforme dados dos Conselho Nacional de Justiça, no ano de 

2016, a cada 100 habitantes, 14,3 ingressaram com um processo judicial. A taxa de 
congestionamento do Poder Judiciário naquele ano foi de 73% o que significa dizer que apenas 27% 
dos processos em trâmite foram solucionados. (CNJ, 2017) 
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engajamento social na busca pela pacificação social. Busca-se, conforme 

anteriormente mencionado, uma maior autonomia, o abandono de uma postura de 

dependência com relação à figura do Poder Judiciário. 

O novo Código de Processo Civil (do ano de 2015) incorpora o chamado 

"sistema multiportas" de resolução de conflitos. Determina a instauração de centros 

judiciários de solução consensual de conflitos62 que funcionam juntos ao próprio 

Poder Judiciário, não afastando, no entanto, o uso privado de câmeras de 

conciliação e mediação, desde que devidamente cadastrados (THEODORO JR.; 

NUNES; BAHIA; PEDRON, 2015) 

O novo Código de Processo Civil prevê também os chamados "negócios 

processuais" que, embora não tenham o objetivo específico de solucionar o litígio, 

visam flexibilizar o procedimento conforme interesse das partes. Abre-se para as 

partes, através dos "negócios processuais" a possibilidade de se estabelecer um 

acordo relativo ao procedimento que será adotado, prevendo, por exemplo, um 

calendário de atos processuais. (THEODORO JR., NUNES, BAHIA, PEDRON, 2015)  

Perceptível, portanto, que o próprio Poder Judiciário, ciente de suas 

fragilidades, se movimenta no sentido de trazer os próprios litigantes para a tarefa 

de solucionar seus conflitos. O último tópico do presente texto, cuidará de 

demonstrar que os métodos consensuais de solução de conflitos podem ser 

percebidos como instrumentos de cidadania e de transformação social, conforme 

segue. 

OS MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS COMO 
INSTRUMENTO DE CIDADANIA E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL 

 Especificamente no âmbito do Direito, a recente entrada em vigor do Novo 

Código de Processo Civil63 foi uma das maiores expressões na busca por 

alternativas para solucionar a questão da excessiva litigiosidade e da morosidade do 

Poder Judiciário. 

 No contexto do Novo Código de Processo Civil percebe-se a valorização da 

mediação e da conciliação como relevantes mecanismos da atividade jurisdicional. 

Estes mecanismos são utilizados na busca da pacificação social, no alcance de 

                                            

62 
Conhecidos como "Cejusc". 

63 
Lei nº. 13.105 de 16 de março de 2015. 
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soluções justas e na diminuição das tensões entre as partes, diferente do processo 

judicial que cria um verdadeiro campo de batalha do qual, ao final, somente uma das 

partes sairá vitoriosa (THEODORO JR., 2015) . 

 Estas reformas não são exclusividade da realidade brasileira, todo o ocidente 

com raízes romanísticas tem buscado se atualizar no mesmo sentido, seguindo a 

tendência de abandono da visão liberal característica do século XIX, marcada pelo 

individualismo e pela desatenção à efetividade jurisdicional. Com o advento do 

Estado Social de Direito, nasce a preocupação com uma tutela jurisdicional efetiva, 

humanista e célere. Dentro desta tendência percebe-se o desenrolar da 

desburocratização do processo e consequente redução do seu tempo de duração e  

o prestígio aos métodos alternativos de solução de conflitos, inclusive na esfera 

extrajudicial (THEODORO JR., 2015).  

 Ao mesmo tempo em que se desenvolve na esfera processual a busca pela 

revisão dos métodos disponíveis para a solução de litígios, no âmbito constitucional 

ganha força o chamado neoconstitucionalismo, que tem como característica, entre 

outras, a percepção de que as normas constitucionais possuem normatividade, ou 

seja, impõem ao Poder Público a efetivação de seus ditames, não se tratando de 

meros "conselhos64". Este movimento se encontra com o processo civil e o torna 

constitucionalizado. Os efeitos práticos desse encontro podem ser vistos, por 

exemplo, na concepção de que as normas processuais devem consagrar e garantir 

os direitos fundamentais que serão o norte a ser seguido pelo julgador (DONIZETTI, 

2016). 

 Aqui, portanto, se consegue identificar que os métodos consensuais ora em 

abordagem são componentes deste movimento de neoconstitucionalismo que prima 

pela garantia dos direitos fundamentais. Assim sendo, portanto, podem ser 

percebidos enquanto instrumentos de efetivação dos ditames constitucionais. 

 Conforme mencionado anteriormente, para que estes mecanismos ganhem 

aplicabilidade prática, é necessária uma mudança cultural que as receba e as 

coloque em prática. Conforme mencionam Fachin e Gonçalves (2011, p. 11): "vale 

dizer: as práticas não adversariais de solução de controvérsias representam a 

transposição da cultura do litígio para a cultura da recomposição dos interesses.” 
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Conforme expressão do autor, Donizetti, 2016.  
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 Importante destacar, ainda sob a esteira da constitucionalização, que o ideal 

almejado pela Constituição Federal de 1988, de uma sociedade livre, solidária e 

igual (no sentido material de igualdade) na qual os cidadãos tenham acesso a todos 

os direitos fundamentais, não se harmoniza com a essência da prática do conflito. 

(FACHIN; GONÇALVES, 2011) Ou seja, em última análise é em respeito aos 

objetivos fundamentais expressos na Constituição Federal65 que a lógica do litígio 

deve ser suplantada pela lógica da composição. 

 Por fim, mencione-se que o modelo constitucionalizado de processo demanda 

a interpretação das normas processuais sob a ótica do direito fundamental ao 

processo justo, leia-se, célere, adequado e efetivo. Entre os princípios que informam 

o processo civil atual, destaca-se o princípio da função social do processo66. Ao 

mencionar que na aplicação do ordenamento jurídico o juiz atenderá "aos fins 

sociais e às exigências do bem comum" o que o código pretende é que as 

demandas judiciais sejam solucionadas de forma a atenuar as insatisfações sociais 

e evitar o surgimento de novas demandas (DONIZETTI, 2016). 

 É nesta sistemática de busca pela satisfação dos direitos fundamentais dos 

cidadãos que ganham relevo os métodos não adversariais de composição, 

buscando implementar a superação da lógica do litígio, a implementação de uma 

cultura de pacificação e de prevenção de litígios e demandando uma postura mais 

participativa por parte dos litigantes. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Dado o acima exposto, é possível concluir que a contemporaneidade vem 

trazendo a lume novos pressupostos para a efetiva concretização da resolução de 

conflitos, ou seja, uma nova concepção que defende o direito do cidadão de obter 

um provimento judicial que satisfaça ambas as partes e não somente uma, como é 

corrente atualmente. 

                                            

65 
"Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
II - garantir o desenvolvimento nacional; 
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 
formas de discriminação." (BRASIL, 1988) 
66 

"Art. 8
o
 Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem 

comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 
proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência." (BRASIL, 2015). 
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 A jurisdição tem uma função cumprir, função esta que se vê utópica diante da 

morosidade do Poder Judiciário. Para que esta realidade se modifique há a 

necessidade de que culturalmente haja uma maior conscientização a respeito da 

eficácia dos métodos consensuais de solução de conflitos. 

 Por fim, e por todo o já exposto, é possível concluir que o Poder Judiciário 

terá condições de cumprir com a sua função perante a sociedade a partir da 

aceitação de tais métodos enquanto possibilidades de resolução efetiva, célere e 

democrática dos conflitos ao lado da jurisdição estatal enquanto sentença judicial. 

Por tais razões é que se compreende que os métodos não litigiosos de solução de 

conflitos são mecanismos de efetivação da cidadania e de transformação social. 
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A CONTRIBUIÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES NÃO-GOVERNAMENTAIS  
E DOS MOVIMENTOS SOCIAIS PARA A PROTEÇÃO DO DIREITO 

DOS ANIMAIS NO BRASIL 
 

THE CONTRIBUTION OF NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS AND 
SOCIAL MOVEMENTS FOR THE PROTECTION OF ANIMAL LAW IN BRAZIL 

 

Anna Carolina Geschwind Job67 
 Carlos Alberto Herrmann Pedrotti Junior68 

Aline Antunes Gomes69 
 

Resumo: Este trabalho visou apontar a contribuição das organizações não governamentais e dos 
movimentos sociais para a proteção animal e a garantia dos direitos constitucionais e ambientais, 
considerando a lacuna deixada pelo Estado na instituição de políticas públicas protetivas eficazes. 
Trata-se de pesquisa bibliográfica, na qual se procurou realizar uma abordagem dos dispositivos 
legais, desde a classificação jurídica dos animais em nosso ordenamento jurídico, até o conteúdo de 
legislações complementares, destacando-se a insuficiência do Estado na regulamentação e proteção 
dos animais, de forma que seja necessária a formação e atuação de movimentos sociais e ONGs em 
prol dos direitos dos animais. 
Palavras-chave: Direito dos animais. Organizações Não-Governamentais. Movimentos sociais. 
Estado. 

 
Abstract: This work aimed to show the contribution of non - governmental organizations and social 
movements to animal protection and the guarantee of constitutional and environmental rights, 
considering the gap left by the State in the establishment of effective public policies. It is a 
bibliographical research, in which an attempt was made to approach the legal provisions, from the 
legal classification of animals in our legal system, to the content of complementary legislation, 
highlighting the insufficiency of the State in the regulation and protection of animals, so that the 
formation and performance of social movements and NGOs for the rights of the animals is necessary. 
Keywords: Animal rights. Non-Governmental Organizations. Social movements. State. 

 

INTRODUÇÃO 

Não é novidade que os animais não são considerados seres de direito em 

nosso ordenamento jurídico, recebendo a classificação de “bens” e tratados como 

propriedade. Entretanto, a Declaração Universal de Direitos dos Animais veda a 

submissão do animal a atos de crueldade ou maus tratos, definindo, inclusive, que o 

abandono é um ato de crueldade, entre outras disposições. Além dela, há a 
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Constituição Federal de 1988, as Constituições Estaduais, legislações e decretos 

que vem para complementar o direito à vida digna dos animais. 

Apesar dos dispositivos legais, o Brasil vive uma situação de negligência 

quando se trata da regulamentação e proteção dos direitos dos animais, pois existe 

uma grande quantidade de animais abandonados, sem condição de subsistência 

mínima, o que fere o seu direito de dignidade e traz riscos à sociedade, visto que a 

falta de controle pode desencadear problemas de zoonoses e saúde pública. 

Assim, em razão dessa atuação insuficiente por parte do Estado, a 

sociedade passou a organizar-se na forma de movimentos sociais e Organizações 

Não-Governamentais, para buscar garantir esses direitos que, até então, viam-se, 

praticamente, ignorados e cuja efetividade é imprescindível no contexto atual. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Trata-se de uma abordagem qualitativa bibliográfica, em que foram utilizados 

livros, artigos e matérias informativas como jornais online e revistas, para que fosse 

possível compreender e analisar o tema com maior propriedade. 

Com relação aos livros e trabalhos utilizados como bibliografia básica, é 

possível citar a “Constituição Federal de 1988”, a “Declaração Universal dos Direitos 

dos Animais”, proclamada pela UNESCO em 1978, a “Constituição Estadual do Rio 

Grande do Sul”, o artigo “Crueldade Consentida: crítica a razão antropocêntrica”, de 

Levai e o artigo “Direitos dos Animais”, de Silva. Foram apresentados os principais 

dispositivos legais relacionados à proteção dos animais, bem como o trabalho das 

ONGs de proteção, com a citação de doutrinadores que tratam da matéria, além da 

utilização de websites que foram veiculadores de matérias informativas de assuntos 

envolvendo a temática. 

DIREITOS DOS ANIMAIS: ASPECTOS GERAIS E LEGISLAÇÕES 

A relação do homem com o meio ambiente pode ser observada a partir dos 

primeiros registros da humanidade, pois, desde a pré-história, o homem teve a 

necessidade de explorar a natureza para obter recursos para sua sobrevivência, 

incluindo, nesse contexto, a exploração dos animais, especialmente para o uso com 

transporte, alimentação e domesticação (NAVES; BERNARDES, 2014, p. 11-12). 
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Com o passar dos anos e o aumento da proximidade entre homem e animal, 

principalmente, devido a domesticação, começaram a surgir os primeiros 

questionamentos acerca da sensibilidade animal, para que, com isso, fosse possível 

discutir se eles seriam dignos de direitos assim como os seres humanos (DUTRA, 

[s.a.], p. 938-939).  

Segundo Abreu (2010, p. 35-37), nessa discussão, muitos filósofos tentaram 

fundamentar a necessidade de se tratar os direitos dos animais, situação que 

ensejou o surgimento de duas teorias: animismo e totemismo. A teoria do animismo 

considerava, basicamente, que os animais possuíam espírito, condição que, 

teoricamente, traria direito ao animal; e a teoria do totemismo abordava a dinâmica 

do universo, o qual se organizaria de forma que os animais constituíam um grupo ao 

lado dos humanos, devendo ser tratados com equivalência de direitos. 

Ackel Filho (2001, p. 30) discorre sobre a existência de três fundamentos 

essenciais para poder se discutir quanto aos direitos dos animais, sendo eles: 

fundamento natural, fundamento moral e o fundamento da necessidade. O primeiro 

surge devido a ordem natural ao considerar que os animais fazem parte da natureza 

e possuem um papel fundamental no meio ambiente e, devido a isso, seus direitos 

existem de modo intrínseco à própria natureza das coisas, independentemente de, 

por exemplo, um ordenamento jurídico que o defina simplesmente por ser uma 

expressão do que é certo, justo e verdadeiro. 

O segundo fundamento, o fundamento moral, leva em consideração o 

sentimento único de cada indivíduo que permite a diferenciação entre o bem e o mal. 

Quanto a isso, Schopenhauer (2001, p. 167) discorre que: 

A motivação moral por mim estabelecida confirma-se, além disso, como 
genuína pelo fato de que ela toma sob a sua proteção também os animais, 
que são tão irresponsavelmente mal cuidados nos outros sistemas morais 
[...]. A suposta ausência de direito dos animais, a ilusão de que nossas 
ações em relação a eles sejam sem significação moral, que não há qualquer 
direito em relação aos animais, é diretamente uma crueza e uma barbárie 
revoltantes do Ocidente, cuja fonte está no judaísmo. Na filosofia, ela 
repousa sobre a total diferença, admitida a despeito de toda evidência, entre 
o homem e o animal, que foi, como se sabe, expressa o mais decidida e 
vivamente por Cartesius (Descartes) como uma consequência necessária 
dos seus erros. Como aliás, a filosofia cartesiano leibniz-wolfiana construiu 
a psicologia racional a partir de conceitos abstratos e construiu uma anima 
rationalis imortal, opôs, então, evidentemente, aos reclamos naturais do 
mundo animal este privilégio exclusivo e esta patente de imortalidade da 
espécie humana, e a natureza protestou silenciosamente, como em todas 
as ocasiões semelhantes. 
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Já o último fundamento ressalta a importância dos animais para a vida na 

terra, sob o aspecto que a falta destes acarretariam em um meio ambiente 

desequilibrado e, assim, comprometeria a vida como um todo, haja vista que o 

homem depende dos animais para viver e garantir sua subsistência, devendo, 

portanto, reconhecer os direitos que são inerentes aos animais (ACKEL FILHO, 

2001, p. 30). 

Dessa forma, tendo em vista a necessidade que os seres humanos possuem 

com relação a utilização e exploração dos animais para a sua sobrevivência, se faz 

necessário, praticamente como um dever moral, que haja um reconhecimento dos 

direitos dos animais e uma proteção por parte da sociedade, uma vez lhe causam 

danos diretos e indiretamente (ABREU, 2010, p. 37-38). 

O ano de 1972 representou um avanço significativo neste âmbito, pois na 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano começou a ser 

abordada a necessidade de proteção do meio ambiente, bem como dos animais, 

tendo sido aprovada uma declaração, que ficou conhecida como Declaração de 

Estocolmo, contendo 26 princípios que norteavam a preservação do meio ambiente 

(SOARES, 2014, p. 15-16).  

Esta declaração, a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, 

proclamada pela UNESCO em 1978, é extremamente importante para os animais, 

pois reconheceu o valor da vida de todo e qualquer ser vivo, independente de sua 

espécie, incluindo, também, a proteção de sua dignidade, respeito e integridade. 

Entretanto, no Brasil, a regulamentação do direito animal somente ocorreu 

com o advento da Constituição Federal de 1988, que prevê, em seu artigo 225, 

parágrafo 1º a obrigação do Poder Público e da coletividade de preservar o meio 

ambiente e sua fauna, proibindo toda e qualquer prática de crueldade animal 

(SILVA, [s.a.], p. 3). 

O Código Civil Brasileiro de 2002 trata os animais como coisas, segundo a 

definição disposta em seu artigo 82: “são móveis os bens suscetíveis de movimento 

próprio [...]”. Segundo Fiorenza (2013) podem ser denominados semoventes, isto é, 

coisas que se movem por si próprias, e em razão da caracterização como coisas, 

são considerados objetos do direito de propriedade.  
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Felizmente, o Brasil é um dos poucos países do mundo a vedar, na própria 

Constituição Federal, a prática de crueldade com os animais, reforçada ainda pelas 

legislações estaduais ao instituírem normativas nesse sentido (LEVAI, 2006, p. 03). 

A Constituição Estadual do Rio Grande do Sul, trabalha bem a questão da 

crueldade contra os animais, como por exemplo, ao instaurar a Lei Estadual nº 

11.915 de 21 de maio de 2003, a qual estabelece o Código Estadual de Proteção 

aos Animais e no seu artigo 2º, incisos I ao VII, veda qualquer tipo de ofensa ou 

agressão física aos animais; experiências que causem sofrimento; mantê-los presos 

em locais desprovidos de espaço para movimentação; veda obrigar animais a 

trabalhos exorbitantes; entre outros. Por isso, Levai (2006) afirma que o repertório 

jurídico brasileiro é mais do que suficiente para proteger os animais da maldade 

humana e do abandono. 

Além disso, o abandono de animais é crime previsto pela Lei Federal nº 

9.605/98. Mas, embora haja a previsão legal, toda essa regulamentação teórica não 

é posta em prática e, as poucas que são postas, não são suficientes. 

A ATUAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES NÃO-GOVERNAMENTAIS DIANTE DO 
DESCASO DO ESTADO NA PROTEÇÃO DOS ANIMAIS 

A Organização Mundial da Saúde estima que só no Brasil existem mais de 

30 milhões de animais abandonados, sendo 10 milhões de gatos e 20 milhões de 

cães70, e este dado nem mesmo é recente, o que deixa claro que as políticas 

públicas de controle de animais não são eficientes. 

O promotor de justiça do Meio Ambiente de Salvador (BA), Gordilho (2017), 

critica o fato de não haver vontade política para resolver os problemas relacionados 

aos animais, e que falta interesse do Executivo em implementar reformas com 

potencial para provocar alguma mudança. 

Conforme Silva e Massuquetti (2014, p. 7): 

É notável a percepção da população quanto a necessidade de uma ampla 
ação quanto às políticas públicas de proteção e defesa dos animais [...] 
urbanos e saúde e segurança pública e meio ambiente, mas pouco se vê na 
prática por parte do governo. 

O abandono não só representa a crueldade humana por parte de quem 

abandona, mas também caso de saúde e segurança pública, que traz transtornos 
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para toda a comunidade, como acidentes de trânsito, proliferação de doenças e até 

problemas com os Correios, pelo fato de estes suspenderam entregas em ruas que 

possuem cães abandonados (CASTRO, 2013). 

Hoje, no Brasil, existem inúmeras Organizações Não Governamentais 

(ONGs) de proteção animal, que tem o objetivo de retirar os animais das ruas, 

castrar, dar assistência veterinária e encaminhar para uma adoção responsável, 

todas compostas de trabalhadores voluntários que criam campanhas de 

arrecadação de dinheiro e doações de alimentos nas redes sociais e em mutirões 

pela cidade, como, por exemplo, a AAPA de Cruz Alta, Associação Amigos 

Protetores dos Animais, a qual, ainda que não regulamentada como ONG, atua 

ativamente na cidade, possuindo website e recolhendo doações para continuar 

atuando71. 

A ONG da Associação Gaúcha de Proteção aos Animais (AGPA) existe há 

muitas décadas, tendo sido oficializada somente em 2005 e, durante todos esses 

anos, dedicou-se a amparar, tratar, castrar e doar animais abandonados72. No 

Estado do Rio Grande do Sul existe ainda uma espécie de apoio às ONGs, como a 

Associação Riograndense de Proteção aos Animais (ARPA), um projeto 

independente, existente desde 1949 com o intuito de oferecer cirurgias, castrações e 

consultas em geral à população, gratuitamente ou com custos baixos, de forma a 

colaborar com as ONGs para a diminuição da superpopulação animal, 

especialmente aqueles em situação de abandono e vulnerabilidade. Além dos 

serviços veterinários, auxiliam na busca por lares para animais abandonados73. 

O conceito de Organização Não-Governamental teve seu início em 1940, 

pela Organização das Nações Unidas, com a finalidade de caracterizar as entidades 

da sociedade que atuavam com projetos humanitários ou de interesse público, 

sendo que o conceito expandiu-se nas décadas de 60 e 70, tendo em vista seu 

papel na luta contra os Estados e a importância na construção de políticas públicas 

e na implementação de mudanças (DIAS, 2003, p. 15). 
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Segundo Gohn (2004), pode-se diferenciar ONG’s e movimentos sociais por 

meio da forma de organização e os objetivos de cada uma. Portanto, verifica-se que 

as ONG’s são organizações da sociedade, sob a forma de uma instituição da 

sociedade civil, sem fins lucrativos, tendo como objetivo lutar e/ou apoiar causas 

coletivas. Já os Movimentos Sociais são ações sociopolíticas, construídas por atores 

sociais coletivos pertencentes a diferentes classes e camadas sociais, realizando 

parcerias com outras entidades da sociedade civil e política e que possuem grande 

poder de controle social, podendo ou não contribuir para o desenvolvimento da 

sociedade civil. 

Outro exemplo de atuação em prol dos animais é o trabalho desenvolvido 

pela ONG Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, que tem lutado contra a 

vaquejada, e ajuizou uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) contra Emenda 

Constitucional n. 96, aprovada pelo Congresso Nacional, a qual implicou na 

mudança do artigo 225 da Constituição, que passou a ter um parágrafo que 

determina que, na categoria de patrimônio cultural, práticas desportivas com animais 

não têm caráter de crueldade.  

Após ter sido ajuizada a ADI, o Ministério Público requereu e conseguiu a 

suspensão da Vaquejada na cidade de Horizonte (CE), evento que ocorreria entre 

os dias 11 e 13 de Agosto de 201774, demonstrando que as ações desenvolvidas 

pelas ONG’s e pelos movimentos sociais são fundamentais para a sociedade civil, 

pois contribuem para a proteção do direitos dos animais e do meio ambiente, 

suprindo a lacuna protetiva deixada pelo Estado. 

Porém, o descaso do Estado quanto aos Direitos dos Animais pode ser visto 

de maneira mais clara com o caso da Secretaria Especial dos Direitos Animais 

(SEDA) da cidade de Porto Alegre/RS. Tal secretaria, após tantos anos de lutas de 

ONG’s, foi criada por meio da Lei Municipal 11.101, de 25 de julho de 2011 e 

regulamentada pelo Decreto 17.190, de 08 de agosto de 2011, que tinha por missão 

estabelecer e executar políticas públicas destinadas à saúde, proteção, defesa e 

bem-estar animal em Porto Alegre, além de promover ações que visem reduzir os 

maus tratos, bem como controlar o crescimento populacional de cães e gatos, 
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reduzir significativamente a população animal abandonada, além de consolidar na 

população de Porto Alegre a incorporação de valores relacionados à guarda 

responsável de animais75. Entretanto, a vitória foi momentânea, pois com a troca de 

governo, a Secretaria, por meio da reforma administrativa do novo prefeito eleito, vai 

deixar de existir definitivamente, como informado no website da Rádio Guaíba de 

Porto Alegre-RS: 

Câmara rejeita emenda e mantém extinção da Secretaria de Direitos 
Animais na Capital POA. Foram 17 votos contra e 14 a favor de manter a 
Pasta. Por 17 votos a 14, a Câmara de Vereadores de Porto Alegre rejeitou 
a emenda que extraía da reforma administrativa do prefeito Nelson 
Marchezan Jr. a extinção da Secretaria Especial de Direitos Animais (Seda). 
Com isso, a Pasta deve mesmo deixar de existir

76
. 

Nesse sentido, Santana (2017, p. 2-3) discorre que: 

A SEDA também atuava diretamente com importantes políticas públicas 
voltadas para a proteção animal, destacando-se o exercício do poder de 
polícia animal, com a fiscalização de maus tratos aos animais, 
monitoramento dos animais de rua, licenciamento e fiscalização de 
estabelecimentos envolvendo animais, a implantação de serviços de 
medicina veterinária, como o atendimento clínico-veterinário gratuito para 
populações carentes, esterilizações gratuitas de animais, organização de 
feiras de adoção de animais, além de programas de educação humanitária 
de animais, como o caso do Projeto Esta Escola é o Bicho [...].Deve-se 
também destacar a reação da sociedade civil sobre a Reforma 
Administrativa proposta pelo Município de Porto Alegre no tocante à 
questão animal. Nesse sentido, vale transcrever a nota do Sindicato dos 
Médicos Veterinários no Estado do Rio Grande do Sul (Simvet/RS) que, 
manifestando-se contrariamente à extinção da SEDA, afirma ser o ato “um 
retrocesso não só no cuidado dos animais de rua e das populações 
carentes como também na questão referente à saúde pública do município 
(SIMVET/RS, 2017) [...]. 

Isso demonstra o claro descaso com a proteção aos animais, haja vista que 

a medida foi tomada sob o argumento de que era necessária para “enxugar” a 

máquina pública. O objetivo é suprimir a atuação estatal nesta esfera, de acordo 

com as pretensas premissas de um Estado Mínimo, deixando que tais atividades 

sejam assumidas pelos particulares interessados (SANTANA, 2017, p. 3), estando, 
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atualmente, os animais desamparados e o primeiro hospital veterinário público de 

Porto Alegre/RS com futuro incerto quanto a continuidade.77 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao analisar a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, aliado ao 

nosso ordenamento jurídico, mais precisamente em seu artigo 225 da Constituição 

Federal, a Lei Estadual nº 11.915/03 e a Lei Federal nº 9.605/98, fica evidente a 

intenção do Estado em dar uma resposta à sociedade e regulamentar à situação dos 

animais, vedando a prática de maus tratos e crueldade, seja de animais domésticos, 

silvestres ou de rebanhos para abate. 

Entretanto, também é visível a insuficiência da legislação sem fiscalização 

adequada, mostrando-se necessário os movimentos sociais e as Organizações Não-

Governamentais em busca de uma efetiva garantia constitucional, tendo em vista 

que existe a previsão, mas não o devido cumprimento. Além disso, o problema 

também reside no desempenho das políticas públicas, como foi visto na supressão 

da Secretaria Especial de Porto Alegre, o que reduz os agentes em prol dos direitos 

dos animais e acaba influindo negativamente na evolução desse direito. 

Portanto, a atuação das ONG’s e dos movimentos sociais mostram-se 

imprescindíveis e indispensáveis para a garantia do direito e na busca por novas 

políticas públicas, pois são agentes de transformação atuando no resgate e 

encaminhamento dos animais abandonados, em uma tentativa de suprir, ainda que 

parcialmente, a efetiva atuação do Estado. 
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A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA COMO FUNDAMENTO PARA O DECRETO/ 
MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E OS FINS DO PROCESSO 
 

THE GUARANTEE OF THE PUBLIC ORDER AS A FOUNDATION FOR THE 
DECREE / MAINTENANCE OF PREVENTIVE PRISON AND THE PURPOSE OF 

THE PROCESS 
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Jaqueline Schimanoski Machado Roberto80 

 

Resumo: O artigo em tela pretende dissertar acerca da prisão preventiva decretada sob o 
fundamento da garantia da ordem pública. Desta forma, o presente trabalho objetivou verificar se o 
argumento do risco à ordem social pode fundamentar legitimamente a manutenção da prisão 
preventiva, sem distorcer o real sentido da mesma enquanto medida cautelar que visa a proteger a 
persecução penal. 
Palavras-chaves: Prisão preventiva. Medida cautelar. Manutenção da ordem pública. 

 
Abstract: The article on screen intends to discourse about the preventive detention decreed on the 
grounds of public order guarantee. In this way, the present work objected verify if the risk’s argument 
to the social order can justify legitimately the maintenance of the preventive prison, without distorting 
the real sense of the same as a precautionary measure that aims to protect the criminal prosecution. 
Keywords: Preventive detention. Precautionary measure. Maintenance of public order. 

 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho apresentará um estudo acerca da decretação da prisão 

preventiva sob o argumento da manutenção da ordem pública, figurando este como 

fundamento legitimador para a mesma. Este estudo é necessário ao passo que se 

verifica uma larga aplicação desta forma de medida cautelar no cotidiano do 

Judiciário, para manter segregados acusados sob o fundamento da manutenção da 

ordem social, sobrepesando, não raras as vezes, para tal decisão, fatores alheios ao 

processo em si, o que desfigura a aplicação de tal medida face à essência das 

medidas cautelares de coerção pessoal, que é justamente a proteção da persecução 

penal. Para desenvolver esse assunto, fala-se da prisão preventiva e seus 

requisitos, os momentos de sua decretação, e o que é necessário para decretá-la e 

por fim da decretação sob fundamento de manutenção da ordem pública. 
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PRISÃO PREVENTIVA 

Para fins do presente trabalho, considera-se prisão preventiva a medida 

cautelar de coerção pessoal que restringe a liberdade do indivíduo sem que se tenha 

a aplicação de uma pena, servindo como exceção ao princípio da presunção de 

inocência em face a uma real necessidade de acautelamento do processo. 

Nesse contexto, oportunas são as palavras de Oliveira (2012, p. 542), 

quando diz que: 

[...] a prisão preventiva revela a sua cautelaridade na tutela da persecução, 
objetivando impedir que eventuais condutas praticadas pelo alegado autor 
e/ou por terceiros que possam colocar em risco a efetividade da fase de 
investigação e do processo. 

A prisão preventiva se trata de uma medida de restrição à liberdade do 

indivíduo para acautelamento do processo.  

Nesse contexto, em se tratando de medida cautelar excepcional, cuja 

essência é (ou ao menos deveria ser) o resguardo da persecução penal, no Brasil 

constata-se uma realidade diferente, uma vez que, segundo dados coletados por 

entidades relacionadas ao tema e utilizados como base de artigos publicados em 

revistas jurídicas, tal como o artigo de Marcelo Galli (2016), cerca de 40% da 

população penitenciária brasileira é composta de indivíduos presos preventivamente, 

o que demonstra que a prisão preventiva no Brasil não é uma medida tão 

excepcional como deveria ser. 

Quanto ao art. 313 do CPP, este delimita, em seu inciso I, a abrangência das 

prisões preventivas somente para crimes dolosos punidos com pena privativa de 

liberdade máxima superior a 4 anos. Já o inciso II, do mesmo dispositivo legal, traz a 

previsão de que, se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença 

transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I, caput, do art. 64 do CP, 

caberá também prisão preventiva.  

No que tange ao inciso II, do art. 313 do CPP, Oliveira (2012, p. 553) diz 

que: 

Para os demais crimes dolosos, com pena igual ou inferior a quatro anos, a 
prisão somente será possível se, presentes também as situações do art. 
312, for reincidente (art. 64, I, CP) o aprisionado, por condenação passada 
em julgado pela prática de outro crime doloso. 
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Também será admitida a decretação da prisão preventiva nos casos 

dispostos no inciso III, do art. 313 do CPP, o qual prevê tal possibilidade se o crime 

envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, 

enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas 

protetivas de urgência. Esta disposição reconhece a situação de vulnerabilidade de 

algumas vítimas, e possibilita a decretação da prisão preventiva para assegurar a 

eficácia das medidas protetivas previstas em lei. 

Registra, ainda, o art. 313 do CPP, em seu parágrafo único, outra 

possibilidade de decretação da prisão preventiva, o dispositivo em comento 

situações em que existe uma dúvida real e fundada sobre a identidade civil do 

acusado, até mesmo pelas características de alguns delitos, sendo, assim, 

necessária a decretação da prisão preventiva para elucidar tais dúvidas.  

MOMENTOS DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NO BRASIL 

Segue a análise dos momentos processuais e extraprocessuais em que se 

admite a incidência desta medida cautelar. Desta forma, sob o prisma de medida 

cabível para acautelar o procedimento, prestando-se a tutelar tanto a fase de 

investigação quanto a fase de processo, entende-se que a prisão preventiva pode 

ser decretada, tanto no curso da investigação preliminar, quanto no curso do 

processo, até a sentença definitiva, ainda que recorrível. Nesse sentido, mesmo na 

fase recursal poderá ser decretada a prisão preventiva, desde que havendo 

necessidade real para tanto. 

Na legislação vigente, o tema é tratado no art. 311 do CPP, que assim 

dispõe: 

Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, 
caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da 
ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do 
assistente, ou por representação da autoridade policial. 

 Do exposto, entende-se que o juiz é quem tem legitimidade para decretar a 

prisão de oficio, desde que no curso da instrução processual, ou, durante a fase 

investigatória, atendendo à representação da autoridade policial, podendo fazê-la 

também a requerimento do Ministério Público ou do querelante. 
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Sobre o tema, Lopes Jr. (2014, p. 602) dispõe, ainda, que: 

A prisão preventiva somente pode ser decretada por juiz ou tribunal 
competente, em decisão fundamentada, a partir de prévio pedido expresso 
(requerimento) do Ministério Público ou mediante a representação da 
autoridade policial. 

No que tange à análise do momento processual em que pode ser decretada 

a prisão preventiva, é ainda importante referir que, até a recente decisão prolata pelo 

STF, no Habeas Corpus n.º 126.292, no ano de 2016, não se admitia o cumprimento 

antecipado da pena de prisão, antes do trânsito em julgado da sentença penal 

condenatória. O que repercutia no tema em comento, pois que, caso o réu fosse 

preso, ou assim permanecesse, antes do trânsito em julgado, a prisão era tida como 

cautelar, no caso, preventiva.  

Ocorre que, após referida decisão, passou a ser admitido o cumprimento 

antecipado da pena privativa de liberdade com a condenação em segundo grau. 

Nesse sentido, será que ainda há que se falar em prisão preventiva após a 

condenação em segundo grau? Será que se pode afirmar que a prisão preventiva 

passou a ter outro marco final, antes do trânsito em julgado?  

Conforme a redação da própria decisão, neste habeas corpus, a impetrante 

alegou as seguintes situações para fins de reforma da decisão: (a) a ocorrência de 

flagrante constrangimento ilegal a ensejar a superação da Súmula 691/STF; (b) que 

o Tribunal de Justiça local determinou a imediata segregação do paciente, sem 

qualquer motivação acerca da necessidade de decretação da prisão preventiva; (c) 

que a prisão foi determinada “após um ano e meio da prolação da sentença 

condenatória e mais de três anos após o paciente ter sido posto em liberdade, sem 

que se verificasse qualquer fato novo” e, ainda, “sem que a decisão condenatória 

tenha transitado em julgado”; (d) a prisão do paciente não prescinde, nos termos da 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do trânsito em julgado da condenação. 

Requer, por fim, a concessão da ordem com o reconhecimento do direito do 

paciente de recorrer em liberdade. 

Embora não se desconsidere os argumentos apresentados, no acórdão em 

questão, optou-se por manter a decisão e, consequentemente, promover a 

manutenção do réu preso, cumprindo a pena que lhe fora cominada na forma de 

execução provisória, ou seja, sem o trânsito em julgado da sentença condenatória. 

Tal decisão, em suma, viola o princípio da presunção de inocência, contrariando 
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também o texto Constitucional, ao passo que o referido princípio encontra 

fundamentação no art. 5º, LVII, da CF/88. 

Embora levado em consideração pelos julgadores, tal princípio foi superado 

no entendimento dos mesmos pela incidência do julgamento em primeiro grau e da 

respectiva sentença condenatória, o que sugere um juízo de culpabilidade 

reconhecido, antes do trânsito em julgado. Além disto, considerou-se a questão da 

função jurisdicional penal, que deve atender a valores caros não apenas aos 

acusados, mas também à sociedade, fundamentos que sustentaram a decisão 

desfavorável ao réu, mantendo o mesmo preso. 

Por mais polêmica que possa ter gerado tal decisão, ela passou a produzir 

efeitos erga omnes, podendo ser aplicada em qualquer caso penal, em que haja 

condenação em segundo grau, a uma pena de prisão, praticamente tornando inútil 

se falar, a partir de então, em prisão preventiva após condenação em grau recursal, 

pelos tribunais estaduais ou regionais federais.  

PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS PARA O DECRETO DA PRISÃO 
PREVENTIVA 

Em sendo a prisão preventiva uma medida cautelar cuja aplicação acarreta a 

privação de liberdade do indivíduo antes do trânsito em julgado, essencial a 

presença da real necessidade de proteção ao processo, bem como do esgotamento 

ou verificação de inadequação das demais formas de medidas cautelares existentes 

na legislação, uma vez que a prisão preventiva deve ser entendida como a última 

medida a ser adotada, aplicável somente quando insuficientes as demais medidas 

cautelares. 

Em se tratando de decisão que pode gerar graves consequências ao 

acusado, ao passo que o coloca em um estado de privação de liberdade, oportuno 

referir que a prisão preventiva somente será decretada através de ordem 

fundamentada e escrita da autoridade judiciária competente (art. 283 do CPP), 

sendo, assim, observado o sistema de garantias individuais constitucionais. 

Considerando-se a gravidade da medida, não basta tão somente sua 

fundamentação judicial exposta por escrito pela autoridade judiciária competente, 

mas deve ser respeitado também o princípio da legalidade, sendo possível a 

decretação da prisão preventiva exclusivamente para as situações expressamente 

previstas em lei. 
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Segundo Oliveira (2012, p. 543), a prisão preventiva possui duas 

características definidas, quais sejam, em suas palavras:  

[...] ela será autônoma, podendo ser decretada independentemente de 
qualquer outra providencia cautelar anterior; e ela será subsidiária, a ser 
decretada em razão do descumprimento de medida cautelar anteriormente 
imposta. 

Os requisitos para decretação da prisão preventiva encontram previsão legal 

no art. 312 do CPP, parte final, segundo o qual: 

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem 
pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou 
para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência 
do crime e indícios suficientes de autoria. 
Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso 
de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de 
outras medidas cautelares (art. 282 § 4). 

Com base na redação do artigo supracitado, observa-se que o requisito para 

decretação da prisão preventiva é o fumus commissi delicti, exigindo-se para 

aplicação da mesma a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 

Quanto à fumaça da existência de um delito, não se trata de um juízo de certeza, 

mas sim de probabilidade, juízo este coerente com a ideia de cautelaridade. 

Quanto a este requisito, Lopes Jr (2014, p. 603) expõe: 

O fumus commissi delicti exige a existência de sinais externos, com suporte 
fático real, extraídos dos autos de investigação levados a cabo, em que por 
meio de um raciocínio lógico, sério e desapaixonado permita deduzir com 
maior ou menor veemência a comissão de um delito, cuja realização e 
consequências apresentam como responsável um sujeito concreto. 

Ainda, sobre este aspecto, a probabilidade do cometimento de um crime, 

atrelada à noção do fumus commissi delicti, carrega consigo a concepção da 

existência de requisitos positivos, estes entendidos como conduta aparentemente 

típica, ilícita e culpável, bem como da inexistência de requisitos negativos, sendo 

estes as causas de exclusão da ilicitude e da exclusão da culpabilidade do agente. 

Nesta linha, entende-se que a autoridade judiciária competente deve analisar o 

crime enquanto ação plural, que compreende atributos da tipicidade, ilicitude e da 

culpabilidade do agente, demonstrando a importância da observação do elemento 

subjetivo do tipo penal. 

Dando continuidade à análise dos requisitos da prisão preventiva, retoma-se 

a observação acerca do art. 312 do CPP e da redação do mesmo se extrai o 

segundo requisito para imposição de tal medida restritiva de direitos, qual seja o 
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periculum libertatis. Quanto a este, nota-se que traz consigo o intuito de proteção, 

coerente com o propósito das medidas cautelares.  

Para conceituar sinteticamente tal requisito, cabíveis as palavras de Lopes Jr 

(2014, p. 605) que diz: 

[...] o periculum libertatis é o perigo que decorre do estado de liberdade do 
sujeito passivo, previsto no CPP como risco para ordem pública, ordem 
econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a 
aplicação da lei penal.  

Por ser tema do presente artigo, vamos tratar apenas do requisito da Ordem 

Pública, a primeira consideração a ser feita é que se trata de um conceito muito 

vago, aberto e indeterminado, abrindo precedentes para sua utilização como 

fundamento para inúmeras situações. Além disto, outro aspecto discutível é sua 

cautelaridade para com o processo, se realmente existe ou se funciona mais como 

meio de proteção à sociedade. 

Neste contexto, Oliveira (2012, p. 548) diz: 

Percebe-se, de imediato, que a prisão para garantia de ordem pública não 
se destina a proteger o processo penal, enquanto instrumento de aplicação 
da lei penal. Dirige-se, ao contrário, à proteção da própria comunidade, 
coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente 
atingida pelo não aprisionamento de autores de crimes que causassem 
intranquilidade social. 

Na prática, o fundamento da garantia da ordem pública é utilizado para 

fundamentar prisões preventivas para tutelar situações de delitos que gerem clamor 

público, que perturbem a tranquilidade social, que sejam cometidos com gravidade 

ou brutalidade singulares e para cessar o risco de reiteração. Além disto, a 

manutenção da credibilidade das instituições e da justiça também são justificativas 

para decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública na prática do 

judiciário. 

A PRISÃO PREVENTIVA SOB O FUNDAMENTO DA ORDEM PÚBLICA 

Sendo a prisão preventiva uma medida cautelar, logicamente deve se ater à 

finalidade que fundamenta e legitima o instituto das medidas cautelares em geral. 

Desta forma, necessário se faz referenciar que o objetivo imediato da mesma é 

assegurar a eficácia do processo enquanto instrumento para a persecução penal, 

para assim, em um segundo momento, garantir a adequada aplicação do direito 

material.  



 
 

 

 199 

Confirmando esta ideia quanto ao objetivo das medidas cautelares, 

adequadas as palavras de Lopes Jr. (2014, p. 613) quando diz: 

Fica evidenciado, assim, que as medidas cautelares não se destinam a 
“fazer justiça”, mas sim garantir o normal funcionamento da justiça através 
do respectivo processo (penal) de conhecimento. Logo, são instrumentos a 
serviço do instrumento processo; por isso, sua característica básica é a 
instrumentalidade qualificada ou ao quadrado. 

Tal conceito, contudo, se faz de difícil adequação frente à aplicação da 

prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública. Isto se dá porque a 

garantia da ordem pública se trata de um conceito genérico, indeterminado e pouco 

preciso. Esta falta de objetividade do conceito de garantia da ordem pública acaba 

por abrir um perigoso precedente, figurando como uma autorização e como uma 

legitimação geral e aberta para prender, o que vai de encontro à natureza jurídica de 

medidas dessa natureza, conforme exposto.  

São casos como por exemplo em que eventual risco de fuga ou que o 

clamor público acabam por ser fundamentos da aplicação da referida medida 

cautelar, exemplificando a amplitude decorrente da previsão da decretação da 

preventiva sob o fundamento da garantia da ordem pública. 

Ao considerar este tipo de argumento suficiente para decretação da prisão 

preventiva dentro do enquadramento genérico da garantia da ordem pública, 

observa-se que são introduzidos elementos anômalos à natureza cautelar e 

procedimental, revelando em tais casos que a prisão preventiva decretada sob estes 

fundamentos acaba por cumprir funções reais (preventivas, gerais e especiais) de 

pena antecipada, algo não concebível dentro da lógica cautelar.  

Desta forma, ao passo que acaba por adotar contornos de pena antecipada, 

por consequência, viola preceitos fundamentais como o devido processo legal e a 

presunção de inocência, uma vez que acaba imputando ao acusado uma medida 

com contornos de pena sem a existência do cumprimento do rito que a legitimaria 

em sua totalidade, ou seja, sem o desenvolvimento regular de todo processo e sem 

que se tenha uma sentença condenatória, ferindo, com isso, o devido processo legal 

e a presunção de inocência. 

Nesta linha, em outras palavras, trata-se de situação análoga a de uma pena 

sem que se tenha chegado ao fim do processo, havendo privação da liberdade do 

indivíduo sem o trânsito em julgado. Esta situação também viola princípios gerais do 
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sistema cautelar, tais como excepcionalidade e proporcionalidade, uma vez aplicada 

a prisão preventiva sem fundamentos que a caracterizem como medida excepcional 

e de tamanha necessidade que fossem sobrepostos os demais princípios em prol da 

proporcionalidade enquanto necessidade de aplicação de tal medida no caso 

concreto. 

No caso específico da fundamentação sustentada com o argumento da 

garantia da ordem pública, percebe-se uma perspectiva de possibilidade trazida pelo 

legislador, cuja finalidade seria de prevenção geral, intencionalmente elencada para 

contribuir com a segurança social. Embora relevante, tal compreensão não pode ser 

concebida na esfera das medidas cautelares. Quanto a isto, adequada a exposição 

de Lopes Jr. (2014, p. 615) que diz: 

As funções de prevenção geral e especial e retribuição são exclusivas de 
uma pena, que supõe um processo judicial válido e uma sentença transitada 
em julgado. Jamais tais funções podem ser buscadas via cautelar. 

Além de pena antecipada, ao ser decretada a prisão preventiva fundada em 

tal argumento pode-se dizer que a mesma adota uma segunda função, qual seja de 

medida de segurança, visto que possui a pretensão de isolar um indivíduo, 

supostamente perigoso à sociedade. De qualquer forma, para ambas as funções o 

que se vislumbra é um caráter de inconstitucionalidade em torno da aplicação de 

referida medida cautelar. 

Neste viés, Lopes Jr. (2014, p. 615) relata que: 

Obviamente que a prisão preventiva para garantia da ordem pública não é 
cautelar, pois não tutela o processo, sendo, portanto, flagrante 
inconstitucional, até porque, nessa matéria, é imprescindível a estrita 
observância ao princípio da legalidade e da taxatividade. 

Para legitimar a aplicação da medida cautelar nestes termos, reiteradamente 

observa-se a invocação do princípio da proporcionalidade, a fim de proporcionar 

condições de aplicabilidade da prisão preventiva sob tais argumentos. Com isso, se 

afastaria o caráter inconstitucional acima exposto, tornando plausível a aplicação da 

medida cautelar. Embora aplicado cotidianamente pelos operadores do Direito, para 

a doutrina a invocação deste princípio não é válido para tais casos, uma vez que não 

se presta, legitimamente, para fins punitivistas, ou seja, com caráter repressivo, 

desviando-se da real finalidade do processo, que seria de instrumento de garantia e 

proteção do indivíduo. Além disto, pontua-se aqui que as medidas cautelares não 

devem servir aos fins da pena, mas do procedimento. 
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Outro argumento empregado para decretação da prisão preventiva sob o 

fundamento da garantia da ordem pública é para o restabelecimento da credibilidade 

das instituições. Este argumento, segundo Lopes Jr (2014), figura-se falacioso ao 

passo que as instituições não possuem tamanha fragilidade a ponto de se verem em 

perigo por causa de um delito. Além disso, caso fosse necessária tal proteção, de 

forma alguma seriam as medidas cautelares o meio adequado para buscar tal 

objetivo, uma vez que as mesmas não são instrumento para esse fim, mais uma vez 

demonstrando o caráter de ilegitimidade de tal argumento. 

Na mesma linha, segundo Lopes Jr.(2014), observa-se que o risco de 

reiteração da prática delitiva é outro argumento muito utilizado para a decretação da 

prisão preventiva como garantia da ordem pública. Este, por sua vez, também está 

para além do processo penal, considerando que este tipo de preocupação é próprio 

da função de polícia do Estado, sendo, portanto, amplamente distinto ao objeto e 

fundamento do processo penal. Não obstante ao desvio de finalidade elencado, 

outra questão de extrema relevância pertinente à aplicação de tal argumento é sua 

inconstitucionalidade, ao violar o princípio da presunção de inocência, única espécie 

de presunção aceita no ordenamento jurídico quanto a fatos futuros, demonstrando 

mais uma vez a ilegitimidade deste argumento para fundamentar uma medida 

cautelar. 

Quanto a este último, imperioso destacar que o princípio da presunção de 

inocência se trata de garantia constitucional disposta no art. 5 º, LVII, da CF/88, 

sendo somente possível sua relativização na esfera das medidas cautelares em face 

ao princípio da proporcionalidade, o que não vai de encontro ao argumento em 

questão. 

 O princípio da proporcionalidade deveria ser um grande balizador para 

casos em que se tenha de analisar se deve ou não ser decretada essa medida 

cautelar de coerção pessoal, tão drástica para o réu, ainda sob proteção do estado 

de inocência. No entanto, quando se denota que a decretação da prisão preventiva 

sob o fundamento da garantia da ordem pública é prática recorrente no sistema 

jurídico brasileiro, servindo como fundamento genérico para tutelar situações que 

possam gerar a sensação de insegurança frente aos valores da sociedade para com 

o indivíduo que figura como réu pela prática de determinados delitos, verifica-se que 

nem sempre a lógica da ponderação é a que prevalece. Ou seja, não raras as vezes, 
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a prisão preventiva é bem mais drástica do que poderia ser a punição definitiva, em 

especial se considerada a gravidade (não tão grave!!) dos crimes em que, em geral, 

é decretada. 

CONCLUSÃO 

De todo o dissertado, percebe-se que a decretação da prisão preventiva sob 

o fundamento da garantia da ordem pública permeia um grande dilema, qual seja, o 

de se estar a priorizar os fins da pena, em detrimento dos fins do processo, o que 

desvirtua sua natureza cautelar. Ora, se a prisão preventiva é uma medida acessória 

ao processo, deve estar voltada para assegurar-lhe os fins. A preocupação com a 

preservação da ordem, e com a ideia de controle social não é um fim do processo. 

Pode ser da pena, do Direito Penal, do Estado Administração, por seus órgãos 

responsáveis pela segurança pública, não do processo. 
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O HABEAS CORPUS Nº 124.306 E O ABORTO NO PRIMEIRO TRIMESTRE DA 
GESTAÇÃO 

 
HABEAS CORPUS Nº 124.306 AND ABORTION IN THE FIRST TRIMESTER OF 

PREGNANCY 

 

Débora Morais Garay83 
Larissa Siqueira de Oliveira84 

Cristiane Menna Barreto Azambuja85 
 

Resumo: A interrupção da gestação sempre foi e continua sendo objeto de muitos debates na 
sociedade. Na Constituição Federal, a questão sobre o aborto não foi diretamente enfrentada. No 
Código Penal, foi tipificada, a partir do momento em que criminalizada, com as suas exceções bem 
descritas. Recentemente, a discussão chegou com força ao Supremo Tribunal Federal - STF. 
Possível citar, a título de exemplo, três casos de grande repercussão. O primeiro tratou da 
interrupção da gestação de feto anencefálico. O segundo versou sobre o aborto no primeiro trimestre 
da gravidez. O terceiro, ainda pendente de julgamento, está a tratar da interrupção da gestação em 
caso de microcefalia. O presente artigo tem como finalidade a análise da decisão do segundo caso, 
que foi proferida pela 1ª Turma, e não pelo Plenário. Para tanto, necessário um estudo da legislação, 
da doutrina e da decisão prolatada no Habeas Corpus nº 124.306. O resultado esperado é provocar a 
reflexão. Por certo que, diante da complexidade e amplitude do tema, não será provável esgotar a 
pesquisa. Porém, se for possível despertar o interesse pelo assunto, o objetivo do trabalho já terá 
sido alcançado. 
Palavras-chave: Aborto. Decisões. Supremo Tribunal Federal.  

 
Abstract: The interruption of pregnancy has always been and continues to be the subject of much 

debate in society. In the Federal Constitution, the issue of abortion was not directly addressed. In the 
Penal Code, it was criminalized, with the exceptions well described. Recently, the discussion came 
with force to the Federal Supreme Court (STF). It is possible to cite, by way of example, three cases of 
great repercussion. The first dealt with the interruption of anencephalic fetus. The second focused on 
abortion in the first trimester of pregnancy. The third, still pending judgment, is treating gestation in the 
case of microcephaly. The purpose of this article is to analyze the decision of the second case, which 
was delivered by the 1st Class, and not by the Plenary. Therefore, a study of the legislation, the 
doctrine and the decision rendered in Habeas Corpus nº 124.306 is necessary. The expected result is 
to cause reflection. Of course, given the complexity and extent of the topic, it will not be likely to 
exhaust the research. However, if it is possible to arouse interest in the subject, the purpose of the 
work has already been achieved. 
Keywords: Abortion. Decisions. Federal Supreme Court. 

 

INTRODUÇÃO 

O artigo 5º, caput, da Constituição Federal assegura o direito à vida. O 

aborto, portanto, seria uma ofensa a este direito. 

                                            

83
Acadêmica do Curso de Direito da URI – São Luiz Gonzaga. E-mail: 

deboramoraisgaray@gmail.com 
84

Acadêmica do Curso de Direito da URI – São Luiz Gonzaga. E-mail: 
lari.siqueira.oliveira@gmail.com 
85 

Mestra em Direito pela UFRGS. Especialista em Direito Público pela PUCRS. Graduada em Direito 
pela UNIFRA. Coordenadora e Professora do Curso de Direito da URI – São Luiz Gonzaga. 
cristianeazambuja@saoluiz.uri.edu.br 



 
 

 

 205 

O artigo 124 do Código Penal, por sua vez, tipifica o crime de aborto 

provocado pela gestante ou com o seu consentimento. Os artigos 125 e 126 do 

mesmo diploma legal tipificam o crime de aborto provocado por terceiros, 

respectivamente, sem e com o consentimento da gestante. 

O artigo 128 do Código Penal traz duas hipóteses em que não há punição 

por aborto realizado por médico. É o caso de quando não há outro meio de salvar a 

vida da gestante e de quando a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido 

de consentimento da gestante ou, se incapaz, de seu representante legal. 

Essa, a condição constitucional e legal do aborto. 

O STF vem enfrentando, ultimamente, a questão do aborto em casos de 

grande visibilidade. 

O primeiro deles, na arguição de descumprimento de preceito fundamental 

nº 54, julgada em 12.04.2012, no que diz respeito à interrupção de gestação do feto 

anencéfalo (BRASIL, 2012). 

O segundo deles, no habeas corpus nº 124.306, julgado em 29.11.2016, 

com relação ao aborto no primeiro trimestre de gestação (BRASIL, 2016a). 

O terceiro deles, na ação direita de inconstitucionalidade nº 5581, ainda 

pendente de julgamento, no que tange a interrupção de gestação do feto com 

microcefalia (BRASIL, 2016b). 

Diante da atualidade e relevância da temática é que surgiu o interesse na 

pesquisa. A matéria é sensível e nada simples. Por isso que, sem qualquer 

pretensão de encontrar respostas corretas, o que se pretende com o presente 

trabalho, em última análise, é a busca de uma reflexão sobre a questão do aborto. 

O ABORTO NA LEGISLAÇÃO 

Quando da Assembleia Constituinte, convocada pelo então Presidente da 

República, José Sarney, para elaboração da Constituição de 1988, muito discutiu-se 

sobre o aborto.  

Foram objeto de debate três vieses sobre a questão. Um queria assegurar o 

direito à vida, desde a concepção, o que implicava em proibir o aborto. Outro previa 

que a condição de sujeito de direito se adquiria pelo nascimento com vida, sendo 

que a vida intrauterina seria de responsabilidade da mulher, o que possibilitava o 

aborto. O terceiro entendia que a Constituição Federal não deveria tomar partido na 
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disputa. Essa última não saiu totalmente vitoriosa, porque a Constituição Federal, ao 

preceituar o direito à vida, parece ter, a contrario sensu, inadmitido o aborto (SILVA, 

2015, p. 205). 

O artigo 5º, caput, da Constituição Federal assegura o direito à vida. Vida, 

neste contexto, não considerada apenas no seu sentido biológico, mas também na 

sua acepção biográfica mais compreensiva (SILVA, 2015, p. 199). 

Dessa forma, possível afirmar que, no conteúdo de sua definição, o direito à 

vida engloba o direito à dignidade da pessoa humana, à privacidade, à integridade 

físico-corporal, à integridade moral e à existência (SILVA, 2015, p. 200). No 

derradeiro é que terá enfoque o presente trabalho. 

O direito à existência consiste no direito de estar vivo, de lutar pelo viver, de 

defender a própria vida, de permanecer vivo. É o direito de não ter interrompido o 

processo vital senão pela morte espontânea e inevitável (SILVA, 2015, p. 200).  

O aborto, portanto, seria uma ofensa a este direito à vida. Por isso, 

criminalizado pelo Código Penal. 

O artigo 124 do Código Penal tipifica o crime de aborto provocado pela 

gestante ou com o seu consentimento. Os artigos 125 e 126, também do Código 

Penal, tipificam o crime de aborto provocado por terceiros, respectivamente, sem e 

com o consentimento da gestante. 

O artigo 128 do Código Penal traz duas hipóteses em que não há punição 

por aborto realizado por médico. É o caso de quando não há outro meio de salvar a 

vida da gestante e de quando a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido 

de consentimento da gestante ou, se incapaz, de seu representante legal. 

A definição que se tem de aborto atualmente é um consenso obtido através 

de médicos e legisladores que afirma que “do ponto de vista jurídico penal, o aborto 

consiste em dar morte ao embrião ou feto humanos, seja no claustro materno, seja 

provocando sua expulsão prematura. Nesta última hipótese, exige-se a falta de 

viabilidade e de maturidade do feto expulso” (PRADO, 2017, p. 88). 

Outra definição proposta é a de que “o aborto é a interrupção voluntária da 

gravidez, com a morte do produto da concepção” (GRECO, 2017, p. 130). 

Nesse contexto de legislação e doutrina é que a questão foi apresentada ao 

STF, órgão máximo do Poder Judiciário brasileiro.  
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O ABORTO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

Nos últimos anos, a problemática referente ao aborto chegou ao STF em 

casos que tiveram grande repercussão. 

O primeiro caso é referente ao aborto quando do feto anencefálico. A 

discussão se iniciou em 2004, com a propositura da arguição de descumprimento de 

preceito fundamental pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde - 

CNTS e levou oito anos para chegar ao Plenário. Na hipótese, a entidade pedia que 

fosse fixado o entendimento de que a interrupção da gravidez de feto anencefálico 

não era aborto, uma vez que não havia potencial de vida a ser protegido. Com base 

nos argumentos apresentados pela CNTS, entre eles o de que obrigar a mãe a 

manter uma gravidez fadada ao fracasso é uma forma de violência, o STF julgou 

procedente a ação, decidindo que a interrupção da gravidez de feto anencéfalo não 

é conduta tipificada no Código Penal (BRASIL, 2012). 

O segundo é atinente ao aborto no primeiro trimestre da gestação. O caso 

surgiu em 2013, quando funcionários de uma clínica no Rio de Janeiro foram detidos 

quando praticavam um aborto clandestino. O pedido de habeas corpus, formulado 

pela defesa dos referidos funcionários, foi votado pela 1ª Turma do STF, que decidiu 

que eles não deveriam permanecer presos, uma vez que não estavam presentes os 

pressupostos necessários para a exigência da prisão preventiva – artigo 312 do 

Código de Processo Penal.  

Um desses pressupostos é a existência de crime, crime este que não existe 

no caso de aborto no primeiro trimestre da gravidez, uma vez que os órgãos que 

dariam “vida” ao feto ainda não estão formados (BRASIL, 2016a).  

Deve-se lembrar que a decisão sobre a legalidade do aborto em tal caso foi 

adotada para o caso concreto, não tendo efeito vinculante. 

O terceiro e último caso, ainda pendente de julgamento, é o do aborto em 

caso de microcefalia. A microcefalia é a má-formação congênita do feto, na qual os 

bebês nascem com a caixa craniana e o cérebro menores do que o normal, sendo 

causada pelo Zika Vírus. A microcefalia ocasiona uma série de sintomas, entre eles 

atraso mental, déficit intelectual, convulsões, autismo, paralisia, além de outros 

danos. 
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O julgamento a respeito dessa questão ainda não foi realizado, mas já se 

pode conhecer alguns argumentos. De um lado, os que defendem a legalização do 

aborto, com a alegação de que o feto em desenvolvimento não teria uma vida plena, 

possuindo deficiências. De outro, aqueles que garantem que, diferentemente do feto 

anencéfalo, aquele que possui microcefalia tem expectativa de vida extrauterina, e 

pode se submeter a tratamentos que auxiliariam em seu desenvolvimento.  

Cuidam-se de decisões que, por si só, ensejariam grandes pesquisas. A 

escolha para o presente trabalho foi a da segunda decisão. Primeiro, por ser uma 

decisão da Turma que, possivelmente, a qualquer momento, poderá chegar ao 

Plenário. Segundo, por se tratar de decisão sem precedente no Brasil. 

O HABEAS CORPUS Nº 124.306 

 A decisão do habeas corpus nº 124.306, como dito anteriormente, foi 

proferida pela 1ª Turma do STF, estando presentes os Ministros Luís Roberto 

Barroso, Edson Fachin, Marco Aurélio, Luiz Fux e Rosa Weber. 

O pedido de concessão de habeas corpus buscou afastar a prisão 

preventiva em que se encontravam funcionários, entre médicos e enfermeiros, de 

uma clínica do Rio de Janeiro, todos acusados de praticar aborto em uma gestante, 

com o consentimento da mesma (BRASIL, 2016a). 

Na defesa dos acusados, foi alegado não estarem presentes os requisitos 

necessários para a decretação da prisão preventiva, uma vez que os réus eram 

primários, tinham bons antecedentes e estavam colaborando com o processo. 

Também foi apresentado o argumento de que o aborto, no caso, não configurava 

crime, haja vista que foi realizado no primeiro trimestre da gestação, momento onde 

os órgãos que dão “vida” ao feto ainda não estão formados (BRASIL, 2016a). 

Os Ministros Luis Roberto Barroso, Rosa Weber, Edson Fachin e Luiz Fux 

entenderam por não conhecer da impetração do habeas corpus, mas por conceder, 

de ofício, a ordem pretendida. Restou vencido o Ministro Marco Aurelio, que admitia 

o habeas corpus e também o concedia (BRASIL, 2016a). 

No momento da votação, além do argumento da ausência de pressupostos 

que justificassem a prisão preventiva, foi assinalado pelo voto majoritário que o 



 
 

 

 209 

crime não estava presente na hipótese86, uma vez que crime seria obrigar a mulher 

a manter uma gravidez indesejada. Foi evidenciado que a vida do feto é um bem 

jurídico extremamente relevante, mas que criminalizar o aborto nos três primeiros 

meses de gestação fere diversos direitos fundamentais da mulher (BRASIL, 2016a). 

Entre os direitos violados encontram-se a autonomia de decidir sobre o 

próprio corpo, o direito à integridade física e psíquica, o poder sobre os direitos 

sexuais e reprodutivos, a igualdade de gênero e a dificuldade que tal definição leva 

às mulheres pobres (BRASIL, 2016a). 

Diversos argumentos foram utilizados para explicar a decisão de 

descriminalizar o aborto durante este período, muitos deles com fundo na própria 

Constituição e no papel que o Estado tem como mantenedor da saúde da 

população. 

É o que veremos a seguir. 

Os Ministros que manifestaram seu voto a respeito da inconstitucionalidade 

da criminalização do aborto voluntário da gestação nos três primeiros meses de 

gravidez apresentaram diversos argumentos, muitos deles convergindo para o 

mesmo ponto: a violação dos direitos fundamentais da mulher (BRASIL, 2016a). 

A criminalização viola a autonomia da mulher, que é protegida pelo princípio 

da dignidade da pessoa humana. A autonomia supõe o direito da pessoa de fazer 

suas próprias escolhas, decidindo sobre o rumo que sua vida tomará. Conforme a 

Constituição Federal, todo indivíduo tem assegurado o direito de decidir sobre sua 

vida, e o Estado nem a própria lei podem interferir (BRASIL, 2016a). 

O direito à integridade física e psíquica também foi outro ponto levantado 

durante a proclamação dos votos. A criminalização do aborto viola a integridade 

física, uma vez que a mulher é forçada a sofrer as transformações em seu corpo que 

decorrem da gravidez, situação difícil no caso de uma gravidez não planejada. 

Quanto à integridade psíquica, a mulher, ao levar a gravidez adiante, assume uma 
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No mesmo sentido, no direito comparado, possível citar o caso Roe v. Wade, decidido em 1973, 

pela Suprema Corte americana. A opinião majoritária, no caso, entendeu ser inconstitucional a 
legislação do Estado do Texas, que permitia o aborto para salvar a vida da mãe, criminalizando as 
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trimestre, o aborto poderia ser admitido, se o Estado regulamentasse o seu exercício, como forma de 
proteger a mulher. E, por fim, no terceiro trimestre, o aborto seria proibido (NOVAK; ROTUNDA, 1991, 
p. 774). 
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obrigação para toda a vida, que exige extremo comprometimento e dedicação. Criar 

um filho demanda tempo, dinheiro e renúncia, e é motivo de preocupação para todas 

as mães, imagine-se para aquelas que não estavam preparadas para ter filhos 

(BRASIL, 2016a). 

Outro argumento apresentado é que os direitos sexuais e reprodutivos da 

mulher também são violados. Criminalizar o aborto afeta a capacidade da mulher de 

decidir sobre a maternidade. Historicamente, o papel da mulher é associado à 

reprodução, de forma que esse pensamento é perpetuado por gerações, mas ela 

deve poder exercer sua opinião, não sendo coagida pelo Estado a levar adiante uma 

gravidez indesejada (BRASIL, 2016a). 

Referente à igualdade de gênero, obrigar a mulher manter a gravidez torna a 

desigualdade de gêneros ainda mais evidente. Apenas a mulher sente o peso 

integral do que uma gravidez traz, uma vez que os homens não engravidam. Até foi 

mencionado que se os homens engravidassem, o aborto já teria sido legalizado, em 

todas as suas hipóteses (BRASIL, 2016a). 

Por fim, o fato de o aborto ser criminalizado faz com que seu acesso seja 

extremamente dificultoso, no caso de mulheres de baixa renda. As mulheres ricas, 

quando querem interromper a gravidez, podem ir para lugares onde o aborto é 

legalizado, ou mesmo recorrer a clínicas seguras, mas as mulheres pobres vão atrás 

de clínicas clandestinas ou mesmo remédios de eficácia duvidosa, porém baratos. 

Ouve-se muitas histórias de mulheres que sofreram lesões, mutilações e até mesmo 

perderam a vida por tentar o aborto com métodos “alternativos”. Com a 

criminalização, o Estado retira das mulheres a possibilidade de um procedimento 

seguro e que preserve sua vida (BRASIL, 2016a). 

Conforme a fala dos Ministros, o aborto é um processo que deve ser 

pensado com muita cautela, pois mesmo realizado por profissionais, traz sérios 

riscos à mãe. É papel do Estado, como mantenedor da saúde, ofertar o ensino de 

uma educação sexual que previna uma gravidez indesejada, orientar as mulheres a 

respeito de métodos contraceptivos, bem como fornecer suporte às mães que 

desejam filhos, mas se encontram em situações difíceis (BRASIL, 2016a). 

Registre-se que, em nenhum momento foi dito que o aborto deve ser a 

primeira opção, ou mesmo legalizado em todas as suas hipóteses. Os dispositivos 
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da Constituição Federal e do Código Penal estão mantidos. O que ocorreu, reitere-

se, foi a análise da interrupção da gestação em um caso concreto. 

Com base nos pontos apresentados, foi decidido que, no caso, a interrupção 

da gravidez no primeiro trimestre da gestação não configura crime.  

A decisão foi proferida pela Turma do STF, de modo que ainda não se sabe 

qual seria o teor da decisão, se o caso fosse levado a Plenário. Trata-se de uma 

questão que ficará para o futuro. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pode-se dizer que a decisão proferida pela 1ª Turma do STF, apesar de não 

ser vinculante, por se tratar de um caso concreto, abre espaço para uma série de 

precedentes.  

O fato de já existir uma decisão favorável ao aborto nos primeiros três 

meses de gestação pode influenciar a vida de muitas mulheres. Com tudo isso, fica 

uma questão: a legalização do aborto não fará com que muitas mulheres deixem de 

se proteger por saberem que podem abortar depois?  

Acredita-se que não, haja vista que as mulheres que querem abortar o farão 

de qualquer forma, seja legal ou clandestinamente, e aquelas que não querem, não 

se sentirão obrigadas a fazer apenas porque é permitido. O que deve ocorrer, e 

quanto a isso não há dúvida, é oferecer meios seguros àquelas que desejem, o 

façam com segurança.  
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Resumo: O direito à vida pode ser percebido como o maior bem a ser preservado no sistema jurídico. 
Ao se falar em direito à vida, não se fala, apenas, em uma vida digna, mas também a sua 
manutenção e concepção. O biodireito, como parte da ciência do Direito, resguarda os direitos 
humanos dos indivíduos, desde a sua concepção, até a morte. Eis que, no cenário jurídico pátrio 
atual, nota-se que o aborto é determinado, em regra, como crime. Dessa maneira, a hipótese 
geradora da presente pesquisa se contempla em questionar se, uma vez descriminalizado o aborto 
no Brasil, poderiam haver casos de eugenia. A pesquisa caminha através da análise hermenêutica e 
histórica do aborto e, ainda, como a teoria do Direito Natural (já positivado), no Brasil, afeta a relação 
de escolha de direitos individuais femininos versus a imposição do Estado sobre o aborto e a vida. 
Palavras-chave:Aborto. Eugenia. Biodireito. Descriminalização. 
 
Abstract:The right to life can be realized as the greatest right to be preserved in the legal system. 
When it is discussed about right to life, it is necessary to think not just about a dignified life, but also its 
maintenance, and conception. The Biorights, as a part of the Law science, protects the human rights, 
since its conception until to death. Accordingly, in Brazil’s legal system, the abortion is a crime, as a 
rule. Therefore, the initial hypothesis of this research is questioning if could have cases of eugenics, 
once the abortion would be legalized, in Brazil. Also, in this paper, it is analyzed a hermeneutic, and 
historical points in relation to the abortion, including how the Natural Law (that is once established in 
Brazil) can affect the female rights versus the imposition of State enforcement on abortion, and life. 
Keywords: Abortion. Eugenics. Biorights.Decriminalization. 

 
INTRODUÇÃO 

 A temática do aborto encontra-se muito atrelada às discussões éticas e 

morais, passando, até mesmo, por entrelaçamentos às diferentes crenças religiosas 

dos indivíduos. Como consequência, muitas são as correntes e opiniões defendidas, 

tanto por leigos, quanto por especialistas das mais diversas áreas como, por 

exemplo, do Direito, da Medicina, da Educação, entre outras. 

 Ao relacionar o aborto sob a perspectiva do Direito, mais especificamente, do 

Biodireito – ramo da ciência jurídica que estuda a bioética e a sua positivação no 

meio legal – pode-se perceber que, no sistema jurídico pátrio, o aborto, como regra, 

é considerado como crime, estando tipificado nos artigos 124 a 128 do Código Penal 
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brasileiro. As exceções à tal regra, entretanto, se dão em caso de estupro; de feto 

anencéfalo e se houver risco à vida da gestante. 

 Dessa maneira, a hipótese geradora da presente pesquisa se perfaz ao 

questionar se, uma vez descriminalizado o aborto no Brasil, poderiam, por conexão, 

haver casos de eugenia. Ou seja, uma vez diagnosticado algum problema genético 

ou de má formação fetal, por exemplo, os responsáveis legais pelo nascituro 

decidiriam prosseguir, ou não, com a gestação.  

 De explanação polêmica, a temática aqui abordada justifica-se, pois, o aborto 

e a eugenia, então, trazem consigo algumas discussões emergentes do biodireito 

quanto à liberdade reprodutiva e sexual; a individualidade humana – sobretudo,o 

posicionamento feminino quanto ao seu corpo “versus” as normas do Estado. 

Perpassa-se, também, pelo posicionamento religioso, visto que o Brasil possui, 

estatisticamente, muitos fiéis e seguidores cristãos. 

 Ademais, faz-se necessário o estudo dos aspectos históricos e hermenêuticos 

sobre as terminologias “aborto” e “eugenia” e seus impactos na bioética, sendo que 

esta ajuda a regulamentar o equilíbrio da vida humana. Isto, no intuito de proteger a 

vida humana, de forma digna, atribuindo certos “limites” aos indivíduos. Porque, com 

o progresso tecnológico, os avanços da medicina e da globalização, o mundo de 

experiências e pesquisas passou por imensuráveis mudanças. Então, abranger a 

origem das terminologias, e como elas podem se relacionar, é primordial nesse 

estudo. 

 Assim, o presente estudo tem o objetivo de analisar a previsão legal acerca 

da garantia ao direito à vida, relacionando com a temática do aborto. Entende-se a 

temática do aborto como uma necessidade de estudo hermenêutico e crítico. A 

metodologia utilizada ocorre através do método hipotético-dedutivo, bibliográfico e 

documental. Dessa forma, foram analisados alguns doutrinadores que relacionam a 

referida temática às áreas do Biodireito, Direito Constitucional, Direito Civil e Direito 

Penal; bem como foram analisadas outras formas possíveis a fim de que a vida 

fosse preservada, sob a perspectiva de saúde pública. 
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ASPECTOS HISTÓRICOS SOBRE AS TERMINOLOGIAS ABORTO E EUGENIA E 
SEUS IMPACTOS NO CAMPO DA BIOÉTICA 

 Aborto, segundo Ronaldo Dworkin (2003, p. 1), representa “matar 

deliberadamente um embrião humano em formação”. Já Edilson Freire da Silva 

(2010, p. 16) alude que a etimologia do termo aborto é oriunda do latim ab definido 

como “privação”, mais ortus, representando “nascimento”. Partindo desse 

pressuposto, a morte ocorre ainda na barriga da mãe, antes que a vida no universo 

dos fatos prevaleça. O aborto abarca, em sua profundeza, temas que envolvem 

“aspectos de cunho moral e religioso, sendo objeto de forte sanção social” (ROCHA; 

BARBOSA, 2011, p. 120). 

 Os precedentes históricos do aborto concretizam-se de modo a caracterizar 

que este, nem sempre, foi entendido como crime. O panorama foi se alterando, 

juntamente com a evolução humana. Nos primórdios da civilização, entre os povos 

hebreus e gregos, o exercício do aborto era compreendido como um caso “normal”, 

sem percepções distintas, porque tal decisão era da própria mulher; esta tendo 

autonomia sobre o seu corpo, e o feto nada mais era do que parte integrante do 

mesmo (CAPEZ, 2017). 

 No tocante à eugenia, pode-se inferir que essa é a ciência que analisa as 

chances de aprimorar a espécie humana sob a esfera genética. Termo criado no 

século XIX, por Francis Galton, a eugenia é “um conjunto de ideias e práticas 

relativas a um melhoramento da raça humana” (MACIEL, 1999, p. 121). Nesse viés, 

configura-se como um modo de “seleção da raça humana”, que procurava a 

perfeição no contexto político e social, tido como ideal dentro dos parâmetros 

entendidos como primorosos, pelos que defendiam essa prática. Com isso, Stepan 

(2004, p.6) argumenta: 

O interesse pela eugenia no país antecede a Primeira Guerra Mundial. 
Diferente do espanhol eugenesia, o termo brasileiro foi introduzido como 
título de uma tese da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro por 
Alexandre Tepedino, em 1914. O termo, incidentalmente, fora preferido pelo 
filólogo brasileiro João Ribeiro à outra palavra aventada em português, 
‘eugênica’, recomendada por outros cientistas e gramáticos (Kehl, 1935; 
Roquette-Pinto, 1927). O termo eugenia foi ainda mais distinguido pelo 
acento no “i”, talvez para enfatizar sua semelhança com a francesa 
eugénique, de tônica similar. Seja como for, eugenía foi a palavra usada 
rotineiramente, muitas vezes sem o acento. 

 De acordo com esta citação realizada, nota-se que o termo eugenia for 

introduzido, no Brasil, em um momento anterior à Primeira Guerra Mundial. Mesmo 
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assim, há algumas dúvidas e questionamentos acerca do que é e qual seria a 

finalidade da eugenia. Observa-se que o assunto demostra grande complexidade 

referente à bioética, por se tratar de algo que solicita sensibilidade e urgência social, 

podendo ser, ainda na atualidade, enfrentado como um objeto de “seleção da raça 

humana”, que desencadearia a procura por “pessoas perfeitas”, isto é, sem qualquer 

alteração genética “brusca”.  

 O tema denominado de “aborto eugênico”, “aborto seletivo” ou, também, 

“interrupção seletiva da gravidez”, pode ser considerado como a forma em que 

“consiste na expulsão provocada do feto, motivada por suas graves e irreversíveis 

enfermidades ou deformidades físicas ou mentais” (TEODORO, 2007, p. 52). O 

aborto, visto sob esse entendimento, poderia revelar-se com certas características 

eugênicas, tendo como núcleo a escolha da mulher manter, ou não, sua gravidez até 

o fim. 

ARGUMENTOS DESFAVORÁVEIS AO ABORTO: A INVIOLABILIDADE À VIDA 
COMO UM DIREITO NATURAL POSITIVADO 

 No estudo jurídico, o direito à vida pode ser considerado como o maior bem 

jurídico tutelado. É, pois, a essência de todos os outros direitos. Isto, pois, a sua 

proteção e a sua existência é o que fornece sentido às demais normas legais. 

Fazendo referência ao Direito Natural, afirma-se que se a vida se trata de um 

direito/dever absoluto erga omnes, anterior ao próprio direito como um todo. Por 

isso, é contrário admitir algum meio que viole a vida humana. Nessa percepção, a 

vida é protegida juridicamente desde o princípio da sua concepção. Retrata-se, 

nesse aspecto, o aborto como uma ilegalidade. 

 Por ser um direito fundamental básico, o direito à vida é reconhecido 

internacionalmente, como na Organização dos Estados Americanos, no Pacto de 

San José da Costa Rica (1969, art. 4º): “Direito à vida. Toda pessoa tem o direito de 

que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde 

o momento da concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente”.  

 A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), importante marco 

para a afirmação de direitos humanos, também estipula o direito à vida como direito 

fundamental, em seu artigo 3º: “Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à 

segurança pessoal” (DUDH, 1948, p.5). Observa-se que, a Declaração Universal 
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sobre Bioética e Direitos Humanos também tem como um dos seus objetivos a 

garantia do respeito pela vida. 

 Na Constituição Federal (1988, art. 5º, caput), esse direito está referido de 

forma decisiva, o qual assegura a inviolabilidade do direito à vida, tratando-se de 

uma clausula pétrea, a qual é imutável, intangível, emendável. Nessa ótica, Maria 

Helena Diniz (2017, p.48)argumenta: 

O direito à vida deverá ser respeitado ante a prescrição constitucional de 
sua inviolabilidade absoluta, sob pena de destruir ou suprimir a própria 
Constituição Federal acarretando a ruptura do sistema jurídico. Seria 
inadmissível qualquer pressão no sentido de uma emenda constitucional 
relativa à vida humana, como, por exemplo, a referente à legalização do 
aborto, pois o art.5º é cláusula pétrea. [...] A vida é um bem jurídico de tal 
grandeza que se deve protegê-lo contra a insânia coletiva, que preconiza a 
legalização do aborto, a pena de morte e a guerra, criando-se normas 
impeditivas da pratica de crueldades inúteis e degradantes. 

 Percebe-se que a referida doutrinadora faz parte dos estudiosos apoiadores 

do Direito Natural quando se trata de vida e aborto. Sob essa ótica, a vida é superior 

a toda lei, sendo irrenunciável. Deste modo, o aborto pode ser considerado como 

uma ação criminosa, ilegal o qual contesta, não só o ordenamento jurídico como 

ainda a própria existência humana. Para tanto, é essencial a gnose (conhecimento 

que faz parte do cerne do ser humano) quanto a esse direito personalíssimo no 

Código Civil (2002, art. 2º), que esclarece que, mesmo que a personalidade civil do 

indivíduo inicie junto com vida, a lei protege desde a concepção o direito do 

nascituro. Nessa conjuntura, as ações que atentem contra a vida estão tipificadas no 

Código Penal brasileiro, de forma a inibir e penalizar ações que transgridam desde a 

concepção. 

 Ademais, a Bíblia, como um dos mais remotos ordenamentos, reconhecida e 

respeitada por diferentes países, sobrevivendo há muitos séculos, como uma 

imponente forma de regramento, “codificação” da contemporaneidade. O direito à 

vida é protegido nos dez mandamentos bíblicos. Exemplo disso é o mandamento 

“Não matarás”, uma vez que entende a vida como sagrada.  

Nesta perspectiva voltada ao Direito Natural, entende-se, por extensão, que a vida já 

vale para um bebê, o qual ainda se acha no útero da mãe. Existe previsão no Antigo 

Testamento em Êxodo 21-22,23, onde relata que quando uma mulher é ferida e 

aconteça dano grave vindo esta a abortar, quem provocou o aborto será julgado, 

vindo a indenizar ou dar a vida por vida. “Os filhos são herança do Senhor, uma 
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recompensa que ele dá” – Salmos 127:3. Logo, o aborto é criminalizado no meio 

cristão, pois a vida é uma dádiva e deve ser preservada (BÍBLIA SAGRADA, 2008). 

ARGUMENTOS FAVORÁVEIS AO ABORTO: A INVIOLABILIDADE DO CORPO 
FEMININO VERSUS O DIREITO NATURAL POSITIVADO, E O DEBATE DO 
ABORTO COMO UM CAMINHO PARA O EUGENISMO 

 Descriminalizar o aborto no Brasil significa(ria) torná-lo “natural”. Ou seja, 

quem desejasse por assim realizar, não mais seria enquadrada(o) na tipificação 

penal. Embora o aborto seja tipificado como crime na legislação brasileira, o Código 

Penal, em algumas hipóteses, prevê os casos de exceção onde seria possível 

realizar o método de forma legal, Quais sejam: em casos de estupro e em situações 

que a gravidez produz risco para a vida da gestante. Além dos casos proferidos por 

meios judiciais de anencefalia, onde há uma má formação ou ausência cefálica 

(OLIVEIRA, 1987, p. 486). 

 Assim sendo, nos casos excepcionais à regra, percebe-se que a gestante 

pode realizá-lo na legalidade, conforme estipulado pela norma nacional. Ao abarcar 

a possibilidade de legalização do aborto, tem-se em vista os argumentos da 

liberdade individual e do poder feminino sobre o próprio corpo.  

 Nessa banda, questiona-se sobre o papel do Estado em normatizar 

determinadas leis, haja vista a concretização das mesmas se dariam não através do 

polo estatal, mas sim, do polo feminino. Dito de outra maneira, embora o Estado 

(aqui representado, inclusive, pelo Direito –Natural– Positivado brasileiro) possua e 

crie as leis, a ação de realizar, ou não, o aborto, não seria, pois, da própria mulher? 

 Tal questionamento é deveras extenso e assim, como o próprio aborto, 

acarreta vários debates.  

 De fato, a vertente doutrinária que se estende à legalização do aborto acredita 

que o indivíduo deva promover as suas regras quando o assunto em pauta é o seu 

próprio corpo – sem, pois, a intervenção estatal. Focalizando ao assunto aqui 

proposto, questiona-se se, uma vez legalizado, o aborto seria, ou não, utilizado 

como forma de “melhoria genética” ou de “descarte” humano, quando do 

conhecimento da mãe, ou outra(o) responsável, se o feto possuísse alguma 

“anomalia”. 

 Ainda, questionam-se sobre a possibilidade de aumento de danos 

psicológicos e físicos à gestante e à família, por exemplo. Questiona-se, inclusive, 
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sobre o que remanesceria ao Brasil, um país em desenvolvimento, se o aborto fosse 

aprovado, de fato. Será que o país estaria organizado, dispondo de uma assistência 

multiprofissional real na saúde pública, para dar proteção à mulher que deseja o 

abortamento? Mesmo que, em princípio, a descriminalização do aborto não fosse 

considerado como uma eugenia, é quase “forçosa” a sua reserva. Dessa 

perspectiva, salienta Diniz (2017, p.77): 

O aborto eugenésico é uma barbárie em um sintoma de desumanização, 
aliás, uma escalada para a instalação de câmaras de extermínio de recém-
nascidos defeituosos, para a eutanásia de deficientes físicos e mentais e 
para a eliminação de velhos não produtivos. Que tipo de motivos “caridosos” 
os filhos não poderiam alegar para justificar a “boa ação” de eliminar seus 
pais idosos e doentes? Urge amparar, proteger e respeitar a vida intra ou 
extrauterina. 

 Ainda de acordo com Diniz, se o aborto eugênico fosse consumado, abriria 

precedentes para a eutanásia, para o aniquilamento de senis improdutivos (DINIZ, 

2017). Isso, realmente, representaria a eugenia da raça humana, a seleção de 

sujeitos. Logo, descriminalizar o aborto não distingue a eugenia da raça humana, 

entretanto pode ser uma trilha para que isso venha a ocorrer. 

 Ao passo que as palavras utilizadas por Diniz possam soar contundentes, 

nota-se que a Teoria do Direito Natural defendida por alguns doutrinadores, ainda se 

apresenta imperativa ao campo jurídico nacional. Assim sendo, não se pode negar a 

importância em esgrimir e refletir sobre os diferentes fatos e argumentos 

apresentados sobre o tema. 

 Por fim, ainda que o aborto seja, em regra, considerado como crime, no 

ordenamento jurídico brasileiro, pode-se ter afincado à estrutura jurídica nacional 

pela posição em que se deva evitar quaisquer atos que atentem contra a vida e 

diminuam a sua relevância. 

MINIMIZANDO “TRAUMAS” NA SAÚDE FÍSICA E PSÍQUICA DA MULHER: A 
OFERTA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA IMPEDIR GESTAÇÕES 
INDESEJADAS  

 De pronto, ressalta-se que há outras formas de impedir gestações 

indesejadas (e, por consequência, a eugenia), por exemplo, que não apenas o 

aborto. As políticas públicas de incentivo à saúde são algumas delas. 

 Garantido pela Constituição Federal e, ainda, pela Lei n° 9.263, de 1996, o 

planejamento familiar é um “conjunto de ações que auxiliam as pessoas que 
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pretendem ter filhos e também quem prefere adiar o crescimento da família”. A 

Organização Mundial de Saúde (OMS) aponta que 120 milhões de mulheres no 

mundo desejam evitar a gravidez. Apesar disso, nem elas nem seus parceiros usam 

métodos contraceptivos(PORTAL BRASIL, 2011, p. 2): 

Devido à política de distribuição de meios anticonceptivos, houve diminuição 
no número de gravidezes indesejadas. Esse fator pode ter contribuído com 
a queda nos índices de abortos inseguros e, consequentemente, na 
mortalidade materna, indica estudo do Ministério da Saúde. 

 O acréscimo de métodos contraceptivos na rede pública de saúde, como 

camisinha, pílulas e a conscientização “contribui e muito para diminuição de gravidez 

indesejável e consequentemente o número de interrupções de gravidez indesejada” 

(PORTAL BRASIL, 2011, p. 3).  

 Há, também políticas públicas que auxiliam as gestantes quanto à saúde 

psicológica. Os detrimentos psicológicos, mesmo que mais difíceis de medir, 

produzem consequências intensas e devastadoras, muitas vezes irreparáveis 

(DREZETT; PEDROSO, 2012). Da mesma forma como está acontecendo em 

referência ao abortamento inseguro, cada vez mais, a violência de gênero é 

conduzida à área da saúde, resultado do melhor entendimento dos agravos à saúde 

física e mental, além da percepção desta área como espaço privilegiado para tratar 

da questão (SCHRAIBER, 1997). 

 Ressalta-se, sobretudo, que, a atenção humanizada às mulheres em abortar 

de forma segura, implica o respeito aos princípios fundamentais da Bioética (ética 

aplicada à vida). Tais princípios são: princípio da autonomia; da beneficência; da não 

maleficência e da justiça. Estes não serão abordados no presente artigo, pois não se 

tratam como base focal para o desenvolvimento da referida escrita.Interessante 

perceber sobre a caracterização da efetividade prática do aborto seguro, no Brasil. 

Isto pois, ainda que o aborto fosse legalizado, o país necessitaria de assistência 

efetiva, e de mais políticas públicas para realizar os procedimentos. Isto, pois, seria 

de fundamental importância uma grande e forte estrutura multiprofissional de 

terapeutas, psicólogos, médicos e advogados, por exemplo, para que assegurassem 

melhores condições de vida (digna) para a mulher gestante e para a sua família. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Após analisar os diferentes argumentos a respeito do aborto e da possível 

eugenia advinda da sua legalização, pode-se perceber que, no Brasil, a vertente da 

teoria do Direito Natural (positivado) encontra-se muito presente. Isto, pois, vários 

são os doutrinadores que entendem a necessidade de manter o aborto como ilegal, 

em regra. 

 Ao longo da pesquisa realizada, pode-se perceber, também, que, 

descriminalizar o aborto não caracterizaria eugenia. Todavia, poderia causá-la, 

porque, reportando-se ao aborto como legal, a incidência de fetos com síndromes e 

deficiência física propiciara, com certa “facilidade”, o “descarte” desse sujeito, 

ocasionando uma triagem da raça humana. Se fosse lícito definir quem poderia 

nascer, do mesmo modo, seria legal decidir quem deveria viver, quem teria direito à 

vida e à sua existência. Então, o método de aborto poderia ser aproveitado como 

simples conveniência, ou até mesmo como opção contraceptiva. 

 Contudo, o impedimento do aborto no sistema jurídico pátrio, não evita que 

mulheres prossigam abortando ilicitamente. O aborto ilícito é questão de saúde 

pública, uma vez que, na grande maioria das vezes, quem procura tal prática são 

mulheres marginalizadas socialmente e os abortos ilegais ocorrem em ambientes 

degradantes, ameaçando a saúde dessas mulheres.  

Concluiu-se, então, que, descriminalizar o aborto, de fato, não seria a eugenia da 

raça humana, mas pode ser um caminho, pois se tratando de algo legal, talvez fosse 

utilizado como um método contraceptivo, ou como conveniência para o descarte de 

bebês com síndromes e deficiência física. 

Salienta-se, com isso, que, a oferta de políticas públicas com desígnio de prevenir 

gestação indesejada é utensílio essencial na prevenção contra gravidez indesejada, 

porque, por meio do Sistema Único de Saúde – SUS existe uma variada quantidade 

de contraceptivos, dispostos de modo gratuito e de forma estratégica para todos. 

Nessa esfera, a promoção à saúde da mulher ainda é a melhor maneira de impedir 

possíveis traumas, físicos e psicológicos, em sequela do abortamento. E, com a 

hipótese de novas perspectivas do Direito, caso o aborto, por exemplo, seja 

legalizado, novas políticas públicas deverão ser criadas e incentivadas.  
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Por fim, instiga-se, por meio deste artigo, não apenas o debate acerca do aborto e 

da eugenia, mas também dos direitos individuais, sobretudo, das mulheres e de 

seus corpos, frente aos direitos impostos pelo Estado, através da positivação de 

normas.  
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OS DIREITOS HUMANOS E A VIOLÊNCIA NO BRASIL: 
UM OLHAR A PARTIR DA JUVENTUDE  

 
HUMAN RIGHTS AND VIOLENCE IN BRAZIL: 

A VIEW AT YOUTH 
  

Juliana Bedin Grando88 
 Valeska Brandão Birck89 

 

Resumo: O presente artigo destina-se à analise dos dados expedidos por órgãos presentes no 
Estado brasileiro, objetivando-se a sua verificação a partir da juventude. Parte-se da concepção dos 
direitos humanos e sua historicidade, para, na sequência, estudar os dados da violência no Brasil. 
Utiliza-se do método qualitativo, com escrita monográfica. Em face de o estudo estar em andamento, 
as considerações finais demonstram que os índices de violência tem aumentado consideravelmente 
nos últimos anos, e quando vistos pelo cenário da juventude não são diferentes. A juventude tem sido 
um dos públicos-alvo da violência, de modo a que os direitos humanos e os direitos fundamentais 
estampados nos documentos internacionais e na Constituição Federal estão sendo desrespeitados. 
Palavras-chave: Direitos Humanos; Juventude; Violência. 

 
Abstract:The present article is intended for the analysis of the data sent by organs present in the 
Brazilian State, aiming at its verification from the youth. It begins with the conception of human rights 
and its historicity, in order to study the data of violence in Brazil. The qualitative method is used, with 
monographic writing. As the study is under way, the final considerations show that violence rates have 
increased considerably in recent years, and when viewed by the youth scene it is no different. Youth 
have been one of the target groups for violence, so that human rights and fundamental rights set out 
in international documents and in the Federal Constitution are being disregarded. 
Keywords: Human Rights; Youth; Violence. 

 

INTRODUÇÃO 

O presente artigo tem o objetivo de contextualizar os direitos humanos e sua 

história, analisando uma de suas violações mais antigas, a violência, que encontra-

se omissa ou declarada no meio em que vivemos. Como foco observaremos a 

maneira que ela atinge a atual juventude. Não buscamos uma solução concreta, 

estamos cientes que esse é um problema que recorre às gerações e sim buscamos 

analisar o contexto geral para, se possível, encontrar formas que ajudem a conter ou 

amenizar a situação em que se encontra a atual juventude. 

Com o propósito de conhecer e demonstrar a forma de violência que os 

jovens buscam os direitos que a eles pertencem e são garantidos, porém não são 

efetivados.  
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O estudo tem a finalidade de analisar, observar e contextualizar a violência 

como forma de violação dos direitos humanos e dos direitos fundamentais 

garantidos pela Constituição de 1988, na juventude brasileira. 

Para alcançarmos estes objetivos, o presente encontra-se dividido em três 

tópicos. No primeiro, apresentamos os direitos humanos e o seu percurso histórico e 

a Constituição de 1988. No segundo tópico, tratamos da violência como forma de 

descumprimento dos direitos humanos encerrando com o terceiro tópico, que aborda 

os números da violência no Brasil, dando uma ênfase aos jovens. 

OS DIREITOS HUMANOS: SEU PERCURSO HISTÓRICO E A CONSTITUIÇÃO 
DE 1988 

Ao falar em direitos humanos deve-se observar que estes devem ser para 

todos e que são fundamentais como afirma Selma Regina Aragão (2000). Ainda, 

para melhor esclarecer a definição de direitos humanos podemos observar o 

pensamento, Robert Alexy (2007, p. 94) que apresenta características que podem 

melhorar a interpretação: 

entende que os direitos humanos podem ser definidos a partir de cinco 
características, a saber: “a universalidade, a fundamentalidade, a 
abstratividade, a moralidade e a prioridade.  

Dessa maneira se consegue visualizar que os direitos humanos visam à 

busca constante pela valoração da dignidade da pessoa humana, liberdade, 

igualdade e fraternidade buscando a universalidade e indivisibilidade para esses 

direitos. 

Ao procurar uma definição para os direitos fundamentais da pessoa humana, 

obtêm-se a expressão “direitos humanos” esta vem sendo construída a partir das 

violações dos direitos fundamentais e das desigualdades sociais é considerada no 

meio internacional sendo a opção adotada pela Organização das Nações Unidas na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, como confirma Norberto 

Bobbio (1992, p. 5-19): 

os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, são direitos 
históricos, ou seja, nascidos em certas circunstâncias, caracterizadas por 
lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes, e nascidos de 
modo gradual, não todos de uma vez e nem de uma vez por todas. (...) o 
que parece fundamental numa época histórica e numa determinada 
civilização não é fundamental em outras épocas e em outras culturas 
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Então, a partir dessas afirmações, depara-se com a busca do ser humano 

para que estes direitos sejam reconhecidos e encontram-se na doutrina as gerações 

que os direitos humanos passaram para construir seu conceito. 

Após a Segunda Guerra Mundial, o Estado nos moldes liberais clássicos de 

não intervenção, já não era mais aceito. Passando o Estado a administrar a 

sociedade e neste momento usa de suas ligações internacionais e estabelecer um 

núcleo fundamental de Direitos Humanos Internacionais. Desta união, elaboram- se 

a Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948 e a Declaração Americana 

dos Direitos do Homem, de 1969, em São José da Costa Rica, com objetivo de 

tornar universal aplicação dos Direitos Humanos.  

A partir disto, consegue-se observar que os direitos humanos advêm da 

própria condição humana, porém o seu reconhecimento e a sua proteção são fruto 

de um processo histórico rebuscado de luta contra o poder e de busca de um 

sentido para a humanidade. Ao falar em direitos fundamentais, devemos observar 

que estes começam a partir do processo de positivação dos direitos humanos José 

Joaquim Gomes Canotilho (1998, p. 259) faz uma observação esclarecedora: 

As expressões direitos do homem e direitos fundamentais são 
frequentemente utilizadas como sinônimas. Segundo a sua origem e 
significado poderíamos distingui-las da seguinte maneira: direitos do homem 
são direitos válidos para todos os povos e em todos os tempos; direitos 
fundamentais são os direitos do homem, jurídico- institucionalmente 
garantidos e limitados espaço-temporalmente. Os direitos do homem 
arrancariam da própria natureza humana e daí o seu caráter inviolável, 
intertemporal e universal; os direitos fundamentais seriam os direitos 
objetivamente vigentes numa ordem jurídica concreta. 

Sendo assim, os direitos fundamentais passam a se referir a ordenamentos 

jurídicos específicos reconhecidos por uma constituição. 

No Brasil, na Constituição Federal de 1988 fica evidente o processo de 

redemocratização do Estado brasileiro, pois ela reafirma os dispositivos de 

organização e a limitação do poder político e adota a ideia da defesa da cidadania, 

pactuando-se com o controle do poder econômico, a promoção da justiça social e, 

com a preservação da dignidade da pessoa humana em foco, concorda que o ser 

humano tem uma dignidade essencial. 

No texto da Constituição Federal de 1988 observa-se que o princípio da 

dignidade humana é tratado, de duas maneiras: a primeira, é como fundamento da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no artigo 1º, inciso III e, na 
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segunda, como princípio fundamental de garantia de direitos humanos no artigo 5º - 

dos direitos e deveres individuais e coletivos. Então obtêm-se a dignidade da pessoa 

humana como princípio que estrutura o atual Estado brasileiro trazendo um sentido 

de aspiração social e democrática, ficando reafirmado por Ingo Wolfgang Sarlet 

(2006).  

Assim, o contexto dos direitos humanos dentro da constituição a dignidade 

humana representa a valoração que aborda o conteúdo de todos os direitos 

humanos (TAIAR, 2008). Desta maneira, observa-se o conceito de dignidade da 

pessoa humana, que se refere que a tal como unificadora de todos os direitos 

humanos. 

Com os conceitos acima apresentados temos condição de buscar e analisar 

como a violência esta inserida e de que maneira ela rompe com direitos que 

deveriam ser efetivos. 

A VIOLÊNCIA COMO FORMA DE DESCUMPRIMENTO DOS DIREITOS 
HUMANOS E FUNDAMENTAIS 

Ao buscar um entendimento do que é violência obtemos um conceito emitido 

pela Organização Mundial da Saúde: 

uso intencional da força física ou do poder real ou em ameaça, contra si 
próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade, que 
resulte ou tenha qualquer possibilidade de resultar em lesão, morte, dano 
psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação (KRUG et al., 2002, 

p. 5).
15 

Se observar o percurso histórico da formação das sociedades não se conhece 

nenhuma que teve um processo pacífico. Caracterizada como histórica e 

acompanhando o desenvolvimento das sociedades encontram-se umas mais 

violentas do que outras. Assim, podemos observar que esta vem se transformando 

junto com a sociedade. Existem tipos de violência que persistem no tempo e se 

repetem nas mais diversas sociedades como a violência de gênero, discriminação 

de etnias, ficando intrínseco dentro da sociedade e tornando-se algo natural de 

ocorrer, assim caracterizando uma violência cultural como define Galtung (apud 

CONTI, 2016): 

A violência cultural faz com que a violência direta e estrutural apareça, ou 
mesmo seja sentida como, correta – ou ao menos não errada. Assim como 
a ciência política trata de dois problemas – o uso do poder e a legitimação 
do uso do poder – os estudos da violência são sobre dois problemas: o uso 
da violência e a legitimação desse uso 
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Dentre as diversas tipificações de violência, nos detemos na conceituação 

dos tipos de violência que provocam as mais variadas consequências para a vida 

social e pessoal como a violência direta e a violência estrutural que são as que se 

referem às mais diferentes formas de sustentação das desigualdades sociais 

culturais, de gênero, e raciais, que produzem as misérias, e as demais formas de 

submissão e exploração de uma sociedade. 

Uso intencional da força física ou poder, ameaçado ou efetivo, contra a si 
mesmo, outra pessoa ou contra um grupo ou comunidade, que resulte em 
ou tenha uma alta probabilidade de resultar em ferimentos, morte, dano 
psicológico, deformações ou privação (Krug et al., 2002, p. 5). 

Já na violência estrutural tem-se um processo onde o sujeito que pratica a 

ação é inexistente, indeterminado ou irrelevante para o processo em questão, sendo 

que e a violência pode surgir como consequência do processo mesmo se não se 

conseguir reconhecer uma intenção violenta como afirma Galtung (apud CONTI, 

2016): 

Nós nos referiremos ao tipo de violência onde há um agente que comete a 
violência como violência pessoal ou direta, e a violência onde não há tal ator 
como violência estrutural ou indireta. Em ambos os casos indivíduos podem 
ser mortos ou mutilados, atingidos ou machucados em ambos os sentidos 
dessas palavras, e manipulados por meios de estratégias de cenoura e 
porrete. Mas enquanto no primeiro caso essas consequências podem ter 
sua origem traçada de volta até pessoas e agentes concretos, no segundo 
caso isso não é mais significativo. Talvez não haja nenhuma pessoa que 
diretamente cause dano à outra na estrutura. A violência é embutida na 
estrutura e aparece como desigualdade de poder e consequentemente 
como chances desiguais de vida.  

Chega-se assim à conclusão de que a violência estrutural existe, porém não é 

natural e sim histórica e gerada pela sociedade. Segundo Neto e Moreira (1999), ela 

inibe a escolha racional, favorecendo a escolha constrangida: mendicância, tráfico, 

delinquência. Fomenta preconceitos e causa danos morais, psicológicos, físicos e 

até a morte. 

No Brasil, fica evidenciado por meio de pesquisas o descumprimento dos 

direitos humanos e fundamentais no dia a dia com as mais variadas formas de 

violência, dentre elas, o homicídio por armas de fogo no Brasil. Segundo o Mapa da 

Violência de 2016 foram mortos mais de 25 mil jovens entre 15 e 29 anos por armas 

de fogo no Brasil em 2014, o que demonstra um aumento de quase 700% em 

relação aos dados de 1980, quando o número de vítimas nessa faixa etária foi pouco 

mais de 3 mil no período (INPEA, 2016). 
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Tabela 1 +A6:182a 8.1. Numero de homecidios por AF: Total e Jovem ( 15 a 
29 anos) – Vitimização 
Juvenil (%), Brasil, 1980/2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Processamento Mapa da Violência2016. *2014:dados preliminares. 

 

Caso alarmante de descumprimento dos direitos humanos e fundamentais é o 

número de moradores de rua estimado pelo Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada, em uma pesquisa publicada no ano de 2016 e esta projetaram que o Brasil 

tem pouco mais de 100 mil pessoas vivendo nas ruas com base em dados do ano 

2015.  

Porte Suas  Grande 
região  

Número de 
municípios  

População em 
situação de rua  

Total de 
municípios  
(%)  

Total em 
situação de 
rua  
(%)  

Pequeno I  Norte  276  429  5,00  0,42  
Nordeste  1.195  2.302  21,50  2,26  
Sudeste  1.145  1.933  20,60  1,90  
Sul  943  1.131  16,90  1,11  
Centro-
Oeste  

360  961  6,50  0,94  

Total  3.919  6.757  70,40  6,63  
Pequeno II  Norte  111  653  2,00  0,64  

Nordeste  428  2.711  7,70  2,66  
Sudeste  285  2.674  5,10  2,63  
Sul  147  1341  2,60  1,32  
Centro-
Oeste  

72  877  1,30  0,86  

Total  1.043  8255  18,70  8,10  
Médio  Norte  43  595  0,80  0,58  

Nordeste  113  2363  2,00  2,32  
Sudeste  99  3465  1,80  3,40  
Sul  53  1313  1,00  1,29  
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Centro-
Oeste  

17  650  0,30  0,64  

Total  325  8385  5,80  8,23  
Grande  Norte  18  1.716  0,30  1,68  

Nordeste  53  8.393  1,00  8,24  
Sudeste  133  16.981  2,40  16,67  
Sul  46  7.416  0,80  7,28  
Centro-
Oeste  

16  3.103  0,30  3,05  

Total  266  37.608  4,80  36,92  
Metrópole  Norte  2  1.007  0,00  0,99  

Nordeste  5  7.095  0,10  6,97  
Sudeste  6  24.740  0,10  24,29  
Sul  2  4.821  0,00  4,73  
Centro-
Oeste  

2  3.186  0,00  3,13  

Total  17  40.848  0,30  40,10  
Total  Norte  450  4.399  8,10  4,32  

Nordeste  1.794  22.864  32,20  22,45  
Sudeste  1.668  49.792  29,90  48,89  
Sul  1.191  16.021  21,40  15,73  
Centro-
Oeste  

467  8.777  8,40  8,62  

Total  5.570  101.854  100  100  
Tabela 2: Estimativa da população em situação de rua por porte municipal e grande região – Brasil  
Fontes: Brasil (2013; 2014; 2015a; 2015b); IBGE (2015); Ipea (2015). Elaboração Marco Antonio 
Carvalho Natalino 
 Nos estudos citados ficam caracterizadas violações da Declaração dos 

Direitos Humanos que diz em seu artigo 3º “Todo indivíduo tem direito à vida, à 

liberdade e à segurança pessoal”. E também o descumprimento dos direitos 

fundamentais que constam na Constituição Federal de 1988 em seu artigo 6º. 

OS NÚMEROS DA VIOLÊNCIA NO BRASIL: A JUVENTUDE  

Para falar-se em jovens tem-se a necessidade de conhecer o conceito, e 

como se enquadram em uma sociedade, como a nossa democrática sendo 

praticamente utópico construir um conceito de juventude partindo de aspectos da 

pessoa reconhecida socialmente. 

Em 05 de agosto de 2013 foi criado o Estatuto da Juventude, por meio da Lei 

12.852/2013, que veio dispor sobre os direitos dos jovens, os princípios e as 

diretrizes das políticas públicas de juventude e o Sistema Nacional de Juventude – 

SINAJUVE. Em seu artigo Art. 1º, nos seus parágrafos primeiro e segundo, constam 

as idades para qual o estatuto é pertinente e suas especificações. 

Sendo assim pode-se afirmar que no Brasil a juventude encontra-se 

caracterizada pela faixa etária que ocorre no período de vida entre a infância e a 
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idade adulta. Para uma melhor compreensão sobre o que é juventude deve-se 

avaliar outros fatores como formas de mover, comportar, agir e suas expectativas 

para o futuro. Nesta etapa é que surge a ideia de independência familiar e a 

necessidade de aceitação e participação na sociedade. Surgindo duvidas de como e 

por quais métodos devem ser usados para sua inserção na vida adulta definindo 

uma identidade. 

Ao ler e analisar dados sobre a violência na juventude nos deparamos com 

dois contextos interessantes e alarmantes. Os jovens encontram-se nos dois lados 

da violência, sejam vítimas ou infratores. Sendo assim, para ilustrar os números da 

violência no Brasil usaremos neste artigo os dados contidos no Atlas da Violência 

que foi realizado pelos pesquisadores do instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - 

IPEA e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública-FBSP do ano 2017, dando ênfase 

na faixa etária entre 15 e 29 anos.  

Ao ler e analisar O Atlas da Violência 2017, encontramos a compressão que 

um de seus principais objetivos é uma das questões de políticas públicas no Brasil a 

violência, este um dos objetos de nosso estudo. O trabalho desenvolvido pelo 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada em parceria com o Fórum Brasileiro de 

Segurança Pública apresenta O Atlas da Violência que é a análise da crise na 

segurança pública, demonstra que esta veio se agravando nos anos que antecedem 

o estudo. Trazendo consigo oito secções dentre as quais destacamos para o nosso 

estudo a primeira a quarta seção, onde foi analisada a evolução da letalidade 

violenta contra os jovens no Brasil. 

O gráfico90 abaixo representa o número de homicídios no Brasil, no ano de 

2005 a 2015 revelando a naturalização do fenômeno e o descompromisso por parte 

de autoridades nos níveis federal, estadual e municipal com a complexa agenda da 

segurança pública. 

 

  

 

 

                                            

90 Fonte:IBGE/Diretoria de Pesquisas. Coordenação de População e Indicadores Sociais. Gerência 

de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica e Sim/Dasis/SVS/MS. Elaboração Diest/Ipea.  
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Conforme o Atlas da Violência 2017 (p. 25), os jovens de 15 a 29 anos são as 

principais vítimas de homicídio no Brasil, apontando que mais de 318 mil jovens 

foram assassinados entre 2005 e 2015.   

Segundo o estudo da problemática da juventude perdida esta possui duas 

faces, a perda de vidas humanas e do outro lado a falta de oportunidades 

educacionais e laborais que condenam os jovens a uma vida de restrição material e 

de anomia social, que terminam por impulsionar a criminalidade violenta (Atlas da 

Violência 2017, p. 26) violando assim o artigo 227 da Constituição Federal de 1988. 

Através dos dados apresentados, constatamos que a sociedade e o Estado 

falham em seus deveres, haja vista que os números de homicídios contra jovens são 

extremamente altos. Outro ponto para se analisar da violência em que estes se 

encontram presente é o número de jovens com pena privativa de liberdade no Brasil. 

Em 2015, o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (Infopen) 

constatou que os presos do sistema carcerário brasileiro são majoritariamente 

jovens, negros, pobres e de baixa escolaridade. O estudo mostra que 55,08% são 

jovens - eles têm entre 18 e 29 anos, conforme faixa etária definida pelo Estatuto da 

Juventude (Infopen, 2015). Neste momento conseguimos alcançar o objetivo de 

identificar o tipo de jovens que cada vez mais seus direitos violados. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabela 4: Distribuição por faixa etária no sistema prisional e na população brasileira 
 

O número de jovens no sistema prisional supera a proporção de jovens da 

população brasileira: enquanto os jovens representam quase 55,08 % da população 

prisional, as pessoas dessa faixa etária compõem 18,90% da população total. 

 A violência entre jovens se apresenta cada vez mais intrínseca nosso país. 

Os meios de comunicações trazem casos explícitos de violências cometidas pelos 

jovens e contra eles todos os dias. O que torna inexplicável e inaceitável ver a 
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juventude se destruindo por motivos banais. Cada vez mais está se intensificando de 

forma drástica no Brasil, o que requer o debate público sobre as suas causas e 

possíveis soluções. 

Sendo que o direito à vida é um direito fundamental, a segurança significa 

viver sem temer o risco de violações da própria vida, liberdade, integridade física ou 

propriedade, significando não apenas estar livre da violência em si e sim ser capaz 

de dispor do sentimento de segurança. Sendo os direitos humanos repetidamente 

afrontados pela violência e pela insegurança. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao pesquisar e estudar a violência passa-se a perceber a violação dos 

direitos humanos e fundamentais, como uma ameaça aos princípios de liberdade e 

igualdade. No presente estudo não temos como objetivo afirmar e elencar todos os 

motivos para a violência encontrada e sim buscamos demonstrar a violência 

existente em nossa sociedade e, se possível, alcançar uma maneira de amenizar 

estes fatos. 

Encontramo-nos em uma sociedade onde as pessoas convivem diariamente 

com a oscilação de dados alarmantes que envolvem a juventude brasileira com a 

violência. Os jovens aparecem como vítimas ou infratores, e o senso comum cada 

vez mais vincula a juventude como um problema para sociedade. A sociedade 

brasileira está cada vez mais ansiosa pela diminuição da violência e requisita atitude 

de um governo que não consegue determinar politicas públicas eficazes.  

O que se encontra em nossa pesquisa é uma sociedade que aceita métodos 

que apenas dinamizam a criminalidade violenta, e trazem consigo um alto custo 

orçamentário, econômico e social como a luta pela diminuição da idade de 

imputabilidade penal, a convivência diária com truculência policial e observação em 

silêncio do encarceramento em massa, acabando por concordar com tipos de 

violência direcionados. 

Deve-se observar as tendências e incertezas relacionadas à violência no 

Brasil. E, além disso, procurar meios para minimizar a violência buscando o aumento 

do desenvolvimento social inclusivo, a expansão de políticas voltadas para a 

juventude e realmente focadas em grupos vulneráveis. Realizar a união de diversos 
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meios sociais pode ajudar a amenizar essa situação, como a união entre família, 

escola e governo com uma participação ativa na sociedade. 

Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o acesso à educação 

tem forte impacto na redução da violência. E Helder Rogério Sant´Anna Ferreira 

resume, em uma reportagem feita por Iara Lemos para a revista Desafios do 

Desenvolvimento do Ipea (2015, p. 58), o seguinte: “Conseguimos comprovar que a 

maior frequência escolar tem impacto na redução dos índices de violência. O 

desenvolvimento social é uma forma de prevenção dos altos índices de 

criminalidade”. 

Assim, conclui-se que a violência é intrínseca em nossa sociedade e cabe 

buscar-se meios através dos quais se possa amenizá-la, a fim de salvar vidas e 

respeitar os direitos humanos e fundamentais existentes. 
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A SOCIEDADE DE CONSUMO E O MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL 
 

THE CONSUMER SOCIETY AND THE SUSTAINABLE ENVIRONMENT 
 

Juliana Bedin Grando91 
Renata Maciel92 

 
 

Resumo: O consumo tem cada vez mais feito parte da sociedade mundial, que almeja os produtos 
com a maior rapidez possível. Com vistas a sustentar o debate acerca da sociedade de consumo este 
ensaio divide-se na análise da transformação social e o acréscimo do consumo como algo inerente, 
bem como a temática da cidadania socioambiental. Para tanto, a problemática lançada é qual e 
consegue manter um ambiente ecologicamente sustentável na sociedade atual? Quais as 
perspectivas? A hipótese defendida é de que a educação para o consumo e a educação 
socioambiental são alternativas que se postam para a sociedade se construir com bases 
sustentáveis. Para a consecução de tais objetivos utiliza-se da metodologia qualitativa, com escrita 
monográfica. 
Palavras-chave: Consumo; Educação para o consumo; Cidadania socioambiental. 
 
Abstract: Consumption has become increasingly part of the world society, which aims at the products 
as quickly as possible. In order to sustain the debate about consumer society, this essay is divided 
into the analysis of social transformation and the increase of consumption as something inherent, as 
well as the theme of socio-environmental citizenship. For this, the problem launched is which and can 
maintain an ecologically sustainable environment in today's society? What are the prospects? The 
hypothesis defended is that education for consumption and socio-environmental education are 
alternatives that stand for society if it is built on a sustainable basis. To achieve these objectives, a 
qualitative methodology is used, with monographic writing.  
Keywords: Consumption; Education for consumption; Social and environmental citizenship. 

 

INTRODUÇÃO 

A contemporaneidade demonstrou uma nova configuração social. Vive-se 

hoje o que Bauman (2001) denomina de sociedade líquida, ou seja, as pessoas 

vinculam-se com a necessidade de celeridade em todas as esferas. Essencialmente 

na sociedade ocidental, sem que se esqueça de alguns países como a China, se 

estabelece uma necessidade pelo consumo desenfreado. Os lançamentos precisam 

estar nas mãos dos sujeitos o mais rápido possível, com notícias da mídia até 

mesmo de pessoas dormirem na espera de um celular93. 
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No entanto, em contraponto a esta necessidade, o meio ambiente não se 

recompõe com a mesma celeridade, trabalhando com a lógica de insubstituição ou 

de difícil recomposição. 

Frente a isto, o presente texto destina-se a analisar a temática do consumo e 

seu viés frente a temática ambiental. Para tanto, encontra-se dividido em dois pontos 

além desta introdução e das considerações finais. No primeiro ponto, observa-se a 

temática do consumo na sociedade contemporânea e sua vinculação com a 

celeridade. E, por segundo, a construção de uma cidadania socioambiental como 

resposta à problemática lançada. 

O CONSUMO CONSCIENTE E A PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR NA 
SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA 

A sociedade mundial vem passando por grandes transformações nas últimas 

décadas, em vista de alguns fatores, tal como o avanço tecnológico. Estas 

transformações incidem em uma sociedade que anseia por informações rápidas e 

propensões rápidas. Esta sociedade é configurada por Bauman (2001), como uma 

sociedade líquida. Tal liquidez decorre dessa necessidade urgente e emergente de 

que as coisas sejam cada vez mais céleres e acompanhem o todo. Todo mundo 

precisa ter tudo, o mais rápido possível. 

Em razão desta celeridade, as relações tornam-se cada vez mais líquidas, ou 

seja, que se dissipam com uma celeridade compatível com a nova configuração 

social. 

Não seria diferente com a questão do consumo. Bauman, em seu livro “Vida 

para consumo” (2008), remete à ideia de que a sociedade passou a ser movida pelo 

consumo.  

Tal assertiva pode ser contatada como verdadeira, pois o consumo se tornou 

algo tão latente nos dias atuais, que legislações específicas foram criadas para 

garantir como devem ocorrer as pactuações consumeiristas e, mais, garantir que os 

consumidores não sejam lesados em seus direitos. 

No caso brasileiro, no ano de 1990 editou a lei nº. 8.078, que se denominou 

Código de Defesa do Consumidor. Diversas foram as prescrições legais protetivas, 

entre as quais, pode-se citar desde o respeito à dignidade e integridade dos 

consumidores (art. 4º), até normas procedimentais como a nulidade de cláusulas 

abusivas (art. 6º, IV) e a inversão do ônus da prova (art. 6º. VIII). 
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Frente a isto, uma nova seara de análise do consumidor começou a ser 

contida na sociedade brasileira. A partir deste importante marco protetivo, o 

consumidor passou a ter maior segurança contratual e, por consequência, jurídica. O 

que incidiu com a proteção completa do consumidor. 

Desse modo, considerando que a sociedade transformou-se em uma 

sociedade consumidora, que precisa cada vez mais adquirir para poder sentir-se 

inserido na sociedade, nada mais do que palpável que o Estado preocupe-se com 

estas relações e estabeleça um marco protetivo. Inegável é a importância da 

legislação consumeirista. 

No entanto, a questão aqui debatida refere-se a esta necessidade 

estabelecida socialmente do consumo. Após o consumo, ou durante o ato de 

consumo, está-se protegido. Porém, não há a possibilidade de se ampliar o olhar e 

pensar o consumo a partir da questão ambiental? 

CIDADANIA SOCIOAMBIENTAL 

A cidadania é algo que pode ser entendida como uma identidade e o 

sentimento de pertença a um povo, a uma coletividade. A educação ambiental surge 

como forma de informar as pessoas sobre a necessidade de se explorar uma 

consciência ambiental através de práticas que se baseiem na participação dos 

cidadãos, a fim de que se alcance uma nova cultura de direitos, baseada na 

sustentabilidade. 

A educação ambiental está ligada à relação do homem com a natureza 

através da ética ambiental, que destaca a importância dos valores morais e uma 

alteração na forma de percepção do mundo. Nesse sentido, são valorizadas as mais 

diversas formas de conhecimento, através da interdisciplinaridade e capacidade de 

os cidadãos verem o mundo. Esse ramo do conhecimento é denominado educação 

ambiental para a cidadania.  

Para Pedro Jacobi (2003) a educação ambiental para a cidadania representa 

uma possibilidade de concretização de uma sociabilidade que se baseie na 

educação para a participação, decorrente da oportunidade de motivação e 

sensibilização das pessoas a fim de que as formas de participação sejam 

transformadas em caminhos para a dinamização da sociedade.  
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Leonardo Boff (2012) defende que da educação ambiental deriva uma 

dimensão ética de responsabilidade e de cuidado pelo futuro comum da Terra e da 

humanidade, na qual o sujeito cidadão se descobre como cuidados do planeta e 

guardião de todos os seres. 

O conceito de sujeito cidadão é consolidado através da educação ambiental 

para a cidadania, posto que a cidadania deve ser concretizada para todos, e não 

para grupos restritos, já que cada pessoa pode ser portadora de direitos e deveres, 

sendo considerada, assim, como corresponsável pela preservação do planeta e 

defesa da qualidade de vida. 

A escola se mostra como principal ambiente para que se conquiste a 

conscientização sobre a necessidade de preservação do meio ambiente, diminuição 

das desigualdades e manutenção da qualidade de vida. Tudo isso se dá em 

decorrência de que a informação assume, cada vez mais, um papel imprescindível 

na capacidade de motivação e sensibilização das pessoas, o que abre a 

possibilidade de utilização desse espaço escolar para que se aprofundem as 

reflexões, uma vez que nesse ambiente se encontram pessoas que pela faixa etária 

(crianças e adolescentes), o caráter ainda está em formação, o que possibilita a 

inclusão do senso de sustentabilidade na personalidade desses cidadãos.  

Destaca-se o papel da educação ambiental no ambiente escolar, pois esta 

aparece como instrumento essencial de superação dos impasses sociais na relação 

homem versus natureza, uma vez que geralmente a postura de desrespeito com a 

natureza adotada pela população decorre da desinformação acerca da necessidade 

de consciência ambiental e da ausência de práticas que compreendam a 

participação da população em gestão ambiental, como forma de propor uma nova 

cultura de direitos.  

Jacobi (2003) ensina que a educação ambiental deve ser crítica e inovadora 

tanto em nível formal (processo institucionalizado que ocorre nas unidades de 

ensino) como não-formal (se caracteriza por sua realização fora da escola, 

envolvendo flexibilidade de métodos e de conteúdos e um público-alvo muito 

variável em suas características - faixa etária, nível de escolaridade, nível de 

conhecimento da problemática ambiental, etc.), uma vez que deve ser um ato 

político voltado para a transformação social. Deve-se relacionar o homem, a 

natureza e o universo e demonstrar que os recursos naturais, mesmo os renováveis, 



 
 

 

 240 

são finitos, com principal destaque para o homem como principal agente 

responsável pela degradação ambiental. 

A educação ambiental deve perseguir a solidariedade, a igualdade e o 

respeito à diferença, em suma, a ética do gênero humano, destacada por Morin 

(2000) como sendo um dos saberes necessários à educação do futuro. Esse mesmo 

autor destaca que a antropoética se ancora em três elementos: o individuo, a 

sociedade e a espécie, que deve ser realizada através da democracia, pelo diálogo. 

Assim, deve se estimular novos comportamentos e atitudes que visem a mudança 

de valores individuais e coletivos diante do padrão de sociedade de consumo na 

qual se vive, a fim de que novos valores morais baseados em uma forma diferente 

de se enxergar o mundo e os homens prevaleça.  

Nesse sentido, Jacobi (2003) refere que “a educação ambiental deve ser vista 

como um processo de permanente aprendizagem que valoriza as diversas formas 

de conhecimento e formar cidadãos com consciência local e planetária”. 

Práticas que incentivem o reconhecimento da responsabilidade das pessoas 

diante da situação ambiental devem ser cada vez mais implementadas em todas as 

esferas sociais e grupos etários, com o intuito de que se consiga formar cidadãos 

que se comprometam com a defesa da vida, que aliem a proteção ambiental e 

social, que se preocupem em não degradar o meio ambiente, bem como que 

busquem alternativas para a diminuição das desigualdades.  

Percebe-se que a lista de ações possíveis é longa e, nesse sentido, a 

educação para a cidadania representa uma possibilidade de motivação e 

sensibilização das pessoas para que possam transformar todas as formas de 

participação em caminhos potenciais de conscientização de uma proposta de 

sociabilidade e de dinamização da sociedade, que seja baseada na educação para a 

participação (JACOBI, 2003). 

Vivemos em um país onde as situações de desigualdades são latentes. 

Assim, o processo de construção da cidadania em nosso país é fundamental para a 

reversão desse quadro, tal processo necessariamente passa por uma alteração 

cultural, que deve ocorrer desde as bases constitutivas de cada cidadão, a fim de 

que se construa uma política cultural baseada na tutela aos mais fracos, econômica 

e socialmente, bem como ao meio ambiente. 
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Somente a partir do momento em que se conseguir fortalecer os sujeitos 

cidadãos é que o desafio da construção da cidadania estará completo, uma vez que 

as pessoas se reconhecerão como portadores de direitos e deveres, e 

consequentemente, assumirão a missão na luta pela conscientização social e 

ambiental.  

É de fundamental importância o fortalecimento da conscientização ambiental, 

com base no exercício da cidadania e reformulação dos valores éticos e morais para 

a manutenção da qualidade de vida nos ambientes sociais. Devem ser conciliados 

os interesses econômicos com o desenvolvimento de negócios sociais e 

ecologicamente sustentáveis e uma postura que contribua para o desenvolvimento 

de um novo sistema de valores para a sociedade, que tenha como referencial maior 

respeito à vida humana e ao meio ambiente, já que são as condições indispensáveis 

à sustentabilidade (Veiga, 2008). 

O desenvolvimento sustentável deve ser reconhecido como solução para a 

administração dos riscos socioambientais, que se dá por meio da informação aos 

cidadãos e estímulo à necessidade de alteração do pensamento do eixo econômico 

(prevalecente na atualidade), para os eixos ético e político, conforme o já 

apresentado pelo entendimento de Edgar Morin.  

Com isso, a educação ambiental se mostra como elemento essencial da 

cidadania, pois relaciona uma nova forma de interação do homem com a natureza. A 

educação ambiental não deve ser tratada como uma disciplina isolada, mas deve ser 

trabalhada em conjunto com todas as outras disciplinas, uma vez que conscientiza 

as pessoas sobre a necessidade de pensar um conjunto de práticas ambientais que 

estejam inseridas no contexto de valores sociais, que alterem seus hábitos 

cotidianos, que entendam a dimensão da crise, para que possam, conjuntamente, 

buscar soluções para a problemática.  

Somente com o diálogo, que questione a forma de agir atual, e com a 

participação democrática da sociedade, na busca por novas formas de gestão dos 

recursos disponíveis, aliados com a construção de uma nova visão, que busque a 

sustentabilidade e equidade social, é que a problemática socioambiental será 

solucionada.  

 Nessa seara é fundamental a construção de novos paradigmas educacionais 

para a conscientização da população acerca da questão ambiental, bem como para 
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a formulação de soluções para tal crise, com ênfase na ética como forma de 

alteração da percepção do mundo, uma vez que a sustentabilidade é fruto de um 

processo de educação pela qual o ser humano redefine o feixe das relações que 

entretém com o universo, a natureza, a sociedade e consigo mesmo dentro dos 

critérios que visam o equilíbrio ecológico e a solidariedade com as gerações futuras 

para a construção de uma democracia socioecológica (BOFF, 2012). 

É necessário que a população cada vez mais se una ao poder público, a fim 

de potencializar a aplicação de novas práticas voltadas à sustentabilidade, como 

forma de potencializar a luta pela preservação ambiental.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A sociedade mudou e com ela as temáticas que a perfazem, como, por 

exemplo, o consumo. Tem-se construído uma sociedade ocidental com bases 

consumeiristas. Contudo, tal questão entra em contraponto com o meio ambiente, 

pois ao mesmo tempo em que se consome mais, maior é a necessidade de 

produção em larga escala, que gera por consequências degradação ambiental. 

A problemática tratada neste texto denota a questão da sociedade do 

consumo, denominada por Bauman (2001) de sociedade líquida, frente a temática 

do meio ambiente. Se consegue manter um ambiente ecologicamente sustentável 

na sociedade atual? Quais as perspectivas? A hipótese de que a educação para o 

consumo e a educação ambiental são alternativas para a problemática foi 

confirmada, pois os resultados demonstram que somente quando a educação for o 

eixo central e a base do crescimento e da construção da sociedade é que se terão 

melhores perspectivas de continuidade da sociedade, pois os recursos ambientais 

são finitos e a atual sociedade mostra-se infinita na ânsia pelo consumo.  

Frente a isto, conclui-se que a sociedade está em constante transformação, 

que enseja uma celeridade em todos os aspectos, porém que se faz necessária a 

construção de uma cidadania socioambiental. 
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Resumo: Nos termos da Constituição Federal, em específico do seu artigo 196, a saúde é um direito 
de todos e um dever do Estado. Dentre as diferentes questões referentes ao direito à saúde, uma 
delas vem recebendo destaque. Trata-se da temática concernente aos medicamentos de alto custo. 
Tal fato pode ser comprovado pela pendência do julgamento do recurso extraordinário nº 566.471, 
com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal - STF. O presente texto integra 
uma pesquisa que vem sendo desenvolvida no programa PIIC/URI. Com ele, pretende-se, de início, 
fazer um apanhado do direito à saúde, inclusive no contexto constitucional brasileiro. Depois, 
promover uma análise da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul a 
respeito dos medicamentos de alto custo, mediante a verificação dos julgados do referido Tribunal, 
em sede de recurso de apelação, nos meses de setembro e outubro de 2017, observada a busca 
pelas palavras “medicamentos de alto custo”. De posse de tais informações, busca-se o 
conhecimento acerca do mais recente posicionamento que vem sendo adotado pelo Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul sobre a problemática dos medicamentos de alto custo.  
 
Palavras-chave: Medicamentos. Alto custo. Jurisprudência. Tribunal de Justiça do Estado do Rio 
Grande do Sul. 

 
THE HIGH COST MEDICINES AND THE JURISPRUDENCE OF THE COURT OF JUSTICE OF THE 

STATE OF RIO GRANDE DO SUL 
 
Abstract: Under the terms of the Federal Constitution, specifically article 196, health is a right of all 

and a duty of the State. Among the different issues related to the right to health, one of them has been 
highlighted. This is the issue of highcost medicines. This fact can be proven by the pending judgment 
of extraordinary appeal nº. 566.471, with general repercussion recognized by the Federal Supreme 
Court (STF). The present text integrates a research that has been developed in the program PIIC / 
URI. With it, it is intended, from start, to make a collection of the right to health, including in the 
Brazilian constitutional context. Then, to promote an analysis of the jurisprudence of the Court of 
Justice of the State of Rio Grande do Sul regarding high-cost medicines, by verifying the judgments of 
said Court, on appeal, in the months of September and October 2017, observed the search for the 
words "high cost medicines". In the possession of this information, we seek knowledge about the latest 
positioning that has been adopted by the Court of Justice of the State of Rio Grande do Sul on the 
problem of high cost medicines. 
 
Keywords: Medicines. High cost. Jurisprudence. Court of Justice of the State of Rio Grande do Sul. 

 

INTRODUÇÃO 

Após a Constituição Federal de 1988, a questão do direito à saúde ganhou 

maior atenção da sociedade e do Poder Judiciário. Com frequência, casos são 

levados às mesas dos julgadores, tendo por objetivo o fornecimento medicamentos, 

tratamentos, procedimentos cirúrgicos. Muitos deles, é importante referir, de alto 
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custo. Não resta dúvida acerca do direito à saúde, a que corresponde um dever do 

Estado. Tal direito deve ser assegurado, na forma dos dispositivos constitucionais e 

legais.  

Ocorre que tal direito não parece estar sendo efetivado na sua integralidade. 

Isso porque diversos medicamentos, por terem um alto custo financeiro, acabam 

colocando em risco a vida daqueles em vulnerabilidade social, a partir do momento 

em que, ao prestar assistência a um pequeno grupo da sociedade, o Estado deixa 

de atender a outros tantos. 

Disso decorre a considerável judicialização do direito à saúde.  

Nos dias de hoje, com relação ao fornecimento de medicamentos de alto 

custo, resta pendente no STF o julgamento do recurso extraordinário nº 566.471, 

que debate o dever do Estado (ou não) em fornecer esses medicamentos. 

Na constante busca da construção do conhecimento, para fins de embasar a 

pesquisa a ser realizada e enquanto se aguarda o desdobramento do julgamento do 

recurso extraordinário nº 566.471, entendeu-se por bem, no presente artigo, em 

fazer um apanhado da saúde, inclusive no contexto constitucional brasileiro e, 

depois, proceder uma análise da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do 

Rio Grande do Sul sobre as questões que envolvam os medicamentos de alto custo. 

Para efetivar o primeiro objetivo, far-se-á uso de legislação, doutrina e 

jurisprudência atinentes à questão em tela. Para realizar segundo objetivo, será feita 

a verificação dos julgados do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em sede de 

recurso de apelação, nos meses de setembro e outubro de 2017, observada a busca 

pelas palavras “medicamentos de alto custo”. 

Com isso, almeja-se aprimorar os conhecimentos teóricos sobre o direito à 

saúde e melhor conhecer o mais recente posicionamento do Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio Grande do Sul sobre os medicamentos de alto custo.  

Registre-se, por fim, que a presente pesquisa integra o programa PIIC/URI, 

tendo tido seu início no último dia 1º de agosto. Trata-se, portanto, de pesquisa 

ainda incipiente.  

UM BREVE HISTÓRICO DO DIREITO À SAÚDE  

A saúde, antes de ser um direito constitucional, era parcialmente 

desconsiderada pela sociedade, na medida em que apenas poucas pessoas 
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buscavam cuidados em hospitais, que eram administrados por organizações 

religiosas ou de caridade. (DALLARI, 1987, p. 07-08). 

Com a Revolução Industrial, tudo mudou. Os empresários entenderam que 

tinham necessidade de alguém que garantisse a saúde de seus funcionários, para 

que eles pudessem produzir mais e, também, para evitar a contaminação da 

sociedade em geral. Os operários, por sua vez, organizaram-se para lutar por 

melhores condições de trabalho, exigindo o reconhecimento do direito à saúde e, 

ainda, que o Estado prestasse serviços e fiscalizasse as condições necessárias do 

ambiente de trabalho (DALLARI, 1987, p. 08-09).  

Depois das duas grandes guerras, os Estados reuniram-se, inclusive o 

Brasil, e decidiram discutir seus problemas juntos, em busca da paz mundial. Nesse 

contexto, em 1945, foi criada a Organização das Nações Unidas – ONU (DALLARI, 

1987, p. 11). 

A primeira tarefa da ONU foi convocar pessoas que se interessavam pelas 

condições de vida do homem em geral e elaborar um conjunto de documentos que 

reafirmavam o valor da pessoa humana e os direitos intrínsecos, que todos os 

Estados e as pessoas deveriam respeitar. O resultado desse trabalho foi a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, que ajudou na introdução de 

direitos sociais nas constituições modernas, bem como mobilizou países 

democráticos a criarem meios de promoção e proteção dos direitos sociais. Em 

1966, a Assembleia Geral das Nações Unidas reconheceu a saúde como um direito 

humano (DALLARI, 1987, p. 05; 11). 

No Brasil, a nível constitucional, possível dizer que, somente a partir de 1946 

é que o direito à saúde passou a figurar no rol de direitos tidos por fundamentais. 

Vejamos. 

A primeira Constituição, de 1824, em específico no seu artigo 179 (em seus 

trinta e cinco incisos), tinha a previsão de direitos e garantias individuais do cidadão 

brasileiro, mas o direito à vida e à saúde não figuravam dentre eles (SILVA, 2009, p. 

67-68). 

A Constituição seguinte, de 1891, no que diz respeito ao direito à vida e à 

saúde, mais uma vez, não os reconheceu (SILVA, 2009, p. 70). 

Na sequência, foi promulgado o texto de 1934. Aqui, ganharam destaque os 
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direitos humanos de 2ª dimensão95 e a perspectiva de um Estado social de direito. 

(LENZA, 2008, p. 41). Essa Constituição também silenciou a respeito do direito à 

vida e à saúde. No entanto, abriu espaço para uma interpretação mais ampla sobre 

a temática, a partir do momento em que inseriu, no seu artigo 113, caput, um 

conceito de subsistência que se aplicava aos brasileiros e estrangeiros residentes no 

país (SILVA, 2009, p. 70). 

Foi no contexto da Carta de 1937 que surgiu, por vez primeira, no plano 

infraconstitucional, uma legislação que demonstrou a preocupação do Estado com a 

saúde. Tratou-se da Lei Elói Chaves, que instituiu um seguro saúde previdenciário. 

Inexistia, entretanto, previsão de universalidade, a contar do momento em que o 

texto era dirigido apenas para uma parcela da população (SILVA, 2009, p. 72). 

Logo depois, foi promulgada a Constituição de 1946. Foi nessa Carta 

Política que o direito à vida figurou, por vez primeira, como direito fundamental do 

indivíduo, consoante preceituado por seu artigo 141, caput (SILVA, 2009, p. 72). 

O texto de 1967 manteve, desta feita no seu artigo 150, caput, o direito de 

proteção à vida como direito e garantia individual (SILVA, 2009, p. 75). 

E, finalmente, depois de aproximadamente 20 anos de ditadura militar, foi 

promulgada a atual Constituição de 1988. Nela, o direito à saúde foi consagrado, em 

seu artigo 6°, como um direito social. Na mesma seara, em seu artigo 196, afirmou 

que o direito à saúde será garantindo por meio de políticas sociais e econômicas, 

objetivando reduzir o número de doenças e acesso aos serviços de promoção, 

proteção e recuperação da saúde. A saúde, portanto, é um direito do cidadão e um 

dever do Estado. (MORAES, 2016, p. 83). 

No tocante às decisões dos Tribunais Superiores, tanto o STF quanto o 

Superior Tribunal de Justiça – STJ, já se manifestaram inúmeras vezes sobre o 

direito à saúde. 

O recurso extraordinário nº 242.859 foi a primeira decisão do STF sobre o 

fornecimento de medicamentos. Na oportunidade, o Estado do Rio Grande do Sul se 
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Há quem defenda que a terminologia correta é “geração” e não “dimensão”. Parece ser mais 

apropriada a segunda opção. Nas palavras de Ingo Wolfgang Sarlet: “Com efeito, não há como negar 
que o reconhecimento progressivo de novos direitos fundamentais tem o caráter de um processo 
cumulativo, de complementaridade, e não de alternância, de tal sorte que o uso da expressão 
“gerações” pode ensejar a falsa impressão da substituição gradativa de uma geração por outra, razão 
pela qual há quem prefira o termo “dimensões”, dos direitos fundamentais, posição esta que aqui 
optamos por perfilhar, na esteira da mais moderna doutrina” (2011, p. 45). 
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insurgiu contra condenação ao fornecimento do fármaco Invirase para portador de 

HIV. O recurso extraordinário nº 271.286, por sua vez, constituiu a decisão 

paradigma sobre a temática, a contar do momento em que garantiu a judicialização 

do direito fundamental à saúde (LEIVAS in SARMENTO; SARLET, 2011, p. 635).  

Além do STF, também o STJ já se manifestou acerca do direito à saúde.  

No agravo regimental no recurso especial nº 1.028.835 – DF, reconheceu o 

direito à saúde e o dever do Estado, por meio do Sistema Único de Saúde - SUS, de 

fornecimento gratuito de medicamentos necessários ao tratamento de doença grave 

de um grupo de indivíduos. No mesmo sentido, o recurso em mandado de 

segurança nº 24.197 – PR. Nesse último caso, mais especificamente, prevaleceu a 

prescrição de médico não credenciado pelo SUS em detrimento do constante na 

Portaria 863/2002 do Ministério da Saúde, a qual instituiu o Protocolo Clínico de 

Diretrizes Terapêuticas, determinando que a medicação fosse fornecida a portador 

do vírus da hepatite C, genótipo 3, conquanto o referido Protocolo somente previsse 

o fornecimento de fármaco para quem tivesse genótipo 1. No recurso especial nº 

830.904 – MG foi reconhecida a competência funcional do Ministério Público para 

litigar em prol de uma única pessoa, utilizando-se da Ação Civil Pública, objetivando 

a obtenção de tratamento médico fora do Estado (NUNES; SCAFF, 2011, p. 110-

115). Esse, um geral panorama do direito à saúde. 

A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL 

Público e notório que o direito à saúde nem sempre é alcançado na sua 

integralidade. Os brasileiros, então, veem-se obrigados a buscar socorro no Poder 

Judiciário.  

Uma das questões comumente levadas ao Poder Judiciário é a dos 

medicamentos de alto custo. Isso nos apresenta um problema. De um lado, o 

reconhecimento do direito à saúde e de que o Estado deve garanti-lo, 

independentemente de qual seja o custo que isso lhe traga. De outro lado, a 

percepção de que o orçamento é limitado e que o fornecimento de um medicamento 

de alto custo pode vir a impossibilitar o fornecimento de outros tantos 

medicamentos. 

Diante dessa constatação é que surgiu o interesse em averiguar, com o 

presente trabalho, como o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul vem 
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enfrentando a questão. Para realizar tal intento foi feita a verificação dos julgados do 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em sede de recurso de apelação, nos 

meses de setembro e outubro de 2017, observada a busca pelas palavras 

“medicamentos de alto custo”. 

Em outubro, foi possível localizar os seguintes julgados: apelação cível nº 

70074642349, apelação cível nº 70074554270 e apelação e reexame necessário nº 

70074731712. O primeiro advindo da Sétima Câmara Cível. Os dois últimos, da 

Vigésima Segunda Câmara Cível. 

O primeiro julgado, apelação cível nº 70074642349, tratou de pedido de 

medicamento para um infante. Ainda que tenha sido vinculado à busca pelas 

palavras “medicamentos de alto custo”, nada há, na decisão, que faça referência a 

isso. Anote-se, ainda assim, que, na hipótese, decidiu o Tribunal de Justiça pelo 

fornecimento do medicamento (RIO GRANDE DO SUL, 2017m). 

O segundo julgado, apelação civil nº 70074554270, cuidou de pedido de 

medicamento de alto custo. Mais uma vez, a decisão foi no sentido de determinar ao 

Estado do Rio Grande do Sul e ao Município de Dom Pedro de Alcantara, 

solidariamente, o fornecimento do fármaco postulado. A decisão foi fundamentada 

na Constituição Federal. Com relação ao alto custo do medicamento, em específico, 

citou os argumentos deduzidos na decisão da suspensão de tutela antecipada 

nº 175, do STF, ao referir que o alto custo de um tratamento ou de um medicamento 

não é, por si só, motivo para o seu não fornecimento, “visto que a Política de 

Dispensação de Medicamentos excepcionais visa a contemplar justamente o acesso 

da população acometida por enfermidades raras aos tratamentos disponíveis” (RIO 

GRANDE DO SUL, 2017n). 

O terceiro e último julgado, apelação e reexame necessário nº 

70074731712, tratou, também, de pedido de fármaco de alto custo. Desta feita, a 

determinação de fornecimento do medicamento foi destinada ao Estado do Rio 

Grande do Sul e ao Município de Pelotas, solidariamente. Os argumentos utilizados 

foram os mesmos da decisão antes referida (RIO GRANDE DO SUL, 2017o). 

Em setembro, foi possível localizar os seguintes julgados: apelação cível nº 

70074657263, apelação cível nº 70075005314, apelação cível nº 70074543927, 

apelação cível nº 70074085432, apelação cível nº 70074452525, apelação cível nº 

70074787888, apelação cível nº 70074722174, apelação cível nº 70074893066, 
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apelação cível nº 70074232034, apelação cível nº 70073574089, apelação cível nº 

70073648800 e apelação e reexame necessário nº 70074539685. Do total de doze 

julgados, seis foram oriundos da Vigésima Segunda Câmara Cível. 

A apelação cível nº 70074657263 cuidou de pedido de medicamento de alto 

custo em desfavor no Estado do Rio Grande do Sul. A decisão, proferida pela 

Vigésima Segunda Câmara Cível, foi no mesmo sentido das anteriormente 

mencionadas. Determinou, portanto, o fornecimento do medicamento, ainda que de 

alto custo, haja vista que, no entender dos julgadores, descabida a alegação de 

insuficiência de previsão orçamentária, pois o direito à vida deve prevalecer sobre 

regras de natureza formal (RIO GRANDE DO SUL, 2017a). 

Em igual sentido, as demais decisões prolatadas pela Vigésima Segunda 

Câmara Cível, a saber: apelação cível nº 70075005314, apelação cível nº 

70074543927, apelação cível nº 70074452525, apelação cível nº 70074787888 e 

apelação cível nº 70074722174. 

A apelação cível nº 70074085432, advinda da Oitava Câmara Cível, tratou 

de pedido de medicamento de criança, representada por sua genitora. Na hipótese, 

o Estado do Rio Grande do Sul e o Município de Cruz Alta foram condenados ao 

fornecimento de medicamento de alto custo. O fundamento foi o de que, enquanto 

não sobrevier decisão do STF, no recurso extraordinário nº 566.471, há de 

permanecer o posicionamento majoritariamente adotado no Tribunal de Justiça e no 

STJ acerca da temática (RIO GRANDE DO SUL, 2017d). 

Na mesma linha, o julgamento da apelação cível nº 70073574089, também 

pela Oitava Câmara Cível. 

A apelação cível nº 70074893066, oriunda da Vigésima Primeira Câmara 

Cível, cuidou de pedido de medicamento de alto custo. Também nesta ocasião, o 

Estado do Rio Grande e o Município de Feliz foram condenados ao fornecimento do 

fármaco. Afirmou o relator que não se pode admitir que a burocracia e as 

dificuldades financeiras daquele que pede o medicamento vençam o direito à saúde, 

na medida em que este se sobrepõe a todos os demais (RIO GRANDE DO SUL, 

2017h). 

Em igual sentido, a fundamentação da apelação e reexame necessário nº 

70074539685, também pela Vigésima Primeira Câmara Cível. 
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A apelação cível nº 70074232034, advinda da Segunda Câmara Cível, tinha 

por objeto o fornecimento de fármaco de alto custo. A condenação ao fornecimento 

do medicamento, desta feita, foi em desfavor do Estado do Rio Grande do Sul e do 

Município de Alegrete. Um fato interessante no caso, que o difere dos antes 

referidos, é que, aqui, o autor do pedido foi o Ministério Público, em favor de uma 

pessoa física. No mais, a fundamentação manteve a mesma argumentação dos 

julgados anteriores (RIO GRANDE DO SUL, 2017i). 

Por fim, a apelação cível nº 70073648800, oriunda da Quinta Câmara Cível. 

No caso, o condenado foi o plano de saúde. A condenação abrangeu o direito do 

autor de ressarcimento de todos os valores despendidos para o tratamento de saúde 

de sua companheira fora da rede credenciada da localidade onde residiam à época 

dos fatos, bem como o reembolso do montante gasto com a importação dos 

medicamentos (RIO GRANDE DO SUL, 2017k). 

Diante do exposto, possível afirmar que a pesquisa demonstrou claramente 

que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por meio de seus julgadores, em 

todos os casos analisados, determinou o fornecimento do fármaco pretendido. 

No tocante ao argumento do alto custo, em particular, em nenhuma hipótese 

foi suficiente para afastar o dever constitucional do ente público de assegurar o 

direito à saúde dos cidadãos.  

O fundamento para a prevalência do direito à saúde perpassa, em última 

análise, pelo direito individual de cada cidadão de lutar pela vida e, também, pela 

dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil. 

Esse, portanto, o mais recente posicionamento do Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio Grande do Sul sobre a temática dos medicamentos de alto custo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Até o momento, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio 

Grande do Sul parece ter entendimento majoritário, para não dizer pacífico, no 

sentido da necessidade de fornecimento de medicamentos, ainda que de alto custo. 

A decisão do STF, a ser proferida nos autos do recurso extraordinário nº 

566.471, com repercussão geral, é que poderá vir a modificar tal posicionamento. 

Por ora, no recurso extraordinário, o relator, Ministro Marco Aurelio, 

apresentou seu voto na sessão do dia 15 de setembro de 2016, quando o 
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julgamento da matéria teve seu início. Na oportunidade, entendeu por negar 

provimento ao recurso. Disse que o Estado pode ser obrigado a fornecer os 

medicamentos de alto custo, desde que demonstradas a imprescindibilidade do 

medicamento e a incapacidade financeira do paciente e de sua família (BRASIL, 

2016). 

Na mesma sessão, pediu vista o Ministro Luís Roberto Barroso. 

Na sessão de 28 de setembro de 2016, o ministro Marco Aurélio manteve o 

seu voto, aditando-o, para fins de propor novo texto para análise do Plenário.: “O 

reconhecimento do direito individual ao fornecimento, pelo Estado, de medicamento 

de alto custo, não incluído em Política Nacional de Medicamentos ou em Programa 

de Medicamentos de Dispensação em Caráter Excepcional, constante de rol de 

aprovados, depende da demonstração da imprescindibilidade – adequação e 

necessidade -, da impossibilidade de substituição do fármaco e da incapacidade 

financeira do enfermo e da falta de espontaneidade dos membros da família 

solidária em custeá-lo, respeitadas as disposições sobre alimentos dos artigos 1.694 

a 1.710 do Código Civil, e assegurado o direito de regresso” (BRASIL, 2016). 

Ainda nessa sessão, o Ministro Luís Roberto Barroso apresentou voto-vista. 

Destacou a necessidade de desjudicializar o debate sobre a saúde no Brasil. No 

mérito, entendeu que, como regra geral, o Estado não pode ser obrigado a fornecer 

o medicamento de alto custo não incorporado pelo SUS. Por tal motivo, desproveu o 

recurso e formulou a seguinte repercussão geral: “O Estado não pode ser obrigado 

por decisão judicial a fornecer medicamento não incorporado pelo SUS, 

independentemente de custo, salvo hipóteses excepcionais, em que preenchidos 

cinco requisitos” (BRASIL, 2016). 

Na sequência, o Ministro Edson Fachin votou pelo parcial provimento do 

recurso. Disse que há direito subjetivo às políticas públicas de assistência à saúde, 

configurando-se violação a direito individual líquido e certo a sua omissão ou falha 

na prestação, quando injustificada a demora em sua implementação. Alegou que a 

prestação individual deve ser excepcional e que para tal implementação deve existir 

ampla produção de provas, na qual se demonstre que a opção diversa, 

disponibilizada pela rede pública, decorre de comprovada ineficácia ou 

impropriedade da política de saúde existente para determinado caso “e que, de outro 

lado, haja medicamento ou tratamento eficaz e seguro, com base nos critérios da 
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medicina baseada em evidências” (BRASIL, 2016). 

Depois, pediu vista dos autos o Ministro Teori Zavascki. Desde então, o 

processo aguarda a continuidade do julgamento. 

Resta-nos, então, aguardar o deslinde do julgamento do recurso 

extraordinário e, a partir dele, verificar como serão as decisões vindouras do 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. 

A tendência, como bem se pode examinar, é que o direito à saúde continue 

a ser resguardado, nos termos da Constituição Federal, observados alguns 

requisitos, a serem especificados quando da decisão. 
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DIREITO À SAÚDE: JUDICIALIZAÇÃO E ANÁLISE DE UM CASO CONCRETO 
 

RIGHT TO HEALTH: JUDICIALIZATION AND ANALYSIS OF A CONCRETE CASE 
 

Mardjiolaine Eberhart Figur96 
Jaqueline Schimanoski Machado Roberto97 

Antônio Edison Maciel Beridan Netto98 
 

Resumo: O presente artigo propõe-se a discorrer sobre a judicialização do direito à saúde 
juntamente com a análise de um caso concreto, julgado pelo Supremo Tribunal Federal. No decorrer 
do texto pretende-se demonstrar os princípios usados para justificar a decisão tomada pelo Supremo 
Tribunal Federal, bem como demonstrar porque os autores consideram tal decisão acertada. Reserva 
do Possível, Mínimo Existencial, Separação dos Poderes e Violação ao Retrocesso Social são 
princípios sobre os quais irá se dissertar.  
Palavras chaves: Eficácia do direito à saúde. Reserva do Possível. Mínimo Existencial. 
 
Abstract: This article proposes to discuss the judicialization of right’s health jointly the analysis of a 
concrete case, judged by the Federal Supreme Court. In the course of the text it is intended to 
demonstrate the principles used to justify the decision taken by the Federal Supreme Court, as well as 
in demonstrating why the authors consider such a decision to be correct. Reserve of the Possible, 
Minimum Existential, Separation of Powers and Violation of Social Retreat are principles that will be 
discoursed. 
Keywords: Efficacy right’s health. Reserve of the Possible. Minimum Existential. 

 
INTRODUÇÃO 

O caso em tela, trata-se de um agravo regimental para a suspensão da 

segurança, pois, uma jovem de 21 anos, portadora da doença rara denominada 

NIEMANN-PICK TIPO C, doença neurodegenerativa rara, requereu a concessão 

do medicamento ZAVESCA (miglustat), que poderia possibilitar um aumento da 

sobrevida e a melhora da qualidade de vida do paciente. Esse remédio possui um 

custo elevado, qual seja 52 mil reais por mês, sendo que a família não possui 

condições de pagar tal tratamento. 

A União requereu a suspensão da antecipação, dizendo que decisão fere o 

principio da separação dos poderes e representa grave lesão à ordem, à economia, 

à saúde e à segurança pública, bem como que a concessão desse medicamento 

implicaria no deslocamento de esforços e recursos estatais, descontinuidade da 

prestação dos serviços da saúde ao restante da população e a possibilidade do 

efeito multiplicador. A supressão da segurança foi denegada por unanimidade. 
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No decorrer do artigo, vamos usar argumentos que justificam a posição 

adotada pelo STF, em não suspender a antecipação de tutela de conceder o 

medicamento a jovem. 

DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE 

O presente acordão envolve um direito social. Direito Social é, segundo Ingo 

Wolfgang Sarlet, um direito fundamental, estando, em princípio, sujeitos ao mesmo 

regime jurídico dos demais direitos fundamentais, sendo que esses possuem 

aplicabilidade direta. Todavia sua eficácia deve ser avaliada sempre no contexto de 

cada direito social e em harmonia com os outros direitos fundamentais.  

Do entendimento de Sarlet, compreende-se que o direito à saúde é um 

direito fundamental, e que a ele reserva-se a mesma proteção reservada aos direitos 

fundamentais individuais, sendo que o direito fundamental a saúde possui 

aplicabilidade imediata, segundo o artigo 5o, parágrafo 1o da Constituição Federal. 

Nesse sentido “§ 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm 

aplicação imediata”.99 

Não obstante, não existe direito fundamental irrestrito e ilimitado, eles por 

obvio são limitados por outros direitos. O direito social à saúde possui várias 

dimensões:  

A dimensão defensiva, no sentido de gerar um dever de não interferência, 
ou seja, uma vedação a atos (estatais e privados) que possam causar dano 
ou ameaçar a saúde da pessoa, sem prejuízo de sua simultânea função 
prestacional (positiva), pois ao Estado incumbe a criação de todo um 
aparato de proteção (v.g., as normas penais que vedam lesões corporais, 
morte, charlatanisto etc.), assim como a criação de uma série de instituições 
e procedimentos dirigidos à prevenção e a promoção da saúde (campanhas 
de vacinação pública, atuação da vigilância sanitária, controle de fronteiras, 
participação nos conselhos de conferências de saúde, entre outros), além 
do dever estatal de fornecimento de prestações no campo de assistência 
médico hospitalar, medicamentos, entre outras. SARLET (2017, p. 605). 

Então, tanto os direitos sociais como os direitos subjetivos requerem a 

prestações do estado, e os direitos objetivos que requerem a não intervenção.  

Os direitos sociais, quando direitos subjetivos, são direitos que se 

enquadram no status positivo, segundo a teoria dos quatro status de Jellinek. 

Ratificando o enunciado George Jellinek apud Robert Alexy (2008, p. 263-264): 
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O indivíduo está inserido nesse status sempre que o Estado a ele 
“reconhece a capacidade jurídica para recorrer ao aparato estatal e utilizar 
as instituições estatais, ou seja, [quando] garante ao indivíduo pretensões 
positivas”.  

Segundo Alexy, o Estado confere ao indivíduo o status cívico, quando: (1) 

“lhe garante pretensões à sua atividade” e (2) “cria meios jurídicos para a realização 

desse fim” (George Jellinek apud Alexy, p. 264-2008). 

Do exposto, percebe-se que na ótica subjetiva, a saúde requer uma 

prestação do estado, mas não podemos deixar de considerar que existem limitações 

jurídicas e práticas as implementações dos direitos sociais por parte do Poder 

Judiciário. 

Nesse sentido Sarlet (2017, p. 603): 

...quando os direitos sociais operam como direitos subjetivos, está em 
causa a possibilidade de serem exigíveis (em favor de seus respectivos 
titulares) em face de seus destinatários. A despeito das dificuldades e 
objeções que se registram nessa esfera (v.g., menor densidade das normas 
definidoras de direitos sociais, limites ao controle judicial das políticas 
públicas, dependência da disponibilidade de recursos, em outras palavras, 
do impacto da assim chamada reserva do possível), constata-se, no caso 
brasileiro, uma forte tendência doutrinária e jurisprudencial (com destaque 
aqui para a jurisprudência do STF) no sentido do reconhecimento de um 
direito subjetivo definitivo (portanto, gerador de uma obrigação de prestação 
por parte do destinatário) pelo menos no plano do mínimo existencial, 
concebido como garantia (fundamental) das condições materiais mínimas 
para uma vida com dignidade, o que, em termos de maior incidência, se 
verifica especialmente nos casos do direito à saúde e à educação. 

Corroborando com o enunciado, Gilmar Mendes (2010, p. 78)100:  

As divergências doutrinárias quanto ao efetivo âmbito de proteção da norma 
constitucional do direito à saúde decorrem, especialmente, da natureza 
prestacional desse direito e da necessidade de compatibilização do que se 
convencionou denominar “mínimo existencial” e “reserva do possível” 
(Vorbehalt des Moglichen). 

Do exposto, percebe-se que os indivíduos tem o direito de requerer ao Poder 

Judiciário implementações de medidas para que o direito à saúde seja exercido na 

prática, contudo, nem todo e qualquer medicamento e procedimento são 

obrigatoriamente concedidos, uma vez que existem limitações fáticas e jurídicas. 

Todavia, os direitos que envolvem o mínimo existencial não podem negados, não 

podendo ser invocada a tese da Reserva do Possível. 
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RESERVA DO POSSÍVEL 

A Reserva do Possível é invocada pelos Poder Público para se abster de 

prover direitos fundamentais de cunho prestacional, como a saúde. 

Nas palavras de Marcelo Novelino (2014)  

a reserva do possível pode ser compreendida como uma limitação fática e 
jurídica oponível, ainda que de forma relativa, à realização dos direitos 
fundamentais, sobretudo os de cunho prestacional. 

No âmbito fático, podemos identificar finitude de recursos materiais e as 

inúmeras demandas sociais, fazendo com que o poder público não possua recursos 

necessários para a mobilização e no âmbito jurídico podemos identificar a legalidade 

orçamentária, separação dos Poderes e etc. 

Segundo Canotilho (apud Novelino, 2014): 

A onerosidade da implantação dos direitos sociais acaba por condicionar o 
seu processo de concretização às possibilidades financeiras e 
orçamentárias do Estado, já que alguns consistem em prestações 
pecuniárias, enquanto outros implicam em despesas de diversos tipos (e.g., 
saúde e educação). 

Do exposto, podemos inferir que o Judiciário pode condicionar a prestação 

dos direitos fundamentais, observando a Reserva do Possível, se realmente o 

Estado não tiver recursos para cumprir tal prestação, todavia deve-se sempre 

respeitar a proporcionalidade e a razoabilidade. 

Nesse sentido: 

O Min. Celso de Mello deixou consignado em seu voto que a realização 
prática dos direitos prestacionais depende da presença cumulativa de dois 
elementos: a razoabilidade da pretensão individual/social deduzida em face 
do Poder Público e a existência de disponibilidade financeira para tornar 
efetivas as prestações positivas reclamadas do Estado. As limitações 
orçamentárias que dificultam ou impedem a implementação dos direitos 
fundamentais sociais por parte do Estado só poderão ser invocadas com a 
finalidade de exonerá-lo de suas obrigações constitucionais diante da 
“ocorrência de justo motivo objetivamente aferível” apud Novelino, (capítulo 
27, 2014). 

E ainda: 

No que diz com a assim chamada reserva do possível, que vinha sendo 
considerada, no mais das vezes, como mero entrave burocrático, a 
evolução mais recente tende a reverter este quadro, admitindo-se que os 
direitos sociais encontram-se submetidos a limites fáticos e jurídicos, mas 
ao mesmo tempo se afirmando que a impossibilidade de atendimento da 
demanda (de fornecimento das prestações) deve ser demonstrada pelo 
Poder Público, a quem incumbe o ônus da prova (SARLET, 2017 p.616).  
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Quem deve alegar que não possui recursos para arcar com a prestação 

requerida em juízo é o poder público a quem incumbe provar o fato impeditivo, 

modificativo do direito do autor. No mais das vezes a reserva do possível é usada 

para que o Poder Público ganhe tempo. 

No caso em análise, podemos perceber que o Ministro Relator dissertou no 

acordão acerca da Reserva do Possível, em suma, dizendo que os que são contra a 

judicialização da saúde colocam a Reserva do Possível como um entrave para a 

judicialização dos direitos sociais, uma vez que: 

A razão da inexistência de suportes financeiros suficientes para a satisfação 
de todas as necessidades sociais, implicaria, invariavelmente, em escolhas 
alocativas. Essas escolhas seguiriam critérios de justiça distributiva (...) É 
dizer, a escolha da destinação de recursos para uma politica e não para 
outra leva em consideração fatores como o número de cidadãos atingidos 
pela política eleita, a efetividade e a eficácia do serviço a ser prestado, a 
maximização dos resultados etc. 
(...) Argumenta-se que o Poder Judiciário, o qual estaria vocacionado a 
concretizar a justiça do caso concreto (microjustiça), muitas vezes não teria 
condições de, ao examinar determinada pretensão à prestação de um 
direito social, analisar as consequências globais da destinação de recursos 
públicos(...) (MENDES, 2010, p. 80-81) 

De todo exposto, podemos concluir que a Reserva do Possível é um 

argumento forte contrário à judicialização dos direitos sociais, mas que só pode ser 

analisado diante do caso concreto, e nunca vai ser impeditivo da prestação ao direito 

social, quando estivermos diante do mínimo existencial. 

SEPARAÇÃO DOS PODERES 

Outro ponto que é invocado contra efetividade judicial ao direito social da 

saúde é a Separação dos Poderes, uma vez que o Judiciário estaria intervindo nas 

Politicas Públicas, visto que a atribuição de locação de recursos públicos é 

responsabilidade do Legislativo e do Executivo. 

Ratificando o enunciado:  

Outro argumento habitualmente assacado contra a exigibilidade dos direitos 
sociais como direitos subjetivos a prestações, especialmente de direitos 
originários a prestações, diz com a alegação da impossibilidade do controle 
judicial das políticas públicas destinadas a garantir a efetividade desses 
direitos, visto que tais políticas e decisões da Administração e do Legislativo 
constituiriam matéria afeta à discricionariedade administrativa e/ou liberdade 
de conformação do legislador, portanto, sujeitas apenas a critérios de 
conveniência e oportunidade, sobre os quais não caberia intervenção 
judicial. Conquanto não se vá aqui adentrar no exame da problemática da 
legitimidade da atuação do Judiciário, importa assinalar, contudo, que a 
consagração da garantia fundamental da inafastabilidade da jurisdição (CF, 
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art. 5.o, XXXV) por si só bastaria para fragilizar o argumento da inviabilidade 
de controle judicial das políticas públicas, mais ainda quando se trata de dar 
eficácia e efetividade à perspectiva objetiva dos direitos sociais. Neste 
contexto, reitera-se a lição de Jorge Reis Novais, no sentido de que também 
os direitos fundamentais sociais configuram “trunfos contra a maioria”, pois, 
num Estado fundado na dignidade da pessoa humana – como é o caso de 
Portugal, e também do Brasil –, cada pessoa tem a si assegurada uma 
esfera de autonomia e liberdade individual que não pode ser comprimida 
nem restringida pelo só fato de um ato normativo ou política pública ser 
decorrente de uma decisão majoritária. (SARLET, 2017, p. 615) 

Assim sendo, a previsão da garantia constitucional da inafastabilidade da 

jurisdição, por só justifica a intervenção do Poder Judiciário em relação à efetivação 

dos direitos sociais, como também a garantia da aplicabilidade imediata dos direitos 

fundamentais, e a omissão ou negativa do Poder Público em conceder um direito 

fundamental, sendo que, como já dito alhures é da própria função do STF garantir a 

efetividade da Carta Magma. 

Outrossim, a doutrina atual está considerando acertada essa posição pro-

ativa do poder judiciário, sendo a atuação deste, fundamental para o exercício da 

cidadania. Não podendo o Judiciário ficar inerte frente aos dispositivos 

constitucionais. 

Nesse ínterim, Sarlet (2017), acrescenta que 

de acordo com reiterada jurisprudência, o STF aponta para a circunstância 
de que se deve distinguir a maioria expressiva dos casos levados a juízo, 
nos quais se busca apenas coibir omissões do Poder Legislativo e 
Executivo, ou exigir o cumprimento de legislação e políticas públicas já 
existentes, hipótese na qual se enquadra a noção de direitos derivados a 
prestações, das situações nas quais está em causa a exigência de 
prestações originárias. Com efeito, importa considerar que pelo menos no 
primeiro caso não se pode falar sequer de uma “judicialização da política” 
propriamente dita, tampouco de uma afetação do princípio da separação 
dos poderes ou do princípio democrático. 

O ilustre professor Sarlet, salienta ainda, que na grande maioria dos casos 

levados ao Poder Judiciário envolve coibir omissões do Poder Legislativo e do Poder 

Executivo, ou para requerer o cumprimento de políticas públicas, já existentes, não 

havendo o que se falar em violação do Principio da Separação dos Poderes, por ser 

esta a própria função do Poder Judiciário. 

MÍNIMO EXISTENCIAL 

O mínimo existencial diz respeito às condições mínimas para desenvolver-se 

uma vida com dignidade.  

Para HACHEM (2013, p. 211) o mínimo existencial: 
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(...)Nesse influxo, ele englobaria também o chamado mínimo existencial 
sociocultural, que além de assegurar a satisfação das necessidades básicas 
para a sobrevivência individual (fundamentando-se no direito à vida), 
possibilita ainda a inserção do cidadão na vida social (lastreando se nos 
princípios do Estado Social e da igualdade material). O mínimo existencial, 
nessa medida, distingue-se do mero mínimo vital. 

Do referido, podemos ver que o mínimo existencial não se confunde com o 

mínimo vital, ele é mais. O mínimo existencial envolve o mínimo existencial 

sociocultural, possibilitando-se ao cidadão um mínimo de igualdade material e a 

inserção deste na vida e comunidade com a educação. 

O direito a saúde é um direito intimamente ligado ao direito à vida, sendo 

indispensável para a realização da dignidade da pessoa humana.  

Nesse viés:  

Outro critério que segue tendo relevância diz respeito à utilização da noção 
de uma garantia do mínimo existencial, pois são inúmeras as decisões 
judiciais que deferem pleitos de caráter prestacional mediante o argumento 
de que, quando em causa o direito à vida e o mínimo existencial, não 
podem prevalecer as objeções habituais da reserva do possível, bem como 
da separação dos poderes, tudo a demonstrar que o direito à vida e o 
mínimo existencial assumem a condição de critério material de ponderação, 
ainda que a definição do alcance da noção de mínimo existencial não tenha 
encontrado uma resposta unívoca e não resolva, pelo menos em parte, as 
dificuldades que se verificam quando se trata de exigir pela via judicial a 
satisfação dos direitos sociais e mesmo do mínimo existencial. (SARLET, 
2017, p. 616). 

Constata-se que o direito à saúde é o mínimo do mínimo existencial, pois a 

pessoa somente terá garantido o direito à vida e a dignidade, se estiver com a saúde 

em dia, ainda, se a pessoa não estiver com a saúde boa, o Poder Público, deve 

colocar a disposição os meios que existem para aumentar a expectativa e a 

qualidade da vida da pessoa. 

O acordão estudado, demonstra o principio sendo aplicado no caso 

concreto, uma vez que o remédio que a autora da ação busca, é um medicamento 

de elevado valor, não englobado na política de medicamentos do SUS, mas é o 

único capaz de deter o avanço da doença, ou de, pelo menos, aumentar as chances 

de vida da paciente com uma certa qualidade. 

PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL 

O princípio da vedação do retrocesso social acarreta a vedação a 

desconstituição das conquistas já alcançadas em termos direitos sociais. Uma vez 
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atingidos direitos sociais de natureza prestacionais, veda-se que eles sejam 

suprimidos ou reduzidos. 

Consoante Jose Carlos Vieira de Andrade, apud Novelino (2014):  

A vedação de retrocesso está diretamente relacionada ao princípio da 
segurança jurídica, tendo em vista que os direitos sociais, econômicos e 
culturais devem “implicar uma certa garantia de estabilidade das situações 
ou posições jurídicas criadas pelo legislador ao concretizar as normas 
respectivas”. 

Com ênfase à proibição do retrocesso social, Zagrebelsky (Novelino, 2014):  

sustenta que a proibição de retrocesso consiste em um impedimento 
imposto ao legislador, decorrente das normas constitucionais 
programáticas, de reduzir o grau de concretização atingido por uma norma 
definidora de um direito social. 

Então, resumindo o exposto, não está a falar que as normas de direitos 

sociais não podem ser tocadas, se houver uma medida compensatória ou uma 

melhora, podem ser objetos sim de modificação. Essa vedação de retrocesso social, 

está a respeitar a confiança e a segurança jurídica, uma vez que o legislador deve 

observar as politicas públicas existentes. 

O princípio da Vedação ao retrocesso social, implica, segundo Lilian Maria 

de Oliveira Fernandes (p 128-129) no fato que ao mesmo tempo em que exige-se a 

necessidade de implementação, por exemplo, de uma norma infraconstitucional para 

garantir determinado direito, impõe-se ao legislador o dever de não retroceder em 

sua decisão, afetando assim direitos já adquiridos pelos destinatários da norma. 

Entendemos pela vinculação desse princípio também os órgãos 

jurisdicionais, porquanto inúmeras vezes o STF decidiu por conceder medicamentos 

de custo elevado a pessoas que dele necessitam quando o medicamento é único 

meio de aumentar a expectativa de vida ou garantir uma vida com dignidade a 

pessoa. Não pode o Judiciário nas mesmas circunstâncias indeferir o pleito a outras 

pessoas.  

JUDICIALIZAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE 

Direito à saúde não é norma programática, não depende da sempre e 

integralmente de atuação complementar do legislador infraconstitucional. Assim, o 

entendimento de SARLET (2017, p. 611): 

Tal linha argumentativa, especialmente no que exclui qualquer possibilidade 
de dedução em juízo de um direito subjetivo originário a prestações 
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(notadamente no caso das prestações de caráter material), não pode 
subsistir, seja em face do teor literal e compreensão dominante da norma 
contida no art. 5.o, § 1.o, da CF, seja pelo fato de que os direitos sociais 
perderiam a sua condição de direitos fundamentais, caso seu objeto e a 
decisão sobre sua eficácia e efetividade ficassem integralmente (ainda que 
se reconheça o papel prioritário e indispensável do legislador para a 
efetividade dos direitos sociais) subordinados ao legislador, transformando-
se tais direitos em direitos apenas na medida da lei. 

Então, percebe-se que a possibilidade da busca no judiciário do direito à 

saúde é o que o torna um direito fundamental, negar-se essa possibilidade, seria 

negar o caráter fundamental do direito, e a função precípua do STF que é garantir 

efetividade a constituição.  

Nesses termos:  

(...) quanto ao direito á saúde e a sua exigibilidade pela via judicial, importa 
frisar que, após uma postura inicial, mais contida, mesmo os Tribunais 
Superiores, com destaque aqui para o STF, passaram a reconhecer o 
direito à saúde como direito subjetivo (e fundamental) exigível em juízo e 
não mais como um enunciado meramente programático. Embora o Brasil, 
juntamente com a Colômbia e alguns outros países, ocupe seguramente 
uma posição de destaque no que diz com o número e a diversidade de 
ações judiciais na área da saúde e mesmo em termos do número de 
condenações impostas ao Poder Público, a assim chamada “judicialização 
da saúde” representa fenômeno em escala mundial. SARLET (2017, p.636). 

O direito á saúde exige dos entes federados o dever de prestação positiva, a 

essencialidade do direito à saúde fez com que o legislador constituinte qualificasse 

como prestações de relevância pública e as ações e serviços do artigo 197, 

legitimando a ação do Judiciário nos casos em que o Executivo descumpra o que 

manda a Constituição. 

O DIREITO À SAÚDE NA CONSTITUIÇÃO 

A Constituição Federal de 1988 é a primeira a consagrar o direito à saúde, 

os outros textos constitucionais apenas falavam dos socorros públicos. 

Para Gilmar Mendes (2017), o direito à saúde está previsto no artigo 196 da 

CF, como (1) direito de todos, (2) dever do Estado, (3) garantido mediante “politicas 

sociais e econômicas” (4) que visem à redução do risco de doenças e de outros 

agravos, regidos pelo principio do acesso universal e igualitário (6) as ações e 

serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. 

Segundo Mendes, o direito à saúde não assegura todo e qualquer 

procedimento necessário para a proteção, promoção e recuperação da saúde 

independentemente da existência de uma politica pública que o concretize. O 
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dispositivo constitucional deixa claro que o dever de concretizar a saúde é do Estado 

(todos os entes- que respondem solidariamente). Outrossim, as políticas públicas 

que visam reduzir o risco de doença e outros agravos, devem se dar de forma 

prioritária. 

O acesso universal e igualitário à saúde não pode se dar de qualquer forma, 

uma vez que a política de distribuição de medicamentos, é destinada aos carentes, 

na forma da lei. 

Nesse sentido, Sarlet ilustra (2017, p. 634-635) 

vale lembrar que, no concernente ao fornecimento de medicamentos pelo 
Poder Público (embora não se cuide de matéria afeta ao SUS), a própria 
legislação – que, à evidência, sempre poderá ser questionada quanto à sua 
legitimidade constitucional – já exige a prova prévia da carência (no sentido 
socioeconômico) por parte do cidadão, como pressuposto para a concessão 
da prestação almejada, como dá conta, no plano estadual, a Lei 9.908, de 
16.06.1993, do Rio Grande do Sul, que dispõe sobre o fornecimento gratuito 
de medicamentos excepcionais àqueles que demonstrarem a insuficiência 
de recursos para aquisição dos medicamentos. Além disso, importa registrar 
que o tópico ora problematizado – que diz com a legitimidade para pleitear 
em face do Estado uma prestação de natureza social, na condição de direito 
subjetivo positivo (...). 

CONCLUSÃO 

Diante de todo o discorrido, considera-se acertada a decisão do Supremo 

Tribunal Federal, em não cassar a Antecipação de Tutela Recursal concedida pelo 

TRF da 5o Região, uma vez que no caso em apreço a jovem portadora da doença 

NIEMANN PICK TIPO C, necessitada desse medicamento para ser garantido o 

mínimo existencial, para que ela possa viver com dignidade, uma vez que existindo 

meios de retardar determinada doença, diminuir sintomas, aumentar a qualidade de 

vida, está antes mesmo de se garantir o direito à saúde, se garantindo a dignidade 

da pessoa humana. 

O argumento da reserva do possível é um argumento forte no sentindo de o 

Poder Público não poder prover todas as demandas sociais requeridas pela 

sociedade. Todavia, ele somente pode ser invocado tento em vista, a 

proporcionalidade e a razoabilidade e nunca quando o não cumprimento à aquela 

pretensão implica em violação ao mínimo existencial. 

A judicialização do Direito à saúde é essencial para a sua concretização, 

pois o Judiciário não pode coadunar com o Executivo ou com o Legislativo 

(dependendo do caso concreto) e ficar inerte a não concretização de um direito 
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social previsto e garantido na Constituição, ainda mais o SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL, uma vez que a sua função é a garantir a eficácia da Constituição. 
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A VIOLÊNCIA DE GÊNERO: FACES, LEIS E SANÇÕES 
 

LA VIOLENCIA DE GÉNERO: FACES, LEYES Y SANZES 
 

Regina Bassani101 
Sonia Bressan Vieira102 

 

 

Resumo: O artigo versa sobre Violência de Gênero: Faces, Leis e Sanções. Objetiva analisar as 
diferentes faces da violência, leis que a coíbem e as sanções previstas pelo Código Penal Brasileiro e 
a Constituição Federal de 1988, bem como analisa a Lei Maria da Penha e a revolução que causou 
nas sanções. Aborda ainda a presença feminina nas instituições da rede de proteção à mulher 
municipal. O trabalho alicerça-se nos conceitos de gênero, violência, lei e sanções. Trata-se de um 
estudo bibliográfico/descritivo, com enfoque quali/quantitativo sobre os tipos de violência e suas 
sanções. Envolve ainda, uma coleta e análise de dados sobre a presença feminina na rede. Os 
resultados apontam que no tocante aos tipos de violência, sanções e leis, há diversos meios aos 
quais as mulheres podem recorrer para se protegerem contra a violência de gênero; no que se refere 
a presença de mulheres nas instituições da rede de proteção à mulher, o resultado é de 60,82%, o 
que denota o necessário crescimento feminino nessa esfera de atuação. O estudo contribui com o 
acesso à justiça pelas mulheres vítimas de violência, informando possíveis recursos a serem 
buscados para inibir a violência de gênero. 
Palavras-chave: Gênero. Violência. Lei. Sanções. 
 
Resumen: El artículo versa sobre Violencia de Género: Faces, Leyes y Sanciones. Objetivo analizar 
las diferentes caras de la violencia, leyes que la cohiben y las sanciones previstas por el Código 
Penal Brasileño y la Constitución Federal de 1988 así como analiza la Ley Maria da Penha y la 
revolución que causó en las sanciones. Aborda aún la presencia femenina en las instituciones de la 
red de protección a la mujer municipal. El trabajo se fundamenta en los conceptos de género, 
violencia, ley y sanciones. Se trata de un estudio bibliográfico / descriptivo, con enfoque cuali / 
cuantitativo sobre los tipos de violencia y sus sanciones. También implica una colecta y análisis de 
datos sobre la presencia femenina en la red. Los resultados apuntan que, en cuanto a los tipos de 
violencia, sanciones y leyes, hay diversos medios a los que las mujeres pueden recurrir para 
protegerse contra la violencia de género; en lo que se refiere a la presencia de mujeres en las 
instituciones de la red de protección a la mujer, el resultado es del 60,82%, lo que denota el necesario 
crecimiento femenino en esa esfera de actuación. El estudio contribuye al acceso a la justicia por las 
mujeres víctimas de violencia, informando posibles recursos a ser buscados para inhibir la violencia 
de género. 
Palabras-clave: Género. Violencia. Ley. Sanciones. 

 
 INTRODUÇÃO 

O presente artigo versa sobre os tipos e faces de violência de gênero, leis que 

a coíbem com ênfase na lei Maria da Penha e as possíveis sanções trazidas pela 

mesma, pelo Código Penal Brasileiro, além dos direitos assegurados pela 

                                            

101 
Acadêmica do 2º Semestre do Curso de Direito. Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai 

e das Missões. URI/SLG. Grupo de pesquisa. Política, Educação e Cidadania -Órgão de fomento 
FuRI/URI São Luiz Gonzaga. E-mail: regina_bassani@hotmail.com 
102 

Doutora em História. PUC/RS. Professora da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e 
das Missões. URI/SLG. Grupo de pesquisa- Política, Educação e Cidadania. Órgão de fomento (se 
houver). E-mail:soniabressanvieira@gmail.com 



 
 

 

 267 

Constituição Federal de 1988. Aborda, ainda, a presença das mulheres na Rede de 

Proteção à Mulher no município de São Luiz Gonzaga (Defensoria Pública; 

Delegacia de Polícia- Posto da Mulher; Secretaria da Ação Social, Conselho 

Municipal dos Direitos da Mulher – CRAS e CAPS–Ad), exemplificando por meio de 

porcentagem numérica a atuação de gênero nas instituições já citadas, com o intuito 

de denotar a importância da figura feminina na sociedade. 

Ademais, cabe ressaltar que este estudo está alicerçado na análise do 

conceito de gênero, sanção, lei e violência. 

Nesse sentido, em relação ao conceito de gênero, Anthony Giddens, o define 

como “As diferenças psicológicas, sociais e culturais entre indivíduos de sexo 

masculino e do sexo feminino”. Desta forma, para o autor, “O gênero está associado 

a noções socialmente construídas de masculinidade e feminilidade; não é 

necessariamente um produto direto do sexo biológico de um indivíduo” (2013, pg. 

676). 

Por outro lado o conceito sanção para Giddens significa “qualquer reação 

dos outros ao comportamento de um indivíduo ou grupo e visa fazer cumprir uma 

dada norma”. Segue esclarecendo que “as sanções, impostas formal ou 

informalmente, podem ser positivas (recompensando a conformidade com as 

normas sociais) ou negativas (punindo o comportamento que não está em 

conformidade com as normas sociais)”. Desta forma, para ele, referente as sanções 

informais, “constituem uma reação mais espontânea, e por isso menos 

sistematizada, à inconformidade”. Já no que diz respeito as sanções formais, 

esclarece que “são aplicadas por um conjunto de indivíduos especifico ou uma 

instituição, e visam fazer cumprir um determinado conjunto de regras ou normas”. 

(2013, pg. 1070). 

Ainda, Anthony Giddens denota sobre o conceito de lei, contextualizando e 

aduzindo que “uma sanção formal estabelecida por um governo como princípio ou 

regra a cumprir pelos cidadão e é usada contra aqueles que não se conformam com 

os seus ditames” (2013, pg. 1070). 

Ainda, o conceito de violência foi definido pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS, 2002) e lembrado por SACRAMENTO e REZENDE (2006, p. 96) como 

o 
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uso intencional da força ou poder em uma forma de ameaça ou 
efetivamente, contra si mesmo, outra pessoa ou grupo ou comunidade, que 
ocasiona ou tem grandes probabilidades de ocasionar lesão, morte, dano 
psíquico, alterações do desenvolvimento ou privações. 

Colocados os conceitos que alicerçam este ensaio, ressalta-se que o mesmo 

aspira proporcionar maior entendimento sobre as diferentes faces com as quais a 

violência de gênero acontece seguindo-se da análise das leis e respectivas sanções. 

AS FACES DA VIOLÊNCIA E AS SANÇÕES CONSOLIDADAS 

A violência está constantemente presente no cotidiano dos brasileiros, mais 

especificamente na vida das mulheres. Há variadas formas das agressões se 

manifestarem, sendo elas o maltrato físico (golpes, bofetadas, pontapés, etc.); 

psicológico (menosprezo, intimações, humilhações constantes, agressões verbais); 

e abuso sexual. A seguir serão tratados os principais tipos de violência e suas 

possíveis sanções, previstas no Código Penal Brasileiro. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

A violência de gênero é um problema global que tem relação com o poder, 

privilégios e domínio masculino. Atinge todos os tipos de mulheres, 

independentemente de idade, cor, religião, nacionalidade, opção sexual ou 

condições econômicas. A consequência social, decorrente destas ações, afetam o 

bem-estar, a segurança, as possibilidades de educação e desenvolvimento pessoal 

e a autoestima das mulheres. 

De acordo com Day e colaboradores (apud SACRAMENTO e REZENDE, 

2006, p. 97), entende-se por violência intrafamiliar: 

(...) toda ação ou omissão que prejudique o bem-estar, a integridade física, 
psicológica ou a liberdade e o direito ao pleno desenvolvimento de um 
membro da família. Pode ser cometida dentro e fora de casa, por qualquer 
integrante da família que esteja em relação de poder com a pessoa 
agredida. Inclui também as pessoas que estão exercendo a função de pai 
ou mãe, mesmo sem laços de sangue (2006, pg. 97). 

Já o termo “doméstico”, na opinião dos autores, Lívia de Tartari e 

Sacramento103, e, Manuel Morgado Rezende104 (2006, p. 97), elucidam que: 
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Inclui pessoas que convivem no ambiente familiar, como empregados, 
agregados e visitantes esporádicos. […] Tal fato é possível de ser visto nas 
agressões físicas e nos maus-tratos de ordem psicológica, remanescentes 
da cultura que entendeu os castigos ou punições corporais e a 
desqualificação moral ou a humilhação da pessoa como recursos de 
socialização e práticas educativas. 

Deste modo, as dimensões físicas, sexuais e psicológicas mostram-se 

extremamente interligadas à violência doméstica. 

Infelizmente, no Brasil, tal violência se encontra em constante atuação, sendo 

que um terço das internações em unidades de emergência é consequência da 

violência doméstica. 

Além disso, conforme a Rede Feminina de Saúde, mesmo havendo um 

grande número de ocorrências nas Delegacias de Polícia, sabe-se que a maior parte 

dos casos nem chega ao conhecimento das autoridades. Dentre os motivos 

aduzidos pelas vítimas, que resultam nesta omissão, estão: “61% consideram que 

se trata de um assunto particular; 6,7% tiveram vergonha e 32% alegaram outras 

razões, como: não acharam necessário ou avaliaram que não seriam 

reconhecidas/os como vítimas” (2001, pg. 11). 

No que se refere as possíveis sanções, a advogada criminalista, Luiza Nagib 

Eluf, explica o que é o Feminicídio e qual a justificativa pela qual este crime é 

considerado de forma mais grave. 

Assim, aclara que o crime de Feminicídio resulta na conduta de matar 

alguém, porém se este alguém for mulher e se esta mulher morrer devido as 

condições do sexo feminino do Brasil, ou seja, devido a subalternidade ou do 

entendimento por parte do assassino de que aquela mulher tem menos direitos que 

ele e que lhe deve obediência total, acreditando que tem direito de vida e morte 

sobre a vítima, sendo este o motivo da ação, então o agressor estará cometendo 

Feminicídio. 

A punição do Feminicídio é maior do que a do homicídio, pois o motivo do 

assassinato é torpe, ele pega a vítima de surpresa, de emboscada, a lei brasileira 

analisa todos os fatos relativos a intolerância de gênero, tonando o assassinato mais 

grave que um homicídio que tenha sido praticado sobre outras circunstâncias. 
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Portanto, nas palavras da advogada criminalista Luiza Eluf, “quando o sujeito mata a 

mulher porque ela é mulher e porque ele considera que o ser humano mulher é 

inferior ao ser humano homem, ele está matando aquela mulher, mas ele está 

matando todas as mulheres”. 

Concernente aos crimes contra a vida e, subsequentemente, das lesões corporais, o 

Código Penal Brasileiro avoca crimes e sanções expressos como segue:  

Crime: Homicídio Simples 
Art. 121. Matar alguém: 
Pena – reclusão, de 6 (seis) a 20 (vinte) anos. 
[...] 
Crime: Feminicídio 
VI – contra a mulher por razoes da condição de sexo feminino 
[...] 
Pena – reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos. 
Crime: Lesões corporais 
Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: 
Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano. 
Violência Doméstica 
§ 9.º Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, 
cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, 
ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação 
ou de hospitalidade. 
Pena – detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos. 

Ainda, se detectados outros aspectos na agressão, como, por exemplo, se a 

pessoa for portadora de deficiência, a pena ainda pode ser agravada em um terço. 

Dessa forma, o Código Penal Brasileiro, concernente a ideia de inferioridade da 

mulher, tentou minimizar a conduta dos agressores, impondo penalidades mais 

rigorosas em relação aos crimes envolvendo questões de gênero. 

VIOLÊNCIA SEXUAL 

A violência sexual tem como personagens principais as mulheres. O grande 

motivo deste tipo de violência acontecer com o sexo feminino pode ser explicado 

analisando o fato de que desde os primórdios dos tempos, estas são consideradas 

como objeto pertencente aos homens. Infelizmente, essa cultura ainda persiste na 

atualidade, sendo constatadas principalmente nas classe baixas. A violência em 

questão consiste em relações sexuais não consentidas, sendo praticadas tanto por 

estranhos como pelos próprios familiares e conhecidos. Dessa forma, o Dossiê 

“Violência contra a Mulher”, produzido pela Rede Nacional Feminista de Saúde e 

Direitos Reprodutivos, traz a perspectiva de que: 
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O abuso sexual é, muitas vezes, difícil de ser detectado. Atos libidinosos, 
atentado ao pudor e sedução, entre outros, podem não deixar marcas 
físicas. Quando a criança é muito pequena, não tem referências para 
reconhecer o abuso como agressão; quando o percebe, muitas vezes se 
cala por medo, vergonha ou culpa. A persistência deste tipo de violência 
ancora-se, assim, não apenas no silêncio das crianças vitimizadas, mas 
também na omissão da mãe e do resto da família. (2001, pg. 13) 

De acordo com o Código Penal Brasileiro em vigência, a violência sexual 

apresenta duas principais linhas: o estupro e o assédio sexual. Sendo assim, 

referente ao estupro, o Código Penal (2017, pg. 535) esclarece, em seu artigo 213, o 

que segue: 

Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção 
carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso: 
Pena – reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos. 
§ 1.º Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima 
é menos de 18 (dezoito) anos ou maior de 14 (catorze) anos: 
Pena – reclusão, de 8 (oito) a 12 (doze) anos. 
§ 2.º Se da conduta resulta morte: 
Pena – reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos 

No que diz respeito ao assédio sexual, exposto como a ação de forçar outra 

pessoa a exercer um ato sexual, podendo ir de um beijo até o próprio ato sexual, 

sobre qualquer ameaça, seja de perder o emprego ou ser privado de uma promoção, 

é considerado assédio sexual. Segundo o Código Penal (2017, pg. 535), artigo 216-A, 

Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento 
sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico 
ou ascendência inerente ao exercício de emprego, cargo ou função. 
Pena – detenção, de 1 a 2 anos. 

Dessa forma, nota-se que o ordenamento jurídico brasileiro tenta assegurar, 

por meio dos seus artigos, que a dignidade da mulher brasileira seja respeitada em 

todas as áreas em que ela se encontra, com destaque principal aos locais de 

trabalho, procurando eliminar a ideia de “supremacia” do sexo masculino. 

EXPLORAÇÃO SEXUAL COMERCIAL 

A forma mais comum de exploração sexual comercial é com crianças e 

adolescentes, tendo como característica a intenção de obter lucro ou benefício de 

qualquer espécie. Porém a ocorrência de prostituição com mulheres adultas também 

existe. Devido à falta de oportunidades de emprego, as mulheres acabam se 

sujeitando a exploração sexual, tendo seus ganhos reduzidos, pois devem uma 

porcentagem para quem as explora e para a manutenção do ponto. 
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Tal exploração sexual gera lucros para uma rede delituosa que inclui 

caminhoneiros, taxistas, donos de bares e/ou boates, hotéis, agência de modelos, 

de turismo. 

Os números comprovam o quanto esse tipo de violência está inserido na 

sociedade nacional. De acordo com a Fundação Mineira de Educação e Cultura 

(FUMEC), “calcula-se que o Brasil tenha cerca de 1,5 milhões de pessoas, entre 

homens e mulheres que vivem em situação de prostituição. Nesse sentido a 

pesquisa revela que “ 28% das mulheres estão desempregadas e 55% necessitam 

ganhar mais para ajudar no sustento da família”. Segundo dados da FUMEC, “ 59% 

são chefes de família e devem sustentar sozinhas os filhos, 45,6% tem o primeiro 

grau de estudos e 24,3% não concluíram o Ensino Médio”. Assim elas apresentam 

um baixo nível de escolaridade, o que significa que quase 70% das mulheres 

prostitutas não têm uma profissionalização. (ONG MARIAS, 2009) 

Os artigos que seguem apontam as sanções previstas no Código Penal (2017, 

pg. 536) para os casos em que a exploração sexual comercial é assim caracterizada: 

Crime: Mediação para servir a lascívia de outrem 
Art. 227 - Induzir alguém a satisfazer a lascívia de outrem: 
Pena - reclusão, de um a três anos. 
§ 1

o
 Se a vítima é maior de 14 (catorze) e menor de 18 (dezoito) anos, ou se 

o agente é seu ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro, irmão, 
tutor ou curador ou pessoa a quem esteja confiada para fins de educação, 
de tratamento ou de guarda: 
Pena - reclusão, de dois a cinco anos. 
§ 2º - Se o crime é cometido com emprego de violência, grave ameaça ou 
fraude: (GRIFO NOSSO) 
Pena - reclusão, de dois a oito anos, além da pena correspondente à 
violência. 
Crime: Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração 
sexual 
Art. 228. Induzir ou atrair alguém à prostituição ou outra forma de 
exploração sexual, facilitá-la, impedir ou dificultar que alguém a abandone: 
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. 
§ 1

o
 Se o agente é ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, 

cônjuge, companheiro, tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima, 
ou se assumiu, por lei ou outra forma, obrigação de cuidado, proteção ou 
vigilância:         
Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos.  
§ 2º - Se o crime, é cometido com emprego de violência, grave ameaça ou 
fraude: (GRIFO NOSSO) 
Pena - reclusão, de quatro a dez anos, além da pena correspondente à 
violência. 

Ao analisar tais artigos, que são alguns dos que tratam sobre a exploração 

sexual comercial no Código Penal Brasileiro, o uso da violência é motivo de agravo 

para a aplicação da sanção. Destarte, percebe-se a preocupação da lei em punir 
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aqueles que ousam agir, usando da força, para mostrar uma “superioridade” e tentar 

oprimir e tornar submisso outrem. 

VIOLÊNCIA INSTITUCIONAL 

Tal violência está relacionada com a negligência e imprudência por parte das 

instituições prestadores de serviços públicos, como hospitais, delegacias, escolas, 

presídios, dentre tantos outros, que deveriam proteger a dignidade humana das 

mulheres, garantindo-lhes um atendimento humanizado, eficaz e eficiente, bem 

como reparador de danos. Cabe esclarecer o tema em epígrafe como “fruto das 

desigualdades predominantes em uma determinada sociedade, esse tipo de 

violência incorpora-se à cultura hegemônica em instituições como os serviços 

públicos, a mídia e empresas privadas”. (2001, pg. 15) 

Dentre os meios mais frequentes em que ocorre tal violência, pode-se citar o 

caso das presidiárias, em que são impostas condições de vida desumanas previstos 

pelo Dossiê de Violência contra a Mulher, tais como: 

[...] restrições cruéis e degradantes às mulheres presas que estão grávidas 
ou seriamente doentes, acesso inadequado às necessidades básicas para 
se manterem físicas e mentalmente saudáveis, confinamento e isolamento 
por períodos muito prolongados. (2001, pg. 15) 

Ainda, a título de exemplo, a violência nos serviços de saúde é outro caso 

que está presente nos dilemas aos quais as mulheres são compelidas a vivenciar. 

Assim, de acordo com a Rede Feminina de Saúde, “muitas mulheres que se dirigem 

aos serviços de saúde enfrentam um atendimento marcado pela violência”. Comenta 

ainda que: 

Não são raros os relatos de casos de: curetagem sem anestesia, quando 
em início de aborto; tratamento preconceituoso, negligência e maus tratos 
nas situações de aborto provocado; falta de esclarecimentos e orientações 
adequadas; exames ginecológicos feito com pouco cuidado; falta de 
privacidade quando examinadas; abuso sexual por parte dos profissionais 
de saúde; e tratamento preconceituoso em casos de violência sexual. 
(2001, pg. 16) 

A LEI MARIA DA PENHA E A REVOLUÇÃO NAS SANÇÕES 

A Lei Maria da Penha tem como principais objetivos criar mecanismos para 

coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Leva esta denominação em 

homenagem à cearense Maria da Penha Maia Fernandes.  
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Antes da lei, o crime de violência doméstica era considerado de "menor 

potencial ofensivo" e julgado nos juizados especiais criminais juntamente com 

causas como briga de vizinho e acidente de trânsito. A lei triplicou a pena para 

agressões domésticas - a pena máxima foi de um para três anos. Com isso, as 

mulheres vítimas desse tipo de violência, que antes deixavam de prestar queixa 

contra os companheiros porque sabiam que a punição seria branda, como o 

pagamento de cestas básicas, agora tem a garantia de que seus agressores sejam 

presos em flagrante ou tenham a prisão preventiva decretada. (JusBrasil, 2009) 

Ademais, a Lei nº 11.340/2006 também aderiu uma série de medidas para 

proteger a mulher agredida, que está em situação de agressão ou cuja vida corre 

riscos. Entre elas, a saída do agressor de casa, a proteção dos filhos e o direito de a 

mulher reaver seus bens e cancelar procurações feitas em nome do agressor. (Extra 

Globo, 2015) 

É a partir da Lei Maria da Penha que surge o reconhecimento dos demais 

tipos de violência, como a psicológica, a patrimonial e moral, que passam a ser 

caracterizadas também como violência doméstica. 

Cabe ressaltar também, em relação à Lei Maior, que o marco referente a 

aquisição da igualdade de direitos no tocante de gêneros foi a promulgação da 

Constituição Federal de 1988 que em seu texto trouxe artigos aos quais resguardam 

os diretos das mulheres. No Artigo 5°, I: “Homens e mulheres são iguais em direitos 

e obrigações, nos termos desta Constituição”. E no Artigo 226, Parágrafo 5°: “Os 

direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos pelo homem e pela 

mulher”. Esses dois artigos garantiram a condição de equidade de gênero, bem 

como a proteção dos direitos humanos das mulheres pela primeira vez na República 

Brasileira. 

Dessarte, a população brasileira, em especial o sexo feminino, obteve 

importantes avanços na nova Constituição Federal, ao garantir igualdade de direitos 

e obrigações entre homens e mulheres perante a Lei Maior, que está superior à 

todas as demais leis. 

Todavia, apesar de tantas medidas adotadas pela Lei Maria da Penha e a 

Constituição Federal de 1988, o Mapa da Violência, divulgado pela Faculdade 

Latino-Americana de Ciências Sociais, aponta que o Brasil continua em quinto lugar, 

dentre 83 países, no número de ocorrências de homicídios femininos (Silva, 2017). 
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A PRESENÇA FEMININA NA REDE DE PROTEÇÃO À MULHER EM SÃO LUIZ 
GONZAGA 

Concernente à atuação das mulheres no mercado de trabalho, nota-se as 

imensas dificuldades para ampliar a presença feminina em tais espaços, sendo 

considerada como inferior e não qualificada para o desempenho das atividades. 

No entanto, no que se refere ao desemprenho de gênero no campo de 

trabalho do Município de São Luiz Gonzaga, mais especificamente nos setores de 

proteção da mulher, os número mostram-se favoráveis. 

Em levantamento de dados numéricos para identificar a porcentagem da 

atuação das mulheres nos órgãos componentes da Rede de Proteção da Mulher foi 

constatado que a Defensoria Pública da Comarca de São Luiz Gonzaga compõem-

se de 02 defensoras públicas, resultando em 100% de atuação feminina. Ainda 

conta com 09 funcionários, dentre estagiários, analistas e técnicos, compreendendo 

a porcentagem de 66,66%. 

Quanto a composição da Delegacia de Polícia de Ponto Atendimento, 17 

servidores públicos constituem o órgão, com 07 mulheres trabalhando, sendo, então, 

41,17% de atuação. Ademais, integram a 27ª Delegacia Regional de Polícia, o total 

de 60 policiais, dentre agentes e delegados, os quais 31 são mulheres, resultando 

em 51,66% de atuação feminina. 

Na Secretaria da Ação Social – CRAS, foi contatado um rol de 14 

funcionários, com 85,71% de presença feminina. Também em levantamento de 

dados no CAPs AD, foi informado que o órgão contém 12 funcionários, com também 

porcentagem de 66,66% de atuação feminina. 

Desse modo, nos órgão citados, do Município de São Luiz Gonzaga, a mulher 

desempenha importante papel para a sociedade, mostrando que a diferença de 

gênero em nada interfere para a produção de uma atividade de qualidade, sendo 

capaz de desempenhar as ações nas mais variadas esferas de atuação. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os variados tipos de violência de gênero tratados no artigo estão, 

infelizmente, inseridos na sociedade, tendo como origem uma questão cultural de 

submissão e “inferioridade” do sexo feminino. Hoje, a mulher brasileira denota a sua 
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importância para a composição de uma sociedade, mostrando a capacidade em 

desemprenhar ações nas mais diversas esferas de atuação. Entretanto, muitas 

mulheres ainda recorrer a proteção da lei, e outras muitas permanecem caladas, 

considerando um assunto particular e/ou temendo o seu agressor.  

Em suma, o problema dos diversos tipos de violência, presentes hoje na 

realidade da mulher brasileira, existe e cada vez mais precisa ser combatido, 

especialmente por meio da informação e da educação populacional, que são 

fundamentais. 

      Por fim, conclui-se que o presente artigo contribuiu com o acesso à justiça por 

parte das vítimas de violência, esclarecendo que seus direitos são assegurados por 

legislação, recursos aos quais as mulheres podem recorrer para inibir a violência de 

gênero, bem como demostrou a atuação de mulheres nas instituições da Rede de 

Proteção à Mulher, apresentando como resultado a totalidade de 60,82% de atuação 

feminina em tais instituições, denotando, assim, a importância e a capacidade da 

mulher em desempenhar ações nas mais variadas esferas de atuação. Ressalta-se 

porém, que esse percentual pode crescer ainda mais. 
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OS NEGROS NAS MISSÕES: VISÕES HISTÓRICAS SOBRE O TEMA 
 

BLACK PEOPLE IN MISSÕES: HISTORICAL VISIONS ABOUT THE THEME  
 

Rodrigo Miguel de Souza105 
 

Resumo: O presente artigo se propõe a tratar de um tema pouco abordado pelas ciências sociais no 
Brasil: a historicidade da população negra na região das Missões, situada no noroeste do Rio Grande 
do Sul. Esta região tem seu referencial histórico e identitário ligado ao fenômeno das reduções 
jesuíticas, mas apresenta na prática uma diversidade cultural que é refletida pela própria historicidade 
de seu povoamento, que resulta em uma multiplicidade étnica e cultural na atualidade. Esta 
historicidade é aqui apresentada na forma do resgate do modo como se deu a inserção da população 
negra após as guerras guaraníticas, realizada através de revisão bibliográfica sobre o tema. Também 
é feito um breve debate sobre a forma como esta presença foi tratada de diferentes formas pelos 
estudiosos no decorrer do tempo, partindo da negação de sua existência por Auguste de Saint-
Hilaire, até o reconhecimento pela historiografia mais recente, que reenquadra a importância dessa 
população na formação da matriz cultural e econômica da região e do estado.  
Palavras-chave: Identidade Regional. História Regional. História das Missões. Negro no Rio Grande 
do Sul. 
 
Abstract: The present study deal with a less treatead theme in brazilian social science: the historicity 
of the afrodescendent population in the region of Missões, situated at Northwest of the state of Rio 
Grande do Sul. This region have its historical and identitarian referentials connected to the jesuitical 
reductions phenomenon, but there is a cultural diversity that is reflected in the very own historicity of 
its settlement, wich results in na ethnical and cultural multiplicity in current times. This historicity is 
presented here bringing the way that the afrodescendent population came to the region after the 
Guaranitic Wars, made throught a bibliografical revision about the theme. Here also is made a small 
debate about the differente views that the scientific studies have about this theme throught times, 
going from the denial of its existence made by Auguste de Saint-Hilaire, to the recognizement by the 
mos recent historiagrafy, that replaces the importance of this population in formation of the cultural 
and economical matrix of the region and state.  
Key-words: Regional Identity. Regional History. History of Missões. Afrodescendents in Rio Grande 
do Sul. 

 
INTRODUÇÃO 

O presente texto faz parte da dissertação do Mestrado em Educação nas 

Ciências, intitulada “Missioneiros, Morenos E Negros: Identidades, Representações 

E Invisibilidade Na Região Das Missões, RS”, defendida em 2013. A dissertação 

parte de um resgate histórico da região das missões, apresentando a invisibilidade 

do negro como tema gerador para uma estratégia de Educação Popular. A seguir, 

apresentamos uma breve retomada das raízes históricas do tema, com base 

principalmente nos estudos de Fernando Henrique Cardoso e Paulo Afonso Zarth. 
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O PARADIGMA CLÁSSICO SOBRE O TEMA 

Ao tratar sobre a escravidão no Rio Grande do Sul, a historiografia tradicional 

reforçou o senso comum, defendendo a ideia de que houve pouca participação da 

mão de obra africana em sua economia à época de sua integração ao império 

português. Isto levaria atualmente a um pequeno contingente de afro-descendentes 

e a desconsideração de sua cultura na formação da matriz cultural local, porém, tal 

imagem está sendo reformulada pela historiografia mais recente. 

Também é frequente na historiografia tradicional referir-se a uma escravidão 

branda, quando tratando a respeito do negro no Rio Grande. Tal visão é inspirada 

em um célebre trecho da obra Viagem ao Rio Grande do Sul, do já citado naturalista 

Auguste de Saint-Hilaire reproduzido abaixo: 

Tive já oportunidade de referir aos fatos de serem vendidos aqui os negros 
imprestáveis dos habitantes do Rio de Janeiro; quando querem intimidar um 
negro ameaçam-no de enviá-lo para o Rio Grande, entretanto, não há, em 
todo o Brasil, lugar onde os escravos sejam mais felizes que nesta 
capitania. Os senhores trabalham tanto quanto os escravos mantém-se 
próximos deles e tratam-nos com menos desprezo. O escravo come carne à 
vontade, não é mal vestido, não anda a pé sua principal ocupação consiste 
em galopar pelos campos cousa mais sadia que fatigante. Enfim, eles 
fazem sentir aos animais que os cercam uma superioridade consoladora de 
sua condição baixa, elevando-se aos seus próprios olhos (ZARTH, 2010, p. 
182). 

As afirmações de Saint-Hilaire, apesar de alegarem uma condição de 

escravidão supostamente amena, acabam por afirmar a existência da escravidão. 

Contraditoriamente, esta mesma passagem foi extensamente utilizada por 

historiadores que negaram a importância e por vezes a existência da escravidão em 

terras rio-grandeses, transformando-a em tema marginal da historiografia regional. 

NOVAS INTERPRETAÇÕES SOBRE O TEMA 

Referente a esta marginalidade do negro na historiografia tradicional, Mário 

Maestri (2002) relata a forma como a visão da estância como célula social básica da 

formação do Rio Grande do Sul mascara as contradições sociais. Neste olhar 

unificador das relações, peões e patrões trabalhariam em comunhão, 

complementando-se, irmanando-se de modo a mascarar qualquer resquício de 

dominação econômica ou de contradição de classe, tese sociológica defendida, por 
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exemplo, por Salis Goulart em sua obra A formação do Rio Grande do Sul106, 

de1927, onde consta que: 

[...] o “gaúcho” seria “mais um amigo do que um subordinado” do patrão. 
Diversa do resto do Brasil, a origem democrática do Rio Grande deveria-se 
ao seu “pouco” “contingente de escravos” e ao fato de que o “espírito 
democrático” sulino “se formara antes da grande introdução do elemento 
negro” (MAESTRI, 2002, p. 114). 

Goulart é ainda mais enfático e romântico a respeito do assunto em um trecho 

da mesma obra, citado por Daronco (2006, p. 25): 

Dentro de sua altivez tradicional, da sua felicidade inata, o gaúcho nunca 
admitiu preeminências de classe ou de raças. A democracia e a liberdade 
são necessidades vitais do gaúcho; mas o conceito rio-grandense tanto de 
uma quanto de outra é diferente do europeu. 

Da mesma forma, o historiador Arthur Ferreira Filho argumentou que o Rio 

Grande, “relativamente a outras províncias, possuía um número reduzido de cativos” 

e que o “escravagismo não encontrava ponto de apoio no temperamento liberal dos 

gaúchos” (Maestri, 2002, p. 114). Os dados levantados pelo censo de 1814 (Tabela 

1), porém, vão contra tal interpretação, pois demonstram que a província do Rio 

Grande do Sul possuía uma composição populacional de 29% de escravos, ou seja, 

aproximadamente 1/3 da população da província era composto por cativos. 

Tabela 1 
Censo da População do Rio Grande do Sul de 1814  

  
Brancos Indígenas Livres Escravos 

Recém-
nascidos 

Total 

Freguesia de 
Viamão 

1.545 11 188 908 160 2.812 

+Santo 
Antônio da 
Patrulha 
(freguesia)  

1.706 8 330 961 98 3.103 

Conceiç
ão do Arroio  

837 19 180 538 74 1.648 

S. Luiz 
de Mostardas 
(freguesia) - 
Atual S. José 
do Norte  

723 5 68 281 74 1.151 

N.S. dos 1.292 256 233 716 156 2.653 

                                            

106 
Paulo Zarth (2002) refere-se à obra de Jorge Salis Goulart como “o maior monumento ideológico 

do Rio Grande do Sul pastoril”, exemplificando a linha de pensamento dos cientistas sociais alinhados 
aos grandes proprietários rurais.  
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Anjos (aldeia) - 
Atual Gravataí  

Porto 
Alegre (cidade) 

2.746 34 588 2.312 431 6.111 

S. Bom 
Jesus de 
Triunfo (vila) 

1.760 55 240 1.208 193 3.456 

Santo 
Amaro (vila) - 
Atual Gen. 
Câmara 

953 27 66 773 65 1.884 

São josé 
do Taquari 
(fazenda) 

1.092 42 67 433 80 1.714 

Rio 
Pardo (cidade) 

5.931 818 969 2.429 298 10.445 

Cachoei
ra (vila) 

4.576 425 398 2.622 204 8.225 

Piratini 
(vila) 

1.439 182 335 1.535 182 3.673 

Pelotas 712 105 232 1.226 144 2.419 

Rio 
Grande 
(cidade) 

2.047 38 160 1.119 226 3.590 

Missões 
(povos) 

824 6.395 77 252 403 7.951 

Total da 
província 

32.300 8.655 5.399 20.611 3691 70.656 

Fonte: Cardoso (2003, p. 62). 

Os dados do censo de 1874(Tabela 2) também comprovam a larga utilização 

da mão de obra escrava, pois demonstram que na população total da província, 

havia um contingente de 21,3% de cativos, colocando-a apenas atrás de Rio de 

Janeiro (39,7%) e Espírito Santo (27,6%) no cenário nacional em relação à 

população relativa de escravos. 

Tabela 2  
Províncias com maior proporção de população escrava (1874)  

Pr
ovíncia 

Livre
s 

Es
cravos 

Tot
al  

Es
cravos % 

RJ 456.850 301.352 758.202 39.7 

ES 59.748 22.297 81.775 27.6 

R
S 

364.002 98.450 462.452 21.3 

M
A 

284.101 74.598 358.699 20.8 

SP 680.742 174.622 855.364 20.4 

SE 139.812 33.064 172.872 19.1 
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M
G 

1.642.449 311.304 1.953.753 15.9 

Br
asil 

8.220.620 1.540.829 9.761.449 15.8 

Fonte: Zarth (2002, p. 109). 

A revisão de dados como os apresentados nas tabelas 1 e 2 por historiadores 

críticos fez com que a partir das décadas de 60 e 70 houvesse um novo enfoque 

sobre o papel da mão de obra escrava no Rio Grande. Este enfoque rompe com a 

visão idílica da escravidão, característica historiografia tradicional que compunha o 

que Fernando Henrique Cardoso denominou de “ideologia gaúcha”107, um conjunto 

de obras que revisava de forma seletiva o passado da província de modo a 

privilegiar a Estância e a mão de obra assalariada como elementos formadores do 

Rio Grande, resultando em uma auto-imagem que privilegia o peão livre, ao mesmo 

tempo em que o idealiza na forma do gaúcho. 

Paulo Zarth (2002, p. 146) afirma que: 

[...]certamente, o Rio Grande do Sul é o Estado da federação onde a 
questão da escravidão foi mais profundamente negada pela ideologia oficial, 
em nome de uma suposta democracia racial. Os próprios dirigentes da 
República Rio Grandense, que se valiam dos discursos liberais como 
sustentação ideológica e política, mantiveram a escravidão no novo Estado.  

O NOVO PARADIGMA: DIFERENTES INTERPRETAÇÕES 

Diferentemente das províncias que mais utilizavam a mão de obra escrava, no 

Rio Grande não havia um modo de produção que se assemelhasse às plantations 

tradicionais, com a extensa necessidade de mão de obra, como o a lavoura de café 

no centro do país, da cana do Nordeste brasileiro ou de algodão no Sul dos EUA. 

Nos anos iniciais da revisão histórica sobre o assunto, esta situação atípica dificultou 

o debate teórico sobre a tipificação da relação entre economia e escravidão no Rio 

Grande.  

Conforme Zarth (2002), alguns estudos como os de Joseph Love e os de 

Margareth M. Bakos demonstram a importância do escravo, porém não de forma 

central no processo produtivo. Outros estudos de cunho marxista, como o do 

historiador Décio de Freitas optam por colocar o escravo em uma posição marginal 

                                            

107 
Cardoso (2003, p. 155) afirma que a democracia racial e rural gaúcha “[...] como ideologia, além de 

não corresponder às condições reais de existência social, é formalmente contraditória em si mesma: 
supõe uma relação entre senhores, escravos, agregados, peões, que é ao mesmo tempo autocrática 
e democrática, senhorial e igualitária”. 
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em relação a uma maioria de mão de obra assalariada, caracterizando um sistema 

capitalista subdesenvolvido e dependente. Mário Maestri avançou no debate, 

superando as análises sobre a caracterização de um sistema feudal ou capitalista, 

ao analisar de forma mais complexa as relações, verificando que “nem sempre onde 

existem escravos existe um regime social de produção escravista; nem sempre que 

existe este regime é ele a forma de produção dominante” (Zarth, 2002, p. 108), 

Maestri caracteriza então o processo produtivo local como predominantemente 

escravista-colonial, ideia adotada anteriormente por Jacob Gorender. Fernando 

Henrique Cardoso (2003), com base em relatos de viajantes, e do censo de 1872, 

demonstra a forma como a mão de obra escrava estava distribuída tanto no meio 

rural, constituindo uma maioria absoluta de lavradores, quanto no meio urbano, 

dedicados à produção artesanal (Tabela 3), sendo que em ambos casos dedicavam-

se também às atividades domésticas. Ainda de acordo com Cardoso (2003, p. 83), 

“os ofícios e os serviços urbanos ligados ao comércio e ao transporte de 

mercadorias eram exercidos exclusivamente pelos negros”. 

Tabela 3 
Profissões da população escrava do Rio Grande do Sul segundo o censo de 1872. 

Ocupação 
Escravos 

Homens Mulheres Total 

artistas 38 26 64 

marítimos 39 0 39 

pescadores 14 0 14 

costureiros 0 3.342 3.342 

canteiros, calafates, 
mineiros e cavouqueiros 

11 0 11 

operários em metais 23 0 23 

operários em 
madeiras 

205 0 205 

operários em 
tecidos 

0 27 27 

operários em 
edificações 

14 0 14 

operários de 
vestuários 

13 0 13 

operários de 
chapéus 

8 0 8 

operários de 
calçados 

42 0 42 

lavradores 29.363 19.373 48,736 

criados e jornaleiros 563 403 966 
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serviço doméstico 242 1.178 1.410 

sem profissão 5.121 7.756 12.877 

Total 35.686 32.705 67.791 
Fonte: Cardoso(2003, p. 84).  

A respeito dos dados da tabela 3 também cabe ressaltar que a segunda 

“ocupação” dos negros da província em 1872 era a de “sem profissão”, pessoas que 

certamente ocupavam-se de “biscates” e pequenas tarefas para garantir sua 

sobrevivência. A falta de profissão e os demais serviços apresentados no censo de 

1872, todos de baixo prestígio social. 

Entre as interpretações historiográficas divergentes acerca da ocupação dos 

negros, o ponto comum é de que somente com as charqueadas é que se consolida 

um sistema econômico escravista no Rio Grande, sendo que Cardoso (2003, p. 85) 

chega a afirmar que nas charqueadas “o trabalho organizou-se exclusivamente à 

base da escravidão”. 

Ainda de acordo com Cardoso (2003, p. 69): 

Os trigais gaúchos foram, pois, trabalhados pela mão de obra escrava. 
Ainda assim não se explica a proporção tão acentuada de negros na 
população do Rio Grande no começo do século XIX. Essa só pode ser 
compreendida quando se considera que, além da lavoura do trigo e da 
utilização do escravo em toda a sorte de serviços domésticos e ofícios 
urbanos, houve outro canal de absorção da mão de obra escrava na 
economia gaúcha: a estância de charque. 

Se há consenso quanto ao papel do escravo negro na economia do charque, 

o mesmo não se dá em relação a seu trabalho nas estâncias, onde, de acordo com 

Paulo Zarth (2002) as interpretações sugerem “uma espécie de divisão do trabalho 

na qual certas tarefas cabiam aos cativos e outras aos peões livres”. 

No caso da região das Missões, instala-se outra divergência, que diz respeito 

à própria presença de escravos na região. Tendo por base um relato de Saint-

Hilaire, Fernando Henrique Cardoso afirma a ausência da mão de obra escrava na 

região. 

Depois que Saint-Hilaire visitou a Cisplatina, retornou ao Brasil pela fronteira 
do Rio Uruguai, marginando-se acima do Ibicuí. Nesta região, demandando 
as Missões, não registra a presença de negros nas estâncias. [...] o 
naturalista explica como procuravam os estancieiros resolver o problema da 
mão de obra na área: “os estancieiros desta região, não tendo escravos, 
aproveitam a imigração dos índios para conseguir alguns que possam servir 
de peões”. (CARDOSO, 2003, p. 74) 

Assim, apesar de ser um dos pioneiros da revisão crítica acerca da 

escravidão no Rio Grande, Cardoso estabelece um padrão a respeito da 
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historiografia da escravidão negra nas Missões, segundo o qual o fácil apresamento 

e escravização de indígenas tornariam desnecessária a compra de escravos negros. 

Este padrão de interpretação difunde-se, tanto no senso comum, quanto no meio 

acadêmico, sendo citado em estudos posteriores. Mais recentemente, porém, 

estudos como os de Zarth (1997, 2002) e Daronco (2006), desfazem esta imagem, 

demonstrando não somente a existência, como também a importância da mão de 

obra negra na região. 

De acordo com Zarth (2002, p. 117): 

[...] não há motivos para supor que os estancieiros da região missioneira 
não utilizassem cativos. Estâncias pastoris, como quaisquer outras, faziam 
parte de uma sociedade que adotava um modelo produtivo no qual o uso de 
escravos era algo comum. Seria muito estranho que, numa mesma 
província, numa mesma atividade econômica, ocorressem dois sistemas 
distintos de relação de trabalho. Ao contrário, as fontes levantadas 
revelaram a presença regular de escravos nos estabelecimentos da região. 

Paulo Zarth explica que o relato de Saint-Hilaire refere-se a um período em 

que a região encontrava-se em disputa entre espanhois e portugueses, o que 

justificaria o não estabelecimento total do sistema escravagista português, e 

consequentemente a baixa utilização da mão de obra escrava. Corroboram com esta 

informação os dados do censo de 1814 (Tabela 1), que também demonstram que a 

população escrava na região das missões correspondia a apenas 3% da população 

total, ou seja, proporcionalmente seria uma quantidade quase 10 vezes menor que a 

média da província, frente a uma população indígena correspondente a 

aproximadamente 80% da população total. Esta maioria indígena por certo constituía 

a grande força de trabalho da região na época, porém, em 1828 uma nova incursão 

das forças platinas, comandadas pelo brigadeiro Frutuoso Rivera, invadiu as 

Missões, levando para o lado oeste do Rio Uruguai praticamente todos os indígenas 

residentes no lado leste, gerando uma nova escassez de mão de obra na região. As 

afirmações de Saint-Hilaire seriam, portanto, circunscritas a um determinado período 

de tempo, não podendo ser generalizadas como uma realidade que se estendeu por 

todo o século XIX. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os diferentes enfoques dados ao tema da inserção da população negra no 

Rio Grande do Sul demonstram não somente a invisibilidade desta parcela de nosso 
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povo no passado da região, como também no presente. Esta situação dificulta tanto 

a tomada de posturas que possam mobilizar a parcela afro-descendente no resgate 

de suas raízes, quanto o restante da população em uma postura ativa na luta pelas 

desigualdades. Redescobrir a história e importância do negro para a formação da 

região das missões, é reconstruir também a memória de nosso passado, de modo 

que possamos, através da compreensão do mesmo, traçar caminhos futuros que 

abranjam a diversidade cultural que nos constitui. 
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A EVOLUÇÃO POLÍTICA E HISTÓRICA DO COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A 
MULHER 

 
THE POLITICAL AND HISTORICAL EVOLUTION OF THE FIGHT AGAINST 

VIOLENCE AGAINST WOMEN 

Vitor dos Santos Ribas108 
 

Resumo: O presente artigo acadêmico traça os caminhos que foram tomados até se chegar à 
promulgação da lei que instituiu o feminicídio como uma forma qualificada do crime de homicídio. 
Para isso, é feita uma breve análise histórica do movimento feminista, e das principais 
documentações e convenções internacionais que contribuíram para a causa. A nível nacional, o texto 
pincela acerca da lei “Maria da Penha” e disserta sobre o processo legislativo da lei nº 13.104/15. 
Para a exposição desse tema utilizou-se da pesquisa bibliográfica com principal fonte metodológica.  
Palavras-chave: Violência. Mulher. Feminicídio. 
 
Abstract: This academic article traces the paths that were taken until the enactment of the law that 
instituted feminicide as a qualified form of the crime of homicide. For this, a brief historical analysis of 
the feminist movement, and of the main international documents and conventions that contributed to 
the cause, is made. At the national level, the text pinpoints the law "Maria da Penha" and discusses 
the legislative process of Law No. 13. 104/15. For the exposition of this theme has been used 
bibliographical research with the main methodological source. 
Keywords: Violence. Woman. Feminicide 

 

INTRODUÇÃO 

Em uma análise histórica, é fácil perceber que a regra foi a imposição de uma 

sociedade patriarcal, onde o homem ou pai era a figura central do módulo familiar. 

De certo modo, nesta versão, existe uma sobreposição da figura masculina à figura 

feminina. Neste sentido, melhor explicam Da Silva, Seabra e Soares Júnior (2016): 

Historicamente, a sociedade se consolidou numa estrutura patriarcal, isto é, 
uma estrutura social instrumentalizada pela verticalização impositiva de 
ideias, conceitos e costumes, desencadeando atos que vão desde criações 
subjetivas ou estatais, seja desde elaborações artísticas até elaborações 
legislativas ou atividades ou demais ações cotidianas, nas quais o gênero 
masculino se sobrepôs, ilusória ou faticamente sobre o feminino. A estrutura 
patriarcal é de natureza sexista, baseada na dominação e no poderio dos 
homens sobre as mulheres, ou seja, um mundo do gênero masculino por 
excelência.  

Diante disso, com o decorrer do tempo, começou a surgir movimentos em 

antítese a essa “submissão” da mulher ao mundo masculino. Estes 

descontentamentos apareceram historicamente por meio de documentos, 

                                            

108 
Estagiário. Aluno do 10º semestre do Curso de Direito da Faculdade Cnec de Santo Ângelo. 
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convenções, situações jurídicas ou não, mas que culminaram e contribuíram de 

alguma forma para uma mudança de paradigma. 

BREVE HISTÓRICO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

O feminismo, entendido como movimento feminista, pode ser analisado em 

momentos, ou “ondas”, e deve ser analisado como um grande marco inicial para a 

ideia de igualdade dos gêneros que se observa nos dias atuais. Dentro dessa ideia 

de ondas do feminismo, aponta-se a primeira para o desfecho do século XVIII, 

encerrando-se no século XX. Neste sentido: 

A primeira onda tem as suas raízes datadas do final do século XVIII, sendo 
inspirada, portanto, pelos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade da 
Revolução Francesa, perpassando o século XIX e chegando ao século XX 
quando do direito ao voto. Essa onda vai questionar o que havia de mais 
presente na sociedade da época. Logo, a estrutura patriarcal, e, assim, a 
estrutura sexista da sociedade e, consequentemente, o fundamento na 
natureza (DA SILVA, SEABRA e SOARES JÚNIOR, 2016). 

Assim, como grande exemplo do inicio do pensamento feminista, destaca-se a 

“declaração dos direitos da mulher e da cidadã”, documento proposto à Assembleia 

Nacional da França, em 1791, ou seja, durante a revolução francesa. Escrita por 

Olympe de Gouges, que posteriormente foi guilhotinada, traz em seu texto uma ideia 

de igualdade e assentando que a inobservância dos direitos das mulheres seria a 

causa das desgraças públicas e da corrupção no governo. Observa-se a seguir, o 

preâmbulo do documento:  

Mães, filhas, irmãs, mulheres representantes da nação reivindicam 
constituir-se em uma assembléia nacional. Considerando que a ignorância, 
o menosprezo e a ofensa aos direitos da mulher são as únicas causas das 
desgraças públicas e da corrupção no governo, resolvem expor em uma 
declaração solene, os direitos naturais, inalienáveis e sagrados da mulher. 
Assim, que esta declaração possa lembrar sempre, a todos os membros do 
corpo social seus direitos e seus deveres; que, para gozar de confiança, ao 
ser comparado com o fim de toda e qualquer instituição política, os atos de 
poder de homens e de mulheres devem ser inteiramente respeitados; e, 
que, para serem fundamentadas, doravante, em princípios simples e 
incontestáveis, as reivindicações das cidadãs devem sempre respeitar a 
constituição, os bons costumes e o bem estar geral. 
Em conseqüência, o sexo que é superior em beleza, como em coragem, em 
meio aos sofrimentos maternais, reconhece e declara, em presença, e sob 
os auspícios do Ser Supremo, os seguintes direitos da mulher e da cidadã 
(DE GOUGES, 1791). 
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Após dezessete artigos que tratam de igualdade e não distinções entre 

homem e mulher, Olympe de Gouges em conclusão à exposição do pensamento, 

convida a mulher a ver e reconhecer os seus direitos, vejamos:  

Mulher, desperta. A força da razão se faz escutar em todo o Universo. 
Reconhece teus direitos. O poderoso império da natureza não está mais 
envolto de preconceitos, de fanatismos, de superstições e de mentiras. A 
bandeira da verdade dissipou todas as nuvens da ignorância e da 
usurpação. O homem escravo multiplicou suas forças e teve necessidade 
de recorrer às tuas, para romper os seus ferros. Tornando-se livre, tornou-
se injusto em relação à sua companheira (DE GOUGES, 1791). 

Ainda na França, importante movimento feminista foi o das mulheres 

frequentavam as sessões da Assembleia Constituinte da Revolução Francesa e 

como não podiam opinar, ficavam sentadas tricotando. Este pequeno ato, porém 

significativo, pode ser visto como uma forma de protesto. Essas mulheres ficaram 

conhecidas como “tricoteuses”, e, desta época ainda, porém, na Inglaterra, dá-se 

destaque à obra “Reinvindicações dos direitos da mulher” datada 1792, escrita por 

Mary Wollstonecraft e também à importância do papel de Virgínia Woolf, escritora 

inglesa.  

Seguido o tratamento quanto à primeira onda do feminismo, é de destaque:  

Há que se destacar, também, movimentos, como convenções, realizadas no 
período da primeira onda. Dentre eles destaca-se a 1ª Convenção para o 
Direito das Mulheres realizada em Nova Iorque nos dias 19 e 20 de julho de 
1848, marco do feminismo no Ocidente que nasce da insatisfação feminina 
oriunda da não participação na Convenção Mundial contra a Escravidão de 
1840 ao terem sido tratadas como meras espectadoras (DA SILVA, 
SEABRA e SOARES JÚNIOR, apud GONÇALVES, 2016). 

Aduz-se que esta convenção ficou conhecida como “Convenção para o direito 

das Mulheres de Seneca Falls” e também “Declaração de Sentimentos”. 

Já com referência à denominada segunda onda do feminismo, entende-se 

que fica historicamente alocada no século XX, mais precisamente nas décadas de 

60 e 70. Assim, “na década de 1960 no Brasil, a mulher era considerada incapaz em 

certos atos da vida civil” (DA SILVA, SEABRA e SOARES JÚNIOR, 2016), 

juridicamente falando, era considerada relativamente incapaz para alguns atos da 

vida civil. Isso fica evidente se for analisado o texto legal do Código Civil de 1916, 

neste sentido, afirmam Da Silva, Seabra e Soares Júnior: “O Código Civil de 1916 

viria a manter o sexo masculino como o apto para a chefia da sociedade conjugal; 

limitando a capacidade da mulher a determinados atos da vida, seja impedindo-a de 

praticar determinados atos, ou colocando-a em situação de submissão” (2016). 
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Entretanto, isto perdurou até 27 de agosto de 1962, quando João Goulart, 

presidente do Brasil à época, sancionou o Estatuto da Mulher Casada. Esta lei, de 

número 4.121, deu nova redação a diversos artigos do Código Civil de 1916, e a um 

artigo do Código de Processo Civil vigente naquele tempo. Sobre isso, colaciona-se 

a explicação:  

Em relação à capacidade civil da mulher, sua situação só veio a mudar em 
1962 quando entrou em vigor o Estatuto da Mulher Casada que conferiu à 
mulher casada a capacidade civil numa dimensão maior que se aproxima 
muito da concepção que temos com o atual Código Civil. O marido deixou 
de ser chefe absoluto. Houve compartilhamento do pátrio-poder. E passou-
se a permitir, até mesmo, que ela pudesse requisitar a guarda do filho em 
caso de separação. (DA SILVA, SEABRA e SOARES JÚNIOR, 2016). 

Ainda, quanto ao fim da segunda onda: “É no final da segunda onda somente, 

em 1988, ou seja, vinte e seis anos após o Estatuto da Mulher Casada, que se tem 

reconhecido formalmente o Direito à Igualdade, ou seja, disposto em lei (...)” (DA 

SILVA, SEABRA e SOARES JÚNIOR, 2016). 

Em resumo, a segunda onda feminista, quando comparada à primeira, num 

viés explicativo, Camilla Karla Barbosa Siqueira (2015) aborda o tema da seguinte 

forma:  

Enquanto a primeira onda do feminismo possuía demandas fortemente 
relacionadas a questões de igualdade em relação ao homem, consistentes 
em gozar das mesmas liberdades de trabalho, participação política e outras, 
a segunda onda do feminismo procurou se deter no que era específico da 
mulher, reivindicando que as peculiaridades femininas fossem reconhecidas 
e protegidas. A mulher possuía um corpo e uma história que eram 
peculiares e subordinados socialmente, e essas questões mereciam ser 
investigadas. 

Já, quanto à terceira onda, que se dá a partir da década de 90, menciona que:  

A terceira onda abrange as tentativas de desconstrução da categoria 
“mulher” como um sujeito coletivo unificado que partilha as mesmas 
opressões, os mesmos problemas e a mesma história. Trata-se de 
reivindicar a diferença dentro da diferença. As mulheres não são iguais aos 
homens, na esteira das ideias do feminismo de segunda onda, mas elas 
tampouco são todas iguais entre si, pois sofrem as consequências da 
diferença de outros elementos, tais como raça, classe, localidade ou religião 
(SIQUEIRA, 2015). 

Acrescenta ainda: 

Os trabalhos teóricos feministas desenvolvidos a partir de então tem um 
caráter de rejeição de tudo o que é unívoco, procurando dar ênfase à 
mutabilidade e à subjetividade e radicalizando a subversão contra tudo o 
que é opressivo e limitador. Nesse momento, então, foi necessário encarar 
a dolorosa conclusão de que o movimento feminista vinha sendo excludente 
(SIQUEIRA, 2015). 
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E, neste sentido, explica o historiador Antonio Gasparetto Junior: “A Terceira 

Onda Feminista é fortemente marcada por uma concepção pós-estruturalista, 

refletindo claramente abordagens micropolíticas preocupadas em responder o que é 

e o que não é bom para cada mulher” (2017). Ele ainda explica que a terceira onda 

feminista “se apresentou como meio para corrigir as falhas e as lacunas deixadas 

pela fase do movimento que veio antes” (2017). Neste contexto geral, ganha lugar 

também, não só a mulher, como grupo geral, mas as minorias femininas, com suas 

particularidades. Por exemplo, nesta terceira onda feminista, passa-se a analisar 

também as individualidades das mulheres negras, lésbicas, trabalhadoras, dentre 

outros “grupos”. 

Assim, após a análise do feminismo como um todo e suas ondas, é cabível a 

apreciação das documentações e legislações que direta ou indiretamente 

decorreram desses movimentos. 

OS PRINCIPAIS DOCUMENTOS, LEIS E CONVENÇÕES EM FAVOR DA 
PROTEÇÃO À MULHER 

Durante a história, diversos são os documentos neste sentido feminista, como 

já foi observado antes com a “declaração dos direitos da mulher e da cidadã” de 

Olympe de Gouges. Logo, não é cabível fazer uma análise exaustiva de todos os 

documentos, manifestações ou legislações que contribuíram de alguma forma para a 

política de proteção à mulher que existe nos dias atuais. 

Aqui é cabível fazer uma análise dos principais pontos e até mesmo, de forma 

posterior, daquelas documentações que tiveram uma maior importância e/ou 

relevância para se chegar à lei 13.104/15. 

Deste modo, iniciar-se-á falando sobre a Carta das Nações Unidas que trouxe 

em seu texto uma ideia de igualdade de direito dos homens e das mulheres, 

podendo exemplificar em “(...) reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem, 

na dignidade e no valor do ser humano, na igualdade de direito dos homens e das 

mulheres, (...)” (BRASIL, 1945) e também em diversas outras passagens que 

aduzem à igualdade entre os sexos. 

Três anos após o suprarreferido documento, valiosa menção deve ser feita à 

Convenção Interamericana sobre a concessão dos Direitos Civis à Mulher, que 

embora tenha ocorrido em 1948, só foi aprovada e promulgada no Brasil nos anos 

de 1951 e 1952 respectivamente.  
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Conforme as documentações internacionais apareciam, o Brasil ia aderindo às 

“tendências” feministas mundiais, assim: 

Não muito tempo depois, através da Convenção sobre os Direitos Políticos 
da Mulher, de Nova York, em 31 de março de 1953, aprovada pelo Brasil 
em 20 de novembro de 1955, através do Decreto Legislativo número 123, e 
promulgada no Brasil por meio do Decreto 52.476 em 12 de setembro de 
1963 durante o governo de João Goulart, determinou-se o voto universal, 
em igualdades de condições entre homens e mulheres, sua elegibilidade 
nos organismos públicos, sua ocupação nos postos públicos e o exercício 
de funções públicas (DA SILVA, SEABRA e SOARES JÚNIOR, 2016). 

Isso foi de grande importância, uma vez que além de garantir o direito ao voto 

de forma igualitária aos homens, permitiu a eleição de mulheres em todos os meios 

políticos, ou seja, no judiciário, no executivo e no legislativo. 

Adiante, quanto à Convenção para a eliminação de todas as formas de 

discriminação contra a mulher, também conhecida como “CEDAW”, é valido 

mencionar que foi inicialmente admitida em território nacional com reservas. Fato 

que após alguns anos foi reconsiderado, com a suspensão das reservas.  

Ademais, a CEDAW trazia como proposta “a eliminação da discriminação 

contra a mulher e consequente asseguração da igualdade em suas Constituições 

nacionais, ou legislações equivalentes, ainda que seja necessária a adoção de 

medidas de aceleração de obtenção dessa igualdade (ações afirmativas), sobretudo 

de oportunidade e tratamento” (DA SILVA, SEABRA e SOARES JÚNIOR, 2016) e 

tentou, em suma, assegurar a igualdade das mulheres e eliminar as discriminações 

contra o sexo feminino. 

Após isso, considerando uma caminhada histórico-evolutiva, chega-se a um 

dos pontos mais importantes para a confirmação da política de combate à a 

violência doméstica e também para os caminhos que levaram à criação do tipo penal 

do feminicídio, a Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a 

violência contra a mulher, ocorrida em Belém do Pará no dia 09 de junho de 1994. 

Logo no começo do seu texto, refere que os Estados partes da convenção 

afirmam que “a violência contra a mulher constitui violação dos direitos humanos e 

liberdades fundamentais e limita total ou parcialmente a observância, gozo e 

exercício de tais direitos e liberdades” (BRASIL, 1994), se preocupam, pois “a 

violência contra a mulher constitui ofensa contra a dignidade humana e é 

manifestação das relações de poder historicamente desiguais entre mulheres e 

homens” (BRASIL, 1994), ficam convencidos “de que a eliminação da violência 
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contra a mulher é condição indispensável para seu desenvolvimento individual e 

social e sua plena e igualitária participação em todas as esferas de vida” (BRASIL, 

1994) e concluem a necessidade de convir, com base na premissa “de que a adoção 

de uma convenção para prevenir, punir e erradicar todas as formas de violência 

contra a mulher, no âmbito da Organização dos Estados Americanos, constitui 

positiva contribuição no sentido de proteger os direitos da mulher e eliminar as 

situações de violência contra ela” (BRASIL, 1994). 

Os artigos 1 e 2 da convenção trazem ideias amplas, sendo que no primeiro, 

tenta conceituar a violência contra a mulher, enquanto o segundo traz uma ideia de 

abrangência maior, estendendo a violência contra a mulher à física, sexual e 

psicológica. 

Tal convenção tem extrema importância na legislação Brasileira, sendo que 

com base nela, Maria da Penha Fernandes acionou a OEA contra o Estado 

Brasileiro junto à CIDH. Neste sentido:  

Neste momento, faz-se oportuno contextualizar a situação que originou a 
Lei Maria da Penha, associando-a a esta convenção, sendo certo que no 
ano de 1998, o CEJIL – Centro para a Justiça e o Direito Internacional, e 
Maria da Penha Maia Fernandes peticionaram contra o Estado Brasileiro 
junto à OEA – Organização dos Estados Americanos, especificamente na 
Comissão Interamericana de Direitos Humanos (DA SILVA, SEABRA e 
SOARES JÚNIOR, 2016). 

Este fato decorre do que está previsto no ponto “g” do artigo quatro da 

Convenção, que menciona no caput “Toda mulher tem direito ao reconhecimento, 

desfrute, exercício e proteção de todos os direitos humanos e liberdades 

consagrados em todos os instrumentos regionais e internacionais relativos aos 

direitos humanos. Estes direitos abrangem, entre outros” (BRASIL, 1994). O texto 

trazido no ponto “g” menciona “direito a recurso simples e rápido perante tribunal 

competente que a proteja contra atos que violem seus direitos” (BRASIL, 1994). 

Já com referência a essas inúmeras convenções, afirma Pedro Rui da Fontoura 

Porto (2014, p. 17) que, 

desde a criação de organismos internacionais de defesa dos direitos 
humanos, surgidos, notadamente, no pós-guerra, estas reivindicações 
generalizadas passaram a ser consagradas, programaticamente, em 
convenções internacionais, às quais vão aderindo as nações que, a partir da 
ratificação, se comprometem a introduzir na legislação interna aqueles 
postulados contidos na convenção internacional. 
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IMPORTÂNCIA DA LEI “MARIA DA PENHA” E OS CAMINHOS À LEI Nº 
13.104/15 

Antes de ingressar no assunto da lei nº 11.340 de 2006, conhecida 

popularmente como “Lei Maria da Penha”, é importante mencionar que o estado 

brasileiro tentou começar com as mudanças de maior rigor na própria legislação 

objetivando criar mecanismos para oferecer uma maior proteção à mulher ao 

promulgar a lei nº 10.886/04 que acrescentou os parágrafos 9º e 10 ao art. 129 do 

Código Penal, criando o tipo especial denominado “Violência doméstica”. Sobre isso, 

explica Damásio de Jesus: 

Não obstante tivesse o legislador, no referido parágrafo, aumentado a pena 
mínima cominada ao autor da conduta para 6 meses de detenção (a 1 ano), 
enquanto na lesão corporal simples, prevista no art. 129, caput, do Código 
Penal, comine sanção menor, também de detenção, de 3 meses a 1 ano, na 
verdade não houve alteração substancial, uma vez que o fato, por exemplo, 
de o marido agredir a esposa, ferindo-a, continuava a ser tratado da mesma 
maneira. Diante disso, o objetivo da lei, que, em obediência à Constituição 
Federal, era tomar mais grave a resposta penal em face da prática de 
violência doméstica contra a mulher, havia sido integralmente frustrado. 
(2010, p. 50). 

Ainda, com referência a esta legislação, Damásio de Jesus explica que a lei 

não trouxe mudanças procedimentais e mesmo com a pena prevista, o delito 

continuava considerado como de menor potencial ofensivo, e, portanto, continuava 

cabível aos procedimentos da lei dos Juizados Especiais. Neste Sentido:  

Assim como acontece com a lesão corporal leve (CP, art. 129, caput), a 
violência doméstica contra a mulher, prevista no § 9o, era, diante da 
quantidade da pena, crime de menor potencial ofensivo, aplicável a Lei dos 
Juizados Especiais Criminais (Lei n. 9.099, alterada pela Lei n. 
10.259/2001). Na fase policial prescindia-se do flagrante delito se o autor do 
fato se comprometesse a comparecer perante o Juizado Especial Criminal 
(jECrim). De modo que, no caso de violência doméstica, cuidando-se de 
lesões corporais simples, leves, excluídas as graves, gravíssimas e 
seguidas de morte, a competência, como nas hipóteses comuns do art. 129, 
caput, do CP, também pertencia ao JECrim (art. 6 l) . Não tínhamos, pois, 
mudança de relevo, uma vez que a violência contra a mulher no âmbito 
doméstico e familiar, resultando lesões corporais leves, embora considerada 
violação dos direitos humanos, prosseguia como infração de menor 
potencial ofensivo. (JESUS, 2010, p. 50-51). 

Deste modo, quanto à lesão corporal, continuava cabível a transação penal, 

bem como a aplicação dos sursis processuais, bem como ainda era possível as 

penas restritivas de direito, aduzidas no art. 44 do Código Penal. A ação penal na 

lesão leve seguia como condicionada à representação da vítima. 
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Assim, em 2006, foi promulgada a lei nº 11.340/06, conhecida como Lei Maria 

da Penha, que trouxe mudanças, criando mecanismos para coibir a violência contra 

a mulher. Antes disso, mas nesta direção, em 16 de novembro 2004, a subchefia de 

assuntos parlamentares apresenta à Presidência da República o projeto de lei do 

antes referido diploma legal, expondo as razões para isso. 

Ainda, com expressa conexão ao que foi trabalhado neste capítulo, a criação 

da lei Maria da Penha foi amplamente baseada e fundamentada nos tratados e 

convenções internacionais. Tal fato pode facilmente comprovado com a leitura dos 

pontos:  

8. A necessidade de se criar uma legislação que coíba a violência 
doméstica e familiar contra a mulher, prevista tanto na Constituição como 
nos tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, é reforçada pelos 
dados que comprovam sua ocorrência no cotidiano da mulher brasileira. 
9.Dentre os inúmeros compromissos internacionais ratificados pelo Estado 
Brasileiro em convenções internacionais, merecem destaque a Convenção 
sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher 
(CEDAW), o Plano de Ação da IV Conferência Mundial sobre a Mulher 
(1995), Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a 
Violência contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará, 1994), o Protocolo 
Facultativo à Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação contra a Mulher, além de outros instrumentos de Direitos 
Humanos. 
10. Em abril de 2001, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da 
OEA, órgão responsável pelo recebimento de denúncias de violação aos 
direitos previstos na Convenção Americana sobre Direitos Humanos e na 
Convenção de Belém do Pará, atendendo denúncia do Centro pela Justiça 
pelo Direito Internacional (CEJIL) e do Comitê Latino-Americano de Defesa 
dos Direitos da Mulher (CLADEM), publicou o Relatório nº 54, o qual 
estabeleceu recomendações ao Estado Brasileiro no caso Maria da Penha 
Maia Fernandes. A Comissão concluiu que o Estado Brasileiro não cumpriu 
o previsto no artigo 7º da Convenção de Belém do Pará e nos artigos 1º, 8º 
e 25 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Recomendou o 
prosseguimento e intensificação do processo de reforma que evite a 
tolerância estatal e o tratamento discriminatório com respeito à violência 
doméstica contra a mulher no Brasil e, em especial recomendou “simplificar 
os procedimentos judiciais penais a fim de que possa ser reduzido o tempo 
processual, sem afetar os direitos e garantias do devido processo” e “o 
estabelecimento de formas alternativas às judiciais, rápidas e efetivas de 
solução de conflitos intrafamiliares, bem como de sensibilização com 
respeito à sua gravidade e às conseqüências penais que gera”. (BRASIL, 
2004). 

Tão logo fica evidente que o Estado Brasileiro se viu na obrigação de tomar 

medidas mais enérgicas quanto ao combate a violência contra a mulher, o que por 

fim, culminou na lei “Maria da Penha”. Ainda, vários outros pontos dessas 

justificativas a Lei Maria da Penha são de suma importância e levam relevância, 

podendo ser referidos como caminhos que levaram até a lei do feminicídio em 2015.  
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Em 2006 então é promulgada a lei nº 11.340, trazendo em seu preambulo a 

seguinte redação: 

Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a 
mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, da 
Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 
contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e 
Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados 
de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de 
Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras 
providências. (BRASIL, 2006). 

Sobre a legislação, comenta Pedro Rui da Fontoura Porto (2014, p. 21):  

Tem-se, pois, que a Lei 11.340/06 tem por objetivo erradicar ou, ao menos, 
minimizar a violência doméstica e familiar contra a mulher. Violência que, na 
acepção do art. 7º da referida lei, abrange formas outras que a vis 
corporalis. Ademais, o legislador pretende sejam utilizados diversos 
instrumentos legais para dar combate à violência contra a mulher, sendo o 
Direito Penal um deles. Depreende-se disto que este diploma legal não se 
constitui, exclusivamente, em lei penal, mas uma lei com repercussões na 
esfera administrativa, civil, penal e, inclusive, trabalhista. 

Ademais, esclarecendo as mudanças trazidas pela Lei Maria da Penha, 

Camila Pires Gonçalves dos Santos explica que “apesar de muitos acharem que a 

Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06) tipificava crimes, esta não trouxe um rol de 

crimes em seu texto, muito pelo contrário, ela apenas trouxe regras processuais 

para proteger a mulher vítima de violência doméstica, mas sem tipificar novas 

condutas.” (2016). Assim, esta lei é principalmente de caráter procedimental e, neste 

sentido, é importante aduzir a opinião de Maria Berenice Dias ao referir as 

mudanças trazidas pela lei: 

Todas estas providências devem ser tomadas diante da denúncia da prática 
de violência doméstica, ainda que – cabe repetir – o agir do agressor não 
constitua infração penal que justifique a instauração do inquérito policial. 
Dita circunstância, no entanto, não afasta o dever da delegacia de polícia 
tomar as providências determinadas na lei. Isso porque, é a violência 
doméstica que autoriza a adoção de medidas protetivas, e não 
exclusivamente o cometimento de algum crime. (2017). 

Ademais, sobre o tema tratado anteriormente, que referia sobre a aplicabilidade 

do JECRIM no âmbito da lei nº 10.886, a emérita jurista acrescenta que “a violência 

doméstica está fora do âmbito dos Juizados Especiais, e estes não poderão mais 

apreciar tal matéria. Esta alteração de competência justifica-se, porquanto de modo 

expresso – e em boa hora – foi afastada a aplicação da Lei 9.099/95 quando o crime 

é praticado com violência doméstica e familiar contra a mulher” (Dias, 2017). 
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Alguns anos depois, mais precisamente em 17/12/2014, apresentado pelo 

Senado Federal, mais precisamente pela Comissão Mista de Inquérito da Violência 

Contra a Mulher no Brasil, o projeto de lei nº 8.305/2014, prevendo o feminicídio 

como uma qualificadora do homicídio previsto no art. 121 do código penal, bem 

como incluindo o delito no rol dos crimes hediondos. 

O referido projeto passou pela Câmara dos deputados e num tempo de três 

meses foi sancionado. Logo, em 9 de março de 2015 entra em vigor a lei nº 13.104, 

seguindo os termos do projeto suprarreferido e trazendo ao mundo penal o 

Feminicídio. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o presente estudo, é de fácil conclusão que a lei 13.104/15 não surge do 

nada no mundo jurídico, uma vez que é bem fundamentada se verificada em 

combinação a uma análise histórica, cultural e documental do movimento feminista. 
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INTERDISCIPLINARIDADE, CONHECIMENTO E INTEGRAÇÃO NO 
APRENDIZADO DE CIÊNCIAS 

 
INTERDISCIPLINARITY, KNOWLEDGE AND INTEGRATION  

IN THE SCIENCE LEARNING 
 

Cisnara Pires Amaral1 
Mário Luiz Corcini Carvalho2 

Gabriel Pereira Lopes3 
 
Resumo: O trabalho faz referência a uma atividade interdisciplinar de orientação entre os professores 
de Educação Física e Ciências, com uma turma de 9º ano de uma Escola Estadual da cidade de 
Santiago/RS, com o intuito de reforçar os conceitos estudados em cinemática, tais como: referencial, 
movimento, repouso, aceleração, trajetória, movimento uniforme. A atividade contou com 4 h/aulas, 
ocorreu à explanação do assunto e divisão da turma em equipes, distribuição de prismas em pontos 
estratégicos e mapas as equipes para suas orientações. Após a atividade os alunos foram 
estimulados a explorar a atividade entendendo os conceitos de física envolvidos na ocasião. Para 
avaliação os discentes responderam um questionário envolvendo questões referentes à relação da 
atividade com o conteúdo. Concluímos que a atividade mostrou-se prazerosa e envolvente, os 
estudantes saíram da sala de aula, realizaram conexões da prática com o conteúdo de física, 
entenderam os conceitos expressos no livro didático, realizaram os cálculos do percurso realizado 
pelo grupo, entenderam aceleração e repouso. Percebeu-se que a atividade contribuiu para o 
trabalho em grupo, organização, conscientização em posicionar o mapa no sentido real do espaço, 
localização, desenvolvimento de estratégias para definir o melhor trajeto, comprovando que trabalhos 
práticos são essenciais para o aprendizado. 
Palavras-chave: Ciências. Trajetória. Conhecimento. 

Abstract: The work refers to an interdisciplinary activity of guidance between teachers of Physical 
Education and Sciences, with a 9th grade class of a Public School in the city of Santiago/RS, in order 
to reinforce the concepts studied in kinematics, such as: benchmark, motion, rest, acceleration, 
trajectory, uniform motion. The activity featured 4:00 hours-classes, occurred to the explanation of the 
subject and dividing the class into teams, distribution of prisms at strategic points and maps teams to 
its guidelines. After the activity, students were encouraged to explore the concepts of understanding 
the physical activity involved at the time. To evaluate the students answered a questionnaire involving 
matters relating to the relationship of activity with the content. We conclude that the activity 
demonstrated to be enjoyable and engaging, the students left the classroom, practicing connections 
with the physical content, understanding the concepts expressed in the textbook, the calculation of the 
route carried out by the group, understanding acceleration and pause. It was clear that the activity 
contributed to the teamwork, organization, awareness in position the map in the real sense of the 
space, location, development of strategies to define the best path, proving that practical works are 
essential for the learning. 
Keywords: Science. Trajectory. Knowledge. 

 

INTRODUÇÃO 

O ensino de Física na disciplina de Ciências no Ensino Fundamental privilegia 

a matemática e não a parte conceitual tornando a matéria distante, complexa e 

pouco atrativa para o aluno. Dessa forma, observamos o desinteresse dos discentes 

na sala de aula, a falta de motivação diante de um conteúdo novo, de difícil 

compreensão. 
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Observam Pozo e Crespo (2009, p.23) que a perda de sentido do 

conhecimento científico não só limita sua utilidade ou aplicabilidade por parte dos 

alunos, mas também seu interesse e relevância. De fato, como consequência do 

ensino recebido os alunos adotam atitudes inadequadas com os próprios fins da 

ciência, que se traduzem sobretudo em falta de motivação ou interesse pela 

aprendizagem desta disciplina. 

É mister que necessitamos buscar novas formas de integração, usando a 

interdisciplinaridade entre uma disciplina que tem grande afinidade com os alunos, 

como a Educação Física, disciplina essa que é vista como prazerosa, pois permite 

contato com a natureza, o discente está livre da sala de aula, pode locomover-se e 

realizar diferentes tipos de atividade. Dessa forma, por que não poderíamos integrar 

essa disciplina nas aulas de Ciências e utilizar essa movimentação nas aulas de 

Física para o 9º ano, especificadamente cinemática?  

 Sabemos que professores que aplicam ideias construtivistas ao ensino-

aprendizagem, admitem que esta não ocorre somente pela memorização, mas pela 

intensa atividade mental do aluno. Portanto, cabe ao aluno não somente memorizar, 

mas também fazer relações e atribuir significados àquilo com que toma contato nas 

situações de ensino-aprendizagem (CAMPOS; NIGRO, 2009, p. 56). 

Corroboram De Carvalho (et al, 2010, p. 10-11): 

É importante lembrar que o processo cognitivo evolui sempre numa 
reorganização do conhecimento, que os alunos não chegam diretamente ao 
conhecimento correto. Este é adquirido por aproximações sucessivas, que 
permitem a reconstrução dos conhecimentos que o aluno já tem. Assim, é 
importante fazer com que as crianças discutam os fenômenos que as 
cercam, levando-as a estruturar esses conhecimentos e a construir, com 
seu referencial lógico, significados dessa parte da realidade. 

A necessidade de atribuir uma nova variável para a explicação de um 

determinado fenômeno é o início da formulação de um conceito – etapa fundamental 

para o ensino de Ciências (DE CARVALHO et al, 2010, p.9).  

É fundamental permitir o entendimento que as aulas de Ciências estão 

ligadas aos fatos cotidianos. Ao estudar as leis de movimento e as relações entre 

aceleração e massa, compreendendo o princípio da inércia, o estudante certamente 

utilizará algumas noções matemáticas, uma vez que essas grandezas guardam 

entre si relações muito precisas. Uma vez atingido certo nível de compreensão da 

realidade, o estudante passará a atuar na vida cotidiana de maneira a perceber, por 
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exemplo, a necessidade do cinto de segurança em um automóvel ou avião. Mesmo 

que não se recorde das equações do movimento, o cidadão terá uma atuação social 

muito diferente em relação ao aprendizado profundo (BIZZO, 2009, p. 33). 

Nesse contexto, o professor precisa ser visto como profissional da 

aprendizagem, não do ensino; deve aí unir duplo desafio: saber aprender bem, para, 

em decorrência, saber fazer o aluno aprender bem (DEMO,2006, p.5).  

METODOLOGIA 

A atividade contou com 4 h/aulas, ocorreu de forma interdisciplinar nas aulas 

de Ciências e Educação Física, de uma escola pública de Santiago/RS, no 9º ano do 

ensino fundamental, com 32 alunos. Primeiramente ocorreu à orientação dos alunos 

para que conhecessem a atividade, através de explicação em powerpoint da prática 

a ser desenvolvida.  

Antes da atividade foi realizado um mapa do pátio da escola, estabelecendo 

pontos para seu percurso, nesta condição foi distribuído prismas em pontos de 

controle tidos como referência. Os alunos foram divididos em grupos, recebendo 

cada, um mapa contendo sua respectiva trajetória, um cartão controle para 

comprovar a passagem pelos prismas e uma caneta.  

Após o sinal do coordenador da atividade, os grupos abriram o mapa e saíram 

em busca do registro dos pontos demarcados que deveriam visitar. A equipe que 

terminasse o trajeto no menor espaço de tempo e sem cometer erros seria 

declarada vencedora. A atividade continuou durante as aulas de Ciências, onde 

ocorreu à conexão da atividade prática com a relação de conteúdos, evidenciando 

os conceitos de trajetória, referencial, aceleração, repouso, tipos de movimento, a 

distância entre os prismas.  

A avaliação adotada foi quali-quantitativa. Os discentes responderam um 

questionário aberto referente à relação da atividade com o conteúdo; definição de 

conceitos através da prática e o entusiasmo em realizar a atividade. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A seguir resultados apresentados na avaliação dos questionários pelos 32 

estudantes. 
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              Relação do conteúdo com a prática: 

                Sim                    8 

                Não                     24 

   Total de alunos                   32 

 

Tabela 1 faz referência entre a relação do conteúdo estudado em Ciências/Física com a prática 

 

 

 

 

 

                   Fonte: Elaborado pelos autores 
 

Quando questionados sobre a relação do conteúdo com a prática, notou-se 

que 75% dos alunos não conseguiram realizar a relação dos conteúdos estudados 

em ciências com a prática realizada. Deixaram claro, que acreditavam que era 

apenas mais uma atividade da disciplina de Educação Física, não fizeram relação da 

atividade com as aulas de Ciências, pois o conteúdo estudado em Física é muito 

chato e não chama a atenção. Compreendemos que o conteúdo de Física nas aulas 

de Ciências torna a aula mais difícil, pois além do conhecimento científico o aluno 

precisa fazer a relação desta matéria com a matemática. Aí esta a tarefa do 

professor entender que o ensino tradicional de Ciências não consegue promover 

aprendizado, é necessário levar a compreensão da união entre conteúdo estudado e 

prática cotidiana.  

Relatam Pozo e Crespo (2009, p.12) se o aprendizado de Ciências tem como 

meta dar sentido ao mundo que nos rodeia e entender o sentido do conhecimento 

científico, e não apenas conseguir que seja repetido como mantra, a tarefa é 

extremamente complexa e laboriosa, exigindo uma mudança conceitual. Aprender 

ciência seria adquirir corpos de conhecimento e formas de raciocínio úteis somente 

para esse âmbito do saber, que não seriam nem melhores, nem piores do que as 

formas de conhecimento cotidiano. 

As aulas de Ciências podem e devem ser planejadas para que os estudantes 

ultrapassem a ação contemplativa e encaminhem-se para a reflexão e a busca de 

explicações, pois é dessa forma que os estudantes terão a chance de relacionar 

objetos e acontecimentos e expressar suas ideias (DE CARVALHO et al 2010 p.48). 

Em relação à pergunta dois, onde os alunos poderiam marcar mais de uma 

opção em relação aos conceitos implícitos na atividade: 
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       Quais os conceitos estão implícitos na 
atividade: 

         Nenhum                    07 

         Movimento                    22 

         Trajetória                    29 

         Aceleração                    29 

         Repouso                    20 

         Referencial                    29 

       Total de alunos                    32 

 

Tabela 2 apresenta os conceitos implícitos na atividade: 

 

 

 

 

 

 

 

                Fonte: Elaborada pelos autores 

Como o questionário foi aplicado na sala de aula, a professora pediu para os 

alunos que buscassem em seu caderno e livro didático, quais os conceitos que 

poderiam estar implícitos na atividade realizada. Lembrando que até a atividade os 

discentes estudaram apenas conceitos de Física, a Química foi estudada no terceiro 

trimestre. Tivemos 90,6% dos discentes que elencaram conceitos vistos em 

cinemática, incluindo trajetória, aceleração e referencial.  

Acreditamos que o direcionamento da resposta em relação ao livro didático, 

foi fundamental para que o estudante observasse que a prática realizada estava 

inserida em seu contexto, entendendo a relação entre cotidiano e conhecimento 

científico. Também observamos que ocorreram questionamentos entre os mesmos 

durante as respostas, alguns observavam conceitos em relação à atividade, 

ajudaram uns aos outros, ficavam felizes quando conseguiam estabelecer as 

conexões entre teoria e prática. Uma atividade para desenvolver o conhecimento 

científico parte da proposição de um problema pelo professor. O problema é a mola 

propulsora das variadas ações dos alunos: ele motiva, desafia, desperta o interesse 

e gera discussões. Resolver um problema intrigante é motivo de alegria, pois 

promove a autoconfiança necessária para que o aluno conte o que fez e tente dar 

explicações (DE CARVALHO et al, 2010 p.11). 

É preciso levar em conta que todo o conteúdo de saber é resultado de um 

processo de construção de conhecimento. Por isso, dominar conhecimentos não 

quer dizer apenas apropriação de dados pré-elaborados, produtos prontos do saber 

acumulado. Mais do que dominar os produtos, interessa aos alunos compreender 

que estes são resultados de um processo de investigação (MARANDINO, SELLES, 

FERREIRA, 2009 p.36). 
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           Entusiasmo para realizar a prática. 

        
- 

  Sim  Não   Total 

Alunos 28 4 32 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Em referência a questão três onde eram questionados sobre o entusiasmo em 

realizar a prática estabelecida 

Tabela 3 apresenta o entusiasmo em realizar a atividade 

 

 

 

 

Em referência a questão três onde eram questionados sobre o entusiasmo em 

realizar a prática estabelecida notou-se que 87,5% dos alunos responderam que 

gostaram de realizar a atividade por que saíram da sala de aula, aprenderam física 

de forma prazerosa, entenderam os conceitos expressos no livro didático, realizaram 

os cálculos do percurso realizado pelo grupo, entenderam conceitos de forma prática 

como aceleração, repouso, trajetória, inércia e movimento.  

Campos e Nigro (2009, p.65) observam que o conhecimento científico envolve 

a criatividade e a imaginação, mesmo sendo esse conhecimento baseado em 

observações do mundo natural e derivado delas. A Ciência requer a “invenção” de 

explicações, e isso requer muita criatividade.  

Analisa Bizzo (2009, p.22) o ensino de Ciências, exerce duas funções na 

educação básica. Para a maioria dos estudantes, a aprendizagem escolar permite 

desenvolver habilidades envolvidas na “alfabetização científica e tecnológica” – 

conjunto de habilidades e competências necessários para o pleno exercício da 

cidadania no mundo contemporâneo. Para outros estudantes, no entanto, a 

aprendizagem das ciências será a base de uma carreira profissional na qual a 

ciência tem papel central. 

CONCLUSÃO 

Percebeu-se que a atividade contribuiu pra o trabalho em grupo, organização, 

conscientização do grupo em posicionar o mapa no sentido real do espaço, 

localização, determinação dos pontos a serem visitados, desenvolvimento de 

estratégias para definir o melhor trajeto e ganhar o percurso. 

Em relação ao questionário notou-se que 75% dos alunos não conseguiram 

realizar a relação dos conteúdos estudados em ciências com a prática realizada. 

Durante os questionamentos em sala de aula 90,6% dos discentes elencaram 

conceitos vistos em cinemática, incluindo trajetória, referencial e aceleração, 
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somente a partir da explicação da professora e consulta ao caderno e livro didático. 

Já em referência ao entusiasmo em realizar a prática observou-se que 87,5% dos 

alunos responderam que gostaram de realizar a atividade por que saíram da sala de 

aula, aprenderam física de forma prazerosa, entenderam os conceitos expressos no 

livro didático, realizaram os cálculos do percurso realizado pelo grupo, entenderam 

conceitos de forma prática. 

Outro ponto a considerar foi a união dos conceitos trabalhados em aula com a 

atividade realizada, os alunos ficaram empolgados em conseguir realizar a analogia 

do movimento no pátio da escola com a trajetória, a inércia e o deslocamento. 

Estabeleceram relações entre posição final e inicial durante a trajetória, observaram 

que o fator tempo é uma variável que faz a diferença, que os movimentos podem ser 

classificados em curvilíneos e retilíneos, que a aceleração pode interferir na 

trajetória. 

 Comprovamos que trabalhos práticos, bem definidos e discutidos, são 

essenciais para o discente aprender e desenvolver o gosto por determinada 

disciplina, além de auxiliar o docente a se aproximar de seus alunos, notará a 

satisfação dos mesmos em relação a sua atuação profissional.  
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Resumo: O presente artigo visa apresentar os resultados obtidos nos primeiros quatro anos de 
realização do Circuito de Iniciação Esportiva, da URI – São Luiz Gonzaga. O evento é parte 
integrante da disciplina de Iniciação Esportiva, ministrada no primeiro semestre do curso de 
Educação Física – Bacharelado pela prof.ª Judite Filgueras Rodrigues, em conjunto com acadêmicos 
de todos os semestres e o corpo docente do curso. Ao longo de suas quatro edições, uma média de 
230 crianças foi alcançada, firmando o evento e sua estrutura como referências de atividade esportiva 
desenvolvida em conjunto com a comunidade local.   
Palavras-chave: Educação Física. Iniciação Esportiva. Desenvolvimento Infantil. 
 

Abstract: This article aims to present the results obtained in the first four years of the Circuit of Sports 
Initiation of the URI - São Luiz Gonzaga. This event is an integral part of the discipline of Sports 
Initiation, taught in the first semester of the Physical Education course - Bachelor's degree, by the 
regular teacher Judite Filgueras Rodrigues, together with academics of all semesters and the faculty 
of the course. Throughout its four editions, an average of 230 children were reached, signing the event 
and its structure as references of sports activity developed jointly with the local community. 
Keywords: Physical Education. Sports Initiation. Child Development.  

 
INTRODUÇÃO 

 O presente artigo visa apresentar os resultados obtidos nos primeiros quatro 

anos de realização do Circuito de Iniciação Esportiva, da Universidade Regional 

Integrada do Alto Uruguai e Missões – São Luiz Gonzaga (edições de 2014 a 2017). 

O evento, realizado na cidade de São Luiz Gonzaga, Rio Grande do Sul, é parte 

integrante da Disciplina de Iniciação Esportiva, ministrada no primeiro semestre do 

curso de Educação Física – Bacharelado, pela Prof.ª Judite Filgueiras Rodrigues, 

conta com a participação de acadêmicos de todos os semestres e o corpo docente 

do curso.  

 A Iniciação Esportiva é o período no qual a criança começa a aprender, de 

forma especifica, a prática de um ou vários esportes (SANTANA 2002). Para esse 

autor, a Iniciação Esportiva é marcada pela pratica regular e orientada de uma ou 

mais modalidades esportivas, cujo objetivo imediato é dar continuidade ao 
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desenvolvimento da criança de forma integral, sem compromisso com competições 

regulares.  

 É na infância que ocorre o desenvolvimento das habilidades motoras 

fundamentais que servem de base para o desenvolvimento das habilidades motoras 

especializadas que a criança utilizará nas suas atividades cotidianas, de lazer ou 

esportivas (GALLAHUE, 2005). Nesse período a criança deve explorar o ambiente 

por meio de atividades motoras, como jogos, exercícios físicos ou desempenho de 

habilidades motoras, para obter alterações positivas em relação ao seu 

desenvolvimento físico, perceptivo-motor, moral e afetivo (FERREIRA NETO, 2004). 

 Nesse sentido, podemos dizer que a Iniciação Esportiva é um processo 

cronológico onde a criança tem contato com vivências regradas sobre atividade 

física esportiva. Neste projeto consideramos a definição de atividade física como 

qualquer movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos, que podem 

ser realizadas de maneira planejada e organizada ou espontânea (PALMA, 2009).  

 O movimento está presente em todas as fases da vida do ser humano, desde 

seu nascimento, passando pela infância, puberdade, maturação, vida adulta e 

terceira idade, até quando se cessam os movimentos do corpo na morte (TANI, 

2005). Porém, durante a vida, há uma evolução de complexidade dos movimentos 

executados e esse fato mostra que existe um aprendizado motor tangenciando, 

principalmente, nas primeiras fases da vida do ser humano.  

 Corroboramos com Oliveira (2007), sobre como a integração psicomotora da 

criança ilustra e materializa as suas possibilidades de aprendizagem, pois 

psicomotricidade e aprendizagem estão inter-relacionadas em termos de 

desenvolvimento cognitivo, afetivo e motor, porque o desenvolvimento global da 

criança apoia-se no comportamento perceptivomotor, que exige vivências tais como: 

noção de corpo, de espaço e de tempo; controle motor; integração intersensorial e 

exploração lúdica. 

 Em todas suas edições, o Circuito de Iniciação Esportiva teve como objetivos 

proporcionar aos acadêmicos, momentos de estudo, reflexão, discussão e trocas de 

experiência com a finalidade de aperfeiçoar o processo de ensino e aprendizagem 

nas diferentes modalidades desportivas. Também buscou possibilitar aos escolares 

de 05 a 11 anos de idade cronológica, vivências de ordem biopsicossocial, através 

atividades específicas para cada faixa etária, de acordo com sua individualidade. 
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 Ainda constam como objetivos complementares a oportunidade de 

experimentação de situações que envolvam regras, meios técnicos e táticos 

ofensivos e defensivos, individuais e coletivos, sem preocupação com competições e 

gesto técnico, bem como situações que motivem a criança a se relacionar com 

colegas da própria equipe, da equipe adversária, árbitros e treinadores.  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 O termo iniciação esportiva é conhecido como um processo cronológico no 

transcurso do qual uma pessoa entra em contato com novas experiências regradas 

sobre uma atividade físico-esportiva (RAMOS e NEVES, 2008). Para Alves (2004), 

no aspecto social, a iniciação esportiva pode ajudar a criança a estabelecer relações 

com as pessoas e com o mundo nos aspectos biológico, social, intelectual. 

Iniciação esportiva, para Galatti (2008) é o primeiro momento de contato com a 

prática específica do esporte, caracterizando-se pela formação integral do ser 

humano a fim de contribuir no seu desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo e social. 

Também os aspectos relacionados à cooperação, convivência, participação, 

inclusão e satisfação Oliveira e Paes (2004), podem contribuir para o 

desenvolvimento bio-psico-social da criança nas faixas etárias posteriores (ARENA e 

BOHME, 2000). 

 O desenvolvimento motor é a contínua alteração no comportamento do ser ao 

longo do ciclo da vida, realizado pela interação entre as necessidades da tarefa 

biológica e as condições do ambiente em que se encontra o indivíduo (GALLAHUE, 

2005). Nesse sentido, os componentes da aprendizagem motora podem exercer 

influência na aquisição das habilidades de aprendizagem cognitiva, na noção de 

corpo, tempo e espaço nos anos que antecedem a idade escolar. 

 Para Gabbard (1993), Desenvolvimento Motor é o processo de alterações no 

movimento humano como resultado da interação entre componentes genéticos e 

culturais.  

 A motricidade é a interação de diversas funções motoras: perceptivo motora, 

neuromotora, psicomotricidade, neuropsicomotor (ROSA NETO, 2014). Através da 

exploração motriz, a criança desenvolve a consciência de si mesmo e do mundo 

exterior, sendo as habilidades motrizes, auxiliares na conquista de sua 

independência. Um bom controle motor permite à criança explorar o mundo exterior 
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apontando-lhe as experiências concretas sobre as quais se constroem as noções 

básicas.  

 Para esse autor, as habilidades de coordenação motora e de equilíbrio devem 

ser avaliadas e desenvolvidas basicamente na infância, pois a aprendizagem motora 

posterior vai necessitar destas habilidades básicas numa fase adulta. 

Estudos prévios afirmam que crianças com maior nível de desenvolvimento 

psicomotor apresentam melhores resultados na aprendizagem da leitura e da escrita 

(SILVA, 2005; OLIVEIRA, 2007). 

 Motricidade fina é a capacidade para executar movimentos finos com controle 

e destreza. A praxia fina para Rosa Neto (2002), integra todos parâmetros em um 

nível mais complexo e diferenciado por compreender a micromotricidade. Inclui a 

coordenação visomotora e a audiomotora. A mão, considerada unidade motora mais 

completa do mundo animal, traduz o enfoque central da praxia fina, podendo 

arquitetar a inteligência na criança e no adulto produzidas pelos receptores 

sensoriais, articulares e cutâneos do membro solicitado. O êxito dessas atividades 

varia para cada criança, pois cada sujeito é único (RODRIGUES, 2015). Assim, para 

coordenar esses atos, é necessária a participação de diferentes centros nervosos 

motores e sensoriais e pela intervenção das sensações. 

 A coordenação geral global diz respeito `as atividades dos grandes músculos 

e dependem da capacidade de equilíbrio postural do indivíduo, que por sua vez está 

subordinado a sensações proprioceptivas cinestésicas e labirínticas.  

 As capacidades de coordenação motora são a base de uma boa capacidade 

de aprendizagem sensório-motora. Quanto mais elevado for seu nível de 

desenvolvimento, mais rápido e mais seguramente poderão ser aprendidos 

movimentos novos ou difíceis, com uma economia de esforço, dado as melhores 

orientações e precisão dos movimentos com menor consumo de força muscular 

(WEINECK, 1986). 

 A lateralidade constitui um processo essencial às relações entre motricidade e 

a organização psíquica intersensorial. Representa a conscientização integrada a 

simbolicamente interiorizada dos dois lados do corpo, lado esquerdo e lado direito, o 

que pressupõe a noção da linha média do corpo, decorrendo daí as relações de 

orientação face aos objetos, às imagens e aos símbolos, razão pela qual a 
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lateralização vai interferir nas aprendizagens escolares de uma maneira decisiva. 

Reflete a organização funcional do sistema nervoso central (RODRIGUES, 2015). 

 O corpo é uma forma de expressão da individualidade e portanto, uma 

maneira de ser (RODRIGUES, 2008). O esquema corporal refere-se à capacidade 

de discriminar com exatidão as partes do corpo e obter maior entendimento da 

natureza dele ocorre em relação a si próprio, ao movimento segmentar e à 

habilidade de organização na execução de tarefas (ROSA NETO, 2002).  

 A imagem corporal é um complexo fenômeno humano que envolve aspectos 

cognitivos, afetivos, sociais, culturais e motores, que pode estar intrinsecamente 

associada ao conceito de si própria, influenciável pelas interações entre o ser e o 

meio em que vive (RODRIGUES, 2008, p.30). Dessa forma podemos dizer que a 

criança percebe seu próprio corpo através de todos os sentidos, porque seu corpo é 

o seu referencial em relação ao espaço que ocupa e na relação com o outro.  

 Segundo Rosa Neto (2012), a organização espacial depende, ao mesmo 

tempo, da estrutura de nosso próprio corpo (estrutura anatômica, biomecânica, 

fisiológica), da natureza do meio que nos rodeia e de suas características. Também, 

adquirimos pouco a pouco a atitude de avaliar nossa relação com o nosso entorno e 

de perceber as modificações dessa relação no curso dos deslocamentos que 

condicionam nossa orientação espacial. 

 Agilidade é a capacidade de mudar de direção sem perda de velocidade, 

força, equilíbrio ou controle do corpo (COSTELLO E KREIS,1993). Ainda os mesmos 

autores afirmam que a agilidade é resultado de uma capacidade inata, porém pode 

ser melhorada com o treino e a experiência. 

 Para Barbanti (2003), agilidade é uma variável neuromotora caracterizada 

pela capacidade de realizar trocas rápidas de direção, sentido e deslocamento da 

altura do centro de gravidade de todo o corpo ou parte dele. No âmbito esportivo é a 

resposta do indivíduo em conseguir executar movimentos rápidos e coordenados 

dentro de especificidade técnica. 

 O equilíbrio corporal é definido como a manutenção de uma postura particular 

do corpo com um mínimo de oscilação (equilíbrio estático) ou a manutenção da 

postura durante o desempenho de uma habilidade motora que tenda a perturbar a 

orientação do corpo (equilíbrio dinâmico). É a base primordial de toda a ação 

diferenciada dos segmentos corporais e está fundamentado nas relações 
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provenientes das vias aferentes vestibulares e auditivas através do nervo craniano 

vestíbulo-coclear (VIII par), relacionado com a audição (FIGUEREDO et al, 2007).  

 De ponto de vista biológico, a possibilidade de manter postura pode indicar a 

existência de equilíbrio. Nesse sentido, a marcha constitui uma queda controlada do 

equilíbrio, do controle do corpo e da coordenação motora, porém, com um 

alinhamento vertical e o apoio dos pés, o homem pode responder de modo mais 

adequado ás exigências do seu mundo (RODRIGUES, 2015). 

 A aptidão física divide-se em dois conceitos: saúde e desempenho motor. O 

primeiro refere-se a demandas energéticas que possibilitam desenvolver as 

atividades do cotidiano com vigor, proporcionando um menor risco de desenvolver 

doenças ou condições crônico-degenerativas. No segundo, a aptidão física 

relacionada às habilidades esportivas ou performance motora que contribuem para o 

desempenho das tarefas especificas, seja no trabalho ou nos esportes (NIEMAN, 

1999; NAHAS 2001). 

METODOLOGIA 

 Orientados pela professora titular da cadeira de Iniciação Esportiva, Judite 

Filgueiras Rodrigues, os alunos foram instruídos desde os primeiros dias de aula a 

formar uma comissão geral de organização do projeto. Iniciaram-se reuniões 

semanais, visando a estruturação, logística, divulgação e possíveis buscas de 

patrocínios para a execução do evento. Desta forma, nas semanas que 

antecederam as edições dos Circuitos, equipes divulgadoras foram às principais 

escolas da comunidade local, explicando o circuito e incentivando a participação do 

público em questão. Já nesta visita foram distribuídas as fichas de inscrição do 

evento, entregues na véspera ou durante a execução do Circuito.  

 A execução do evento teve como foco a realização de atividades lúdicas 

esportivas organizadas em circuito com estações que contemplavam diversas 

modalidades esportivas e coletivas. Houve a realização de jogos de iniciação 

esportiva nas modalidades de voleibol, futebol, handebol e basquetebol bem como 

atividades de dança, ritmos, desenvolvimento de motricidade ampla e fina, 

objetivando um primeiro contato com o esporte e o desenvolvimento das 

capacidades motoras e cognitivas dos envolvidos.  
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RESULTADOS 

 Em todas as edições do Circuito de Iniciação Esportiva, os resultados 

esperados em seus respectivos projetos foram almejados. Seus grandes propósitos 

sempre almejaram a participação das crianças envolvidas nas atividades de forma 

prazerosa, de forma integrada, apresentando atitudes de cooperação, determinação 

e decisão, e a percepção, por parte dos alunos do curso de Educação Física, da 

importância de atividades de Iniciação Esportiva para crianças e adolescentes. 

 Sua primeira edição realizou-se na Praça Cícero Cavalheiro, em 2014, onde 

mais de cinco escolas da cidade participaram, com um total de 190 crianças 

envolvidas. Os responsáveis desta edição, em sua maioria, compõem a primeira 

turma formada pelo curso, e participaram como auxiliares nas edições 

subsequentes.  

 Na segunda, em 2015, realizada na Praça da Matriz, estiveram presentes 200 

participantes. A terceira edição do Circuito, em 2016, foi realizada novamente na 

Praça Cícero Cavalheiro, em conjunto com as festividades do dia do município, 03 

de junho e atingiu seu máximo de público com a participação de 345 crianças.  

 A quarta edição, em 2017, foi realizada novamente na praça da matriz, 

novamente concomitante às festividades do município, e envolveu um total de 210 

crianças. Esta baixa no número de participantes teve, como principais motivos, o 

espaço reduzido em relação ao evento de 2016, bem como a eventos climáticos.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Com base nos resultados demonstrados, percebemos de forma geral, um 

crescimento gradual do evento, e que, por se caracterizar externo, sofreu influências 

dos ambientes aonde foram realizados (justificativa de sua baixa no último ano, bem 

como no número recorde da edição de 2016).  

 A realização do evento Circuito de Iniciação Esportiva como parte integrante 

da disciplina de Iniciação Esportiva, ofertada no primeiro semestre do atual currículo 

do curso de Educação Física – Bacharelado, na URI –São Luiz Gonzaga, tem 

exercido papel importante na formação dos futuros profissionais da área, pois 

proporcional a experiência de campo, bem como interação com a comunidade local. 

O suporte dos demais alunos dos semestres avançados, e do corpo docente do 
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curso proporciona ainda um momento de importante integração, já que aplicam-se, 

além de aspectos teóricos e técnicos, a cooperação e o trabalho em equipe.  

 No enfoque dos autores aqui citados, destacamos a necessidade de vivências 

motoras diversificadas, para que as crianças, possam melhorar suas habilidades 

motoras inerentes ao esporte. Da mesma forma, a coordenação motora poderá ser 

integrada com o desenvolvimento cognitivo, em situações que exijam certo grau de 

percepção e decisão referente à uma solução motora adequada, condizente com a 

capacidade individual da criança e do adolescente. Também a criança iniciante 

poderá compreender a estrutura geral do jogo, suas regras básicas, e também 

conseguir executar as suas habilidades motoras específicas de cada modalidade 

desportiva. 

 Cada edição do evento foi apoiada e patrocinada por diversas empresas e 

entidades locais, além do constante apoio da URI – São Luiz Gonzaga. Em virtude 

disso, o evento já faz parte do calendário anual da instituição, sendo que sua 

estrutura já é referência quando relacionada a eventos esportivos realizados pelo 

curso de Educação Física em nossa região. 
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GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTÁLCA – ESTUDO SOBRE A RADIAÇÃO 
SOLAR INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA – RS 

 
GENERATION OF PHOTOVOLTAIC ENERGY - STUDY ON THE NON-MUNICIPAL 

SOLAR INCIDENT RADIATION OF SÃO LUIZ GONZAGA - RS 
 

Bruna Oliveira Sebastiany¹  
Lucas de Carvalho²  

 
Resumo: Devido ao aumento da população e os avanços tecnológicos da atualidade observa-se uma 
grande necessidade de diversificar a matriz energética brasileira, tendo em vista a disponibilidade de 
recursos naturais existentes no Brasil para que se obtenha energia limpa, de qualidade e altamente 
sustentável, nota-se então a importância da utilização de energia solar como fonte geradora de 
energia, neste contexto primeiramente faz-se um estudo da radiação solar no Brasil através de 
bibliografias e dissertações, logo após um breve resumo sobre a história da energia solar para 
sistemas fotovoltaicos, tendo como principal objetivo o estudo da radiação incidente e da 
implementação da energia fotovoltaica no município de São Luiz Gonzaga no Rio Grande do Sul. 
Palavras-chave: Radiação. Sustentável. Fotovoltaicos. Energia. 
 

Abstract: Due to the population increase and technological advances of the present day, there is a 
great need to diversify the Brazilian energy matrix, considering the availability of natural resources in 
Brazil to obtain clean, high quality and highly sustainable energy, the feasibility of the use of solar 
energy as a source of energy, in this context, a study of solar radiation in Brazil is carried out through 
bibliographies and dissertations, after a brief summary of the history of solar energy for photovoltaic 
systems. main objective is the study of incident radiation and feasibility of the implementation of 
photovoltaic energy in the municipality of São Luiz Gonzaga in Rio Grande do Sul.  
Keywords: Radiation. Sustainable. Photovoltaic. Energy. 
 

INTRODUÇÃO 

 A utilização das fontes renováveis nas últimas décadas tornou-se de extrema 

relevância para toda a humanidade, é de conhecimento geral que a sustentabilidade 

é de diversas formas indispensável para que o desenvolvimento econômico contínuo 

seja garantido, proporcionando principalmente recursos ambientas suficientes para 

as gerações futuras. Neste contexto, surgem muitas questões ambientais e 

tecnológicas com o intuito de promover uma geração de energia eficiente, de 

qualidade e que possa suprir a necessidade de demanda da utilização da mesma. 

 De forma geral, a utilização de pequenas centrais de geração de energia 

próximas às cargas pode proporcionar inúmeros benefícios para o sistema elétrico, 

dentre os quais se sobressaem à postergação de investimentos em expansão nos 

sistemas de distribuição e transmissão; o baixo impacto ambiental; a melhoria do 

nível de tensão da rede no período ponta e a diversificação da matriz energética.  

 Neste cenário, de desenvolvimento crescente tanto em termos tecnológicos, 

como de aumento da população, o Brasil vem buscando dar ênfase à necessidade 
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de diversificar a matriz energética atual, dentro deste contexto as perspectivas de 

participação crescente da geração de energia solar fotovoltaica, tanto como geração 

distribuída como centralizada, trazem à tona a necessidade de uma melhor 

compreensão das características e dos impactos causados por esta fonte, sendo ela 

uma opção visivelmente eficaz para a solução do suprimento de energia limpa e 

renovável.  

 O presente artigo tem como principal discussão e assunto de pesquisa a 

radiação solar de um modo geral mas que também pode ser usada para o 

funcionamento de sistemas fotovoltaicos, neste contexto surgem algumas 

problemáticas como por exemplo: de quanto é em São Luiz Gonzaga a radiação 

média incidente no decorrer de um DIA e de quanto seria em um ano?  

 No decorrer deste estudo será relatado o histórico e a situação atual da 

energia solar fotovoltaica conjuntamente com dados da radiação solar incidente e 

benefícios ambientais de ter um sistema gerador de eletricidade através das placas 

solares, no município de São Luiz Gonzaga – RS. 

 O aproveitamento das fontes de energia renováveis descentralizados 

atendem à demanda social básica de comunidades que não possuem energia 

elétrica, contribuindo assim com a elevação da renda, a geração de empregos, entre 

outros. Com isto, os estudos realizados nesta pesquisa podem contribuir de forma 

positiva com a disseminação de projetos de sistemas de geração fotovoltaica com 

finalidades sociais e econômicas abrangentes a toda população. 

RADIAÇÃO SOLAR 

 A energia gerada pelo Sol é aproveitada inesgotavelmente na escala terrestre 

do tempo, tanto como fonte de luz ou como fonte de calor, é hoje uma das 

alternativas de grande potencial para o desenvolvimento da diversificação da matriz 

energética mundial.  

O Sol é a principal fonte de energia para a Terra. Além de ser responsável 
pela manutenção da vida no Planeta, a radiação solar constitui-se numa 
inesgotável fonte energética, havendo um enorme potencial de sua 
utilização por meio de sistemas de captação e conversão em outra forma de 
energia, como por exemplo, a térmica e a elétrica (PINHO, JÕAO 
TAVARES. GALDINO, MARCO ANTONIO. 2014).  

 Logo ao atravessar a atmosfera, a radiação solar é atenuada por processos 

físicos de espalhamento e absorção com os constituintes atmosféricos e a superfície 
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do planeta, propagando-se como energia radiante. O processo de espalhamento é 

um fenômeno natural no qual a radiação incidente interage com os constituintes 

atmosféricos de forma a alterar a direção de propagação das ondas 

eletromagnéticas. “A radiação solar é a grande fonte de energia que alimenta 

praticamente todos os fenômenos existentes na Terra. Sem ela, a vida (no planeta 

Terra) jamais teria surgido, não existiriam os movimentos de circulação atmosférica 

(ventos) nem oceânica.” (FERREIRA L. 2015). 

 É notável que diariamente incide sobre a superfície terrestre uma 

considerável quantidade de energia proveniente do sol, sendo a mesma uma das 

maiores fontes de energia do sistema Terra – Atmosfera. A energia produzida pelo 

sol através de reações nucleares e químicas consiste basicamente na reação de 

dois átomos de hidrogênio formando um átomo de hélio. 

A irradiação pode ser calculada através da integração da irradiância em um 
determinado período, ou seja, ela nada mais é do que uma determinada 
quantidade de radiação solar por unidade de área. Ela pode ser definida em 
planos com diferentes orientações, sendo os mais comuns um plano 
horizontal em relação à superfície da Terra ou perpendicular à radiação 
solar direta (FERREIRA L. 2015).  

 O aproveitamento da energia solar pode ser realizado diretamente para 

iluminação, aquecimento de fluidos e ambientes ou ainda para geração de potência 

mecânica ou elétrica, como fonte de energia térmica. A energia solar pode ainda ser 

convertida diretamente em energia elétrica por meio de efeitos sobre materiais, 

dentre os quais o termoelétrico e fotovoltaico. “Os sistemas de geração energia 

fotovoltaica convertem a energia proveniente da radiação solar que atinge a 

superfície terrestre em energia elétrica. Sua finalidade é fornecer energia elétrica, 

para uso imediato ou armazenando-a para uso posterior.” (FERREIRA L. 2015) 

ENERGIA SOLAR NO BRASIL 

 Devido à necessidade de diversificar a matriz energética brasileira, o Brasil 

vem sendo visto como um país de grande potencial para o aproveitamento das mais 

variadas fontes geradoras de energia disponível em seu território, sempre apontando 

e dando espaço para a sustentabilidade e a preservação do meio ambiente.  

 O MME (Ministério de Minas e Energia) juntamente com o Governo Federal 

prevê que até 2024, cerca de 700 mil consumidores residenciais e comerciais 

deverão ter instalado em seus telhados e coberturas painéis fotovoltaicos, que 
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transformarão a luz solar em energia elétrica. Quando houver excedente, a energia 

de sobra será vendida para a distribuidora, ajudando a reduzir a conta de luz do 

domicílio111.  

 O aproveitamento do recurso solar no Brasil se apresenta como uma 

excelente opção para complementação de fontes convencionais de energia já 

consolidadas como as hidroelétricas. “O aproveitamento do recurso solar favorece o 

controle hídrico nos reservatórios, especialmente nos períodos de menor incidência 

de chuvas, e possibilita planejamento e otimização de novos investimentos em 

geração, transmissão e distribuição da energia.” (PEREIRA, Ênio Bueno. 2017). 

 

Fig. 1 – Mapa Solar do Brasil. Fonte: Atlas Brasileiro de Energia Solar 2017 

 
 Na figura 1, obtida no Atlas Brasileiro de Energia Solar lançado em 2017, 

observa-se o total diária da irradiação global horizontal no Brasil em uma média 

anual, sendo na região nordeste o mais elevado índice de irradiação em segunda 

encontra-se a região centro-oeste.  

 Por apresentar índices elevados de irradiação em todo seu território, o 

incentivo da implementação de energia solar em pequena e larga escala vem 
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  Disponível em http://www.mme.gov.br -Acesso em 12 de Setembro ás 14:42 



 
 

 

 319 

aumentando ao decorrer dos anos, beneficiando assim toda a população e o meio 

ambiente. 

IRRADIAÇÃO INCIDENTE CIDADE DE SÃO LUIZ GONZAGA – RS 

 No Rio Grande do Sul a energia solar está sendo vista como um meio 

alternativo e economicamente viável de geração de energia limpa e renovável, pois 

observa-se que o Brasil já possui muitos incentivos consideráveis para que a 

população tenha interesse de ter sua mini ou microgeração residencial ou até 

mesmo industrial, alguns dos principais incentivos são: 

• ProGD – A geração distribuída está no centro de consumo, o que reduz a 

necessidade de estrutura de transmissão elétrica e evita perdas112. 

• Isenção de IPI - Decreto nº 7.212, de 15/06/2010, são imunes à incidência do 

Imposto sobre Produtos Industrializados, a energia elétrica, derivados de petróleo, 

combustíveis e minerais113.  

• Isenção de ICMS – Convenio de ICMS 101/97, dentro deste concede-se 

isenção do ICMS nas operações com equipamentos e componentes para o 

aproveitamento das energias solar e eólica que especifica114.  

 Na cidade de São Luiz Gonzaga, no noroeste do estado do Rio Grande do 

Sul, foi feito um estudo de uma estação de recolhimento de dados automática devido 

à falta de equipamento de medição de radiação na região. “Segundo a nova edição 

do Atlas Brasileiro de Energia Solar estas estações operam de forma automática e 

desatendida, com dados transmitidos via satélite e estão distribuídas por todo o 

território nacional” (PEREIRA, Ênio Bueno. 2017). 

 Na Fig.2 disponibilizada pelo site do INMET (Instituto Nacional de 

Meteorologia) observa-se os dados do mês de agosto a partir do dia 21 de setembro 

de 2017, é notável que a predominância da incidência de radiação é crescente 

conforme mostrado na imagem 2000 KJm² nas horas de alta incidência, tendo assim 

alguns dias com menos incidência e outros chegando a passar de 3000 KJm². 

 

                                            

112
 Disponível em http://www.mme.gov.br/ - Acesso em 18 de Setembro de 2017 

113
 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ - Acesso em 18 de Setembro de 2017 

114 
Disponível em https://www.confaz.fazenda.gov.br/ - Acesso em 18 de Setembro de 2017. 
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Fig. 2. Dados de Radiação diária em São Luiz Gonzaga do dia 20 de setembro de 2017. Fonte: 
INMET (Instituto Nacional de Meteorologia). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A estação meteorológica situada no município de São Luiz Gonzaga que está 

localizada no noroeste do estado do Rio Grande do Sul, é monitorada por satélite 

pelo INMET e composta de uma unidade de memória central ("data logger"), ligada a 

vários sensores dos parâmetros meteorológicos (pressão atmosférica, temperatura e 

umidade relativa do ar, precipitação, radiação solar, direção e velocidade do vento, 

etc), que integra os valores observados minuto a minuto e os disponibiliza 

automaticamente a cada hora. 
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Tabela 
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1 – Tabela de temperatura e índice de radiação solar (KJ/m²), análise do dia 20 de setembro de 2017. 

Fonte: INMET (Instituto Nacional de Meteorologia). 

 

 Na tabela acima percebe-se que durante os períodos de horas noturnas a 

radiação incidente é quase nula na maioria das vezes sendo ela negativa. Ao 

decorrer das horas do dia a radiação vai aumentando significativamente chegando 

ao seu máximo possível as 16:00 horas com 3305 kJ/m². Energia que se torna 

suficiente para a geração de uma boa quantidade de eletricidade através dos painéis 

solares.  

 Logo abaixo na figura 3, mostra a média anual com dados mais recentes 

considera pelo INMET, entre os meses de janeiro de 2017 a setembro de 2017, 

ficando a mesma em torno de 1000 KJ/m². 

 

Fig. 3 . Dados de Radiação anual em São Luiz Gonzaga desde janeiro de 2017 a setembro de 2017. 
Fonte: INMET (Instituto Nacional de Meteorologia). 

 

 A média anual é considerada devido à incidência de radiação durantes todos 

os dias e todos os meses na decorrência de um ano, sendo observado os dias com 

mais incidência e os dias com menos ou quase nenhuma incidência, observando os 

dados, é possível notar que os meses de temperaturas mais elevadas são os 

mesmos que possuem um maior volume de radiação. 
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GERAÇÃO DE ELETRICIDADE (PLACAS FOTOVOLTAICAS) 

 “A energia solar fotovoltaica é a energia obtida por meio da conversão direta 

da luz em eletricidade através do efeito fotovoltaico.” (REIS, LINEU BELICO DOS. 

2011. 214p.) 

 Como já citado anteriormente, que o Brasil tem um grande potencial de 

geração de energia através do sol como mostrado anteriormente neste presente 

estudo, devido a este o efeito fotovoltaico está diretamente relacionado com a 

eficiência das células solares. Segundo Farret e Felix (2010, p. 94) “Os materiais 

semicondutores mais apropriados para a conversão fotovoltaica são silício cristalino 

e silício amorfo hidrogenado.” O silício monocristalino é o material que possui maior 

rendimento. Porém, já o silício amorfo está entre um dos materiais que não possui 

um bom rendimento comparado aos demais, como vemos na tabela 2 abaixo: 

 

 

(Obs.: NI = nenhuma informação) 

Tabela 2. Rendimentos obtidos atualmente em células, módulos, condicionamento de potência e 

centrais fotovoltaicas. Fonte: REIS, LINEU BELICO DOS. (2011. 220p.) 

 

 Segundo o site do Portal Solar115 se uma residência consumir 200 KW/h/mês 

ela precisaria para isentar pagamentos a rede fornecedora de energia de uma 

quantidade de 7 placas fotovoltaicas de 260 Watts, para suprir sua demanda 

mensal.  

 Segundo estudos, os primeiros painéis fotovoltaicos foram constituídos de 

silício cristalino, com o passar do tempo foram desenvolvidos tecnologias com filmes 

                                            

115
 Acesso em 09 de outubro de 2017 
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finos de semicondutores com a tentativa de reduzir componentes na montagem dos 

painéis e principalmente reduzir custos. 

 Hoje em dia, os estudos mais avançados conseguiram superar as marcas de 

rendimentos sobre os painéis solares, vislumbrando um futuro não muito distante, 

logo os mesmos poderão alcançar um bom rendimento com um considerável custo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Mesmo no decorrer do avanço de tecnologias no Brasil, a energia solar até 

então ganhava pouca força e pouco incentivo nas grandes regiões brasileiras, 

buscando a diversificação da matriz energética atual, a realidade começa a tomar 

outro caminho, devido ao fato da grande necessidade de preservação do meio 

ambiente nas últimas décadas que começou a preocupar autoridades 

governamentais e praticamente grande parte da população, devido também as 

mudanças climáticas e ao aquecimento global. 

 Buscando formas de contribuir de maneira significativa e positiva para a 

economia de energia e de bens sustentáveis ambientalmente, o foco das pesquisas 

deste cunho é auxiliar no melhoramento e economia da energia utilizada atualmente. 

Com isto, buscou-se um novo meio para a geração de eletricidade no município, 

através de estudos e investigações sobre a radiação solar tornou-se evidente que 

este tipo de geração de eletricidade é um dos mais rentáveis em questão de 

economia, mas principalmente de economia de recursos ambientais renováveis, o 

sol é uma fonte de energia limpa e inesgotável, sendo o mesmo de extrema 

importância para a sobrevivência humana.  

 Desta forma, a micro e a minigeração distribuída através de painéis 

fotovoltaicos aparece como opção para que as unidades consumidoras produzam 

sua própria energia, atendendo por completo ou em parte da demanda da unidade. 
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ANÁLISE DO DESPACHO ECONÔMICO DAS FONTES DE ENERGIA NO 
SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO 

 

ANALYSIS OF THE ECONOMIC SPACE OF SOURCES OF ENERGY IN THE 
BRAZILIAN ELECTRICAL SYSTEM 

 
Charles Schardong116 

Guilherme de Oliveira Pereira117 
Matheus Almeida dos Santos118 

Willian CantiniScheeren119 
Alison Fernando Marchioro120 

 

Resumo: Este artigo tem como objetivo expor como é feito o sistema de Despacho Econômico de 
Geração, através da pesquisa bibliográfica e por fim utilizando-se de simulações de um cenário 
fictício, para assim fazer a ilustração. O Despacho tem-se como ser de suma importância para um 
sistema elétrico e econômico, pois ele tem o objetivo de fazer com que as unidades geradores atuem 
de maneira rápida, otimizando o máximo de potência gerada e com o menor valor financeiro possível. 
No sistema elétrico do Brasil, as unidades geradoras predominantes são as baseadas em fontes 
hídricas, mas como se tem períodos de escassez de períodos chuvosos no país, tem a utilização de 
unidades termoelétrica como desafogo, mesmo elas tendo um custo de operação variável mais 
elevado que as hídricas e tem estas mesmas são predominantemente utilizadas onde o sistema 
interligado nacional não está presente.  
Palavras-chave: Despacho econômico. Sistema Interligado Nacional. Geraçãohídrica. 
GeraçãoTérmica. 
 

Abstract:This article aims to show how the Economic Generation Dispatch system is done, through 
bibliographic research and finally using simulations of a fictitious scenario, to illustrate. The dispatch is 
considered to be of paramount importance for an electric and economical system, since it has the 
purpose of making the generating units act quickly, optimizing the maximum power generated and 
with the lowest possible financial value. In the Brazilian electricity system, the predominant generating 
units are based on water sources, but as there are periods of rainy season scarcity in the country, the 
use of thermoelectric units is a challenge, even if they have a variable operating cost higher than the 
hydric and have these same are predominantly used where the national interconnected system is not 
present. 
Keywords:Economic dispatch. National Interconnected System. Watergeneration. 
ThermalGeneration. 
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INTRODUÇÃO 

 O mundo, tal como se conhece hoje, não pode viver sem a existência da 

eletricidade. É muito difícil imaginar a vida do homem moderno em sociedade sem o 

consumo de eletricidade. A evolução tecnológica depende da eletricidade. A cada 

instante a demanda por energia elétrica torna-se maior devido ao aumento 

populacional e a melhoria das condições de vida das pessoas em várias partes do 

mundo.  

 No Brasil, segundo Rocha (2010), a demanda por energia elétrica ainda é 

pequena, se comparada com o restante do mundo, e, principalmente, com países 

desenvolvidos. Mas ainda assim é uma área essencial. O despacho econômico está 

diretamente relacionado ao ajuste das potências de operação dos geradores, dentro 

dos seus limites operacionais, de modo a atender uma carga. De acordo com 

BNEDES (2009), é um processo com a possibilidade de melhorias na sua 

otimização e aplicação, considerando principalmente o lado financeiro. 

 Os métodos utilizados para esse despacho possuem variadas perdas de 

transmissão, elas podendo ter um efeito significativo na eficiência do processo. 

Porém, tais perdas apresentam impactos bastante distintos, baseados nos 

geradores utilizados e em função da sua localização na rede. No caso das perdas 

que são dissipadas por efeito Joule, nas resistências dos ramos da rede, podem ser 

calculadas de maneira exata, como nos estudos de fluxo de potência. 

 No Brasil é mais barato e mais utilizado meio de geração é através de fontes 

hídricas, tendo unidades termoelétricas como uma opção reserva, devido a 

imprevistos naturais, como escassez de chuva na região de fornecimento. Mantendo 

a acessibilidade desejada, apesar do aumento no custo. Ainda tem-se a simulação 

de um cenário não real, apenas para exemplificar como funciona o despacho 

econômico e como é utilizado pelo operador que comanda o sistema elétrico. 

DESPACHO ECONÔMICO 

 De acordo com o Grupo de Sistemas Elétricos de Potência (GSEP), 2009, 

utiliza-se o termo "despacho"de geradores para a ação de alocação de geradores 

em uma dada usina, para entrar em operação, como parte de um planejamento para 

atender um dado montante de carga do sistema elétrico. 
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 O despacho econômico de geração tem um grande papel no equilíbrio do 

Sistema Elétrico (SE) brasileiro. De acordo com Provençano, 2003, 

O despacho tem como objetivo, gerenciar e determinar qual seria a melhor 
combinação de potência entre as unidades geradoras, as quais, têm que 
entrar em funcionamento para atender as necessidades de carga, no menor 
custo operacional que for possível, para atender as restrições de igualdade 
do sistema em si.  

 Para o funcionamento do despacho econômico, é necessário que se tenha 

dois métodos de geração de energia, para que assim, o operador do sistema elétrico 

possa fazer com que se tenha a coordenação e programação para a produção de 

energia e enfim poder realizar o despacho desta energia. Tem-se como exemplo, a 

utilização de uma fonte hídrica e uma térmica para fazer este despacho de energia 

no Sistema Elétrico. 

 Para a construção das unidades geradoras do país, necessitam-se de 

elevados custos de construção e ainda tem-se que levar em consideração os 

recursos naturais que a região onde será realizada instalação das mesmas, por 

conta destes empecilhos para a instalação das mesmas, o despacho econômico da 

geração tem recebido uma atenção cada vez mais crescente, devido a questão 

como a redução de custos da operação e também nas perdas das linhas de 

transmissão de energia. De acordo com Rocha (2010), “pode-se dizer que o objetivo 

do despacho econômico de geração é fazer a melhor combinação da potência 

gerada pelas UGs, numa maneira que se atenda às necessidades da carga 

instalada no menor custo possível de operação”. Assim o despacho permite uma 

econômica considerável de recursos financeiros. 

GERAÇÃO DO DESPACHO ECONÔMICO DE GERAÇÃO 

 A geração de energia elétrica de forma econômica, tornou-se um desafio para 

as empresas que atuam no mercado elétrico brasileiro, com base em estudos e 

visando um preço melhor de mercado e menor quantidade de perdas em seus 

sistemas, torna-se necessário um bom planejamento de suas instalações, logo que o 

mercado de energia se encontra sempre em grande competição. Quando os 

sistemas elétricos foram se tornando cada vez mais interligados, surgiu a questão de 

como despachar as usinas para atender à demanda de forma mais econômica e 
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eficaz. Esse problema ficou conhecido como despacho econômico. (STEVENSON 

JR, 1986; GÓMEZ-EXPÓSITO; CONEJO; CAÑIZARES, 2011). 

DELIMITAÇÕES DO TEMA 

 Segundo ANEEL (2008), sabemos que o Sistema Eletro-energético Brasileiro 

é hidrotérmico. Porém, sabe-se que o método hídrico leva a maior importância no 

Sistema Interligado Nacional (SIN). Em tempos de escassez de chuvas, para evitar o 

esgotamento dos reservatórios de água, surge com maior frequência no SIN o 

despacho energético das termelétricas. Segundo BNDES (2009), como os custos 

fixos de uma hidrelétrica são altos, ela deve ser despachada constantemente, 

enquanto a termelétrica, que tem custos fixos baixos e custos variáveis elevados, é 

mais adequada para atender os aumentos descontinuados de carga.  

 Este trabalho tem a finalidade de fazer uma breve comparação entre duas 

unidades geradoras diferentes, como já citadas, uma hidráulica e outra térmica, com 

ênfase nos locais de instalação das unidades, pois as estruturas das mesmas são 

totalmente diferentes. As simulações de despacho econômico referem-se somente a 

fatores contínuos, ou seja, os geradores a pleno trabalho fornecendo potência ao 

sistema elétrico. 

DIFERENÇAS ENTRE UNIDADES GERADORAS 

UNIDADES HIDRÁULICAS 

 Unidades hidráulicas têm custo de geração baixo, porém, tem um alto valor 

da construção das estruturas e geralmente são construídas longe dos centros de 

consumo, pois depende diretamente de uma fonte de água abundante, isso está 

diretamente ligado a construção de um grande trajeto de linha até o consumo, 

gerando uma grande perda em linhas de transmissões. De acordo com Almeida 

(2011), o Brasil possui grande quantidade de recursos hídricos distribuídas por todo 

o território nacional, por isso, grande parte da matriz de energia elétrica, cerca de 

70%, é composta de hidroeletricidade. 

UNIDADES TÉRMICAS 

 Essa, por sua vez, tem um alto custo de geração e manutenção, em razão de 

seus diferentes tipos de combustíveis terem um valor bastante elevado, mas por 
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outro lado sua construção é rápida, e pode instalada perto dos centros de consumo, 

evitando assim perdas referentes a linhas de transmissão. Segundo Gómez-

expósito, Conejo, Cañizares (2011), a energia termelétrica é gerada a partir da 

queima de combustíveis fósseis, como carvão mineral, gás natural, diesel entre 

outros ou a partir da biomassa, por exemplo, bagaço da cana. 

CONSIDERAÇÕES SOBRE O DESPACHO 

 O Operador Nacional do Sistema(ONS), é responsável pelo controle e 

programação da operação e despacho centralizado da geração, com vistas à 

otimização dos sistemas eletro energéticos interligados. O SIN tem um grande papel 

no que se refere a produção mista de energia, porém, em lugares isolados do 

conjunto e sem condições hídricas, as termelétricas são dominantes. 

 Para exemplificar, criamos um cenário energético, onde a hidroelétrica está 

com uma distância “X” do centro consumidor e um custo de geração em média de 

“$$$” e a termelétrica que tem em média o valor de“$$$” para geração a uma 

distância “Y” da carga. 

SIMULAÇÃO DE UMA SITUAÇÃO DE DESPACHO 

 A partir da simulação pelo software HOMER® com dados hipotéticos pode-se 

exemplificar que muitas vezes é mais viável comprar energia mais perto.Para isso 

usamos os seguintes dados (Fictícios), Usina Termelétrica a diesel com uma 

distância de 100km do centro de consumo, e uma Usina Hidrelétrica a uma distância 

de 2000km considerando que o cabo tenha uma resistência de 0,06948Ohm/km. 

Fazendo os cálculos de perda na linha de transmissão considerando que no sistema 

esteja passando apenas potência ativa. A carga a ser alimentada é de 580kW, 

utilizando a formula P=R*I2 onde P é potência, R é a resistência da linha de 

transmissão e I é a corrente que circula pela linha de transmissão. 

 Ao comprar da Usina Termelétrica tem-se uma perda na linha de 4,4kW, 

somadas a potência do centro de consumo totalizando 584,4kW supondo que seja 

consumido por uma hora em um mês 584,4kWh.mês. Como pode ser visto na Figura 

1 o valor do kWh = R$ 1,075, multiplicando pelo consumo tem-se R$ 628,23 

divididos pelos 580kWh.mês que foram consumidos tem-se o custo final por kWh = 

R$ 1,083. 
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 Ao comparar a Usina Hidrelétrica tem-se uma perda na linha de 86,9kW, 

somadas a potência do centro de consumo totalizando 667kW, da mesma maneira 

que na outra usina considera-se um consumo de uma hora por mês, totalizando 

667kWh.mês. Como pode ser visto na Figura 2 o custo na Usina Hidrelétrica do kWh 

= R$ 0,956, multiplicando pelo consumo total tem-se R$ 637,65 divididos pelos 

580kWh.mês consumidos tem-se o custo final por kWh = R$ 1,0994. Comprovando 

que economicamente é mais viável a compra de energia de uma usina Termelétrica. 

 
                                     Figura 1 

 

 

                                     Figura 2 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O estudo do fornecimento de energia elétrica é uma área que necessita 

grande atenção, pelo fato da eletricidade ser indispensável para o cotidiano atual, 

pode-se dizer que o despacho econômico é um estudo indispensável quando 

falamos em produção energética. Neste artigo, foi possível analisar mais de uma 
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forma de geração de energia. Comparando os diferentes pontos que cada um pode 

oferecer. 

 Foram simulados alguns cenários de utilização do despacho econômico, 

mostrando onde cada tipo de geração se faz presente, quando uma se sobre sai a 

outra em termos de utilização e também nos custos de geração e utilização dos 

modos de geração utilizados, ilustrando assim o que foi enfatizado no artigo. Para 

estas simulações, utilizamos o Software Homer Energy, onde que o cenário foi 

baseado em distâncias e potências reais. 
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A UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS INTELIGENTES: UMA ABORDAGEM COM 
ÊNFASE NA LÓGICA FUZZY 

 

THE USE OF INTELLIGENT SYSTEMS: AN APPROACH WITH 
EMPHASIS IN FUZZY LOGIC 

 
Diego dos Santos Amaral121  
Jerusa Dutra Schereiner122

 

 

Resumo: O uso de sistemas inteligentes tem se dado de forma cada vez mais constante, 
principalmente no sentido de apoiar a tomada de decisões e de reduzir a ocorrência de erros 
humanos em diversas áreas e atividades. A principal característica de um sistema inteligente é 
executar funções que, caso executadas por um ser humano, seriam consideradas inteligentes. É um 
conceito bastante amplo, e que recebe tantas definições quanto damos significados diferentes à 
palavra Inteligência. Objetivando mostrar as inúmeras aplicações de sistemas inteligentes, no 
presente artigo foi dada ênfase à Lógica Fuzzy, também conhecida como Lógica Nebulosa. Sua 
principal característica está no fato de que elementos e conjuntos se relacionarem de maneira que 
estabelecem entre si um grau de pertinência, figurando valores intermediários, se comparados entre o 
“verdadeiro” e o “falso”, defendidos pela lógica clássica. Para a realização deste, foi feita uma revisão 
bibliográfica, por meio da qual pode-se constatar a importância da utilização de lógicas ligadas ao 
pensamento impreciso na busca por soluções para problemas complexos. Sendo assim, entre os 
principais motivos para a sua aceitação ser tão expressiva, especialmente na área das engenharias, 
estão a facilidade na sua aplicação, a possibilidade de se fazer análises subjetivas, além da 
versatilidade encontrada em suas aplicações. 
Palavras-chave: Lógica Fuzzy. Grau de pertinência. Pensamento impreciso. Análises subjetivas. 

 
Abstract: Elements and sets are related in a way that establishes a degree of pertinence among 
themselves, with intermediate values, if compared between "true" and "false", defended by classical 
logic. The present article aims to disseminate in the academic community the innumerable possibilities 
that the use of fuzzy logic provides us, especially in the areas related to engineering and computer 
science. In order to accomplish this, a bibliographical review was made, through which one can verify 
the importance of the use of logics linked to imprecise thinking in the search for solutions to complex 
problems, being possible even the combination of fuzzy logic with different systems of artificial 
intelligence. 
Palabras-clave ou Keywords: Fuzzy logic. Degree of relevance. Inaccurate thinking. 

 

INTRODUÇÃO 

Com a publicação do artigo Fuzzy Sets no Jornal Information and Control, 

Lofti Asker Zadeh fez, em 1965, a introdução da lógica Fuzzy nos meios científicos. 

Desenvolvida com a finalidade de reproduzir o raciocínio aproximado e vago, 

permitiu que sistemas complexos e imprecisos fossem expressos de forma efetiva. A 

aplicação da lógica Fuzzy se dá em situações em que dizer “sim” ou “não” não 

constitui uma resposta adequada, ou seja, aplicações em que termos como “quase” 
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ou “talvez” seriam mais apropriados. Os princípios de lógica Fuzzy foram 

desenvolvidos primeiramente por Jan Lukasiewicz (RIGNEL, CHENCI e LUCAS, 

2011, p. 3), que mais tarde, durante a década de 60, seriam publicados por Zadeh, 

mundialmente conhecidos como o pai do Controle Moderno. Zadeh constatou que os 

princípios tecnológicos até então utilizados na automação dos mais variados 

sistemas (físicos, químicos ou até mesmo industriais), tornavam-se constantemente 

ineficientes diante de situações dúbias, fazendo-se necessário que fosse implantado 

um método que considerasse, ao invés do valor absoluto, um valor intermediário, 

representando o grau de pertinência de um elemento em relação à um determinado 

conjunto. Neste sentido, define-se que: 

Diferente da Lógica Booleana que admite apenas valores booleanos, ou 
seja, verdadeiro ou falso, a lógica difusa ou fuzzy, trata de valores que 
variam entre 0 e 1. Assim, uma pertinência de 0.5 pode representar meio 
verdade, logo 0.9 e 0.1, representam quase verdade e quase falso, 
respectivamente (SILVA, 2005, p. 4). 

Diariamente, nos deparamos com situações em que a atribuição de valores 

intermediários a determinadas variáveis torna mais eficiente a maneira de expressar 

uma determinada informação. Se na determinação da temperatura instantânea, ao 

invés de usarmos os termos “frio” ou “quente”, poderíamos tratá-la com o uso de 

variáveis imprecisas, como “pouco frio”, “razoavelmente frio”, “bastante frio”, “pouco 

quente”, “extremamente quente”..., e assim sucessivamente. Teremos valores 

intermediários para os elementos que oscilam entre os conjuntos “frio” e “quente”, 

sendo que cada qual apresenta um determinado grau de pertinência em ambos os 

conjuntos. 

O presente artigo, além de trazer uma visão geral de como se dá o processo 

de implementação de um sistema Fuzzy, visa demonstrar as inúmeras 

possibilidades que o uso desta nos proporciona, especialmente em áreas ligadas as 

engenharias e ciência da computação. Tratando mais especificamente da 

engenharia elétrica, nos processos relacionados à detecção de falhas iniciais e 

prevenção de possíveis sinistros em sistemas elétricos, seu uso é feito com bastante 

frequência. Adota-se a pesquisa bibliográfica como metodologia, sendo esta 

exercida através da consulta em livros e artigos acadêmicos, possibilitando o 

embasamento necessário à reflexão e à síntese do conhecimento. 
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HISTÓRICO 

Os anos subsequentes à introdução da lógica Fuzzy no meio científico foram 

marcados por críticas, por parte de cientistas e pesquisadores da área da 

computação, que inicialmente apresentaram certa resistência quanto à 

implementação do novo modelo. A indústria norte-americana, por se encontrar 

ofuscada a tecnologias que empregassem a inteligência artificial, permaneceu inerte 

diante da nova possibilidade.  

Poucos trabalhos foram feitos nos anos que se seguiram, havendo até 1971 
uma dezena de artigos escritos. Em 1974, o Prof. Mamdani, do Queen Mary 
College, Universidade de Londres, após inúmeras tentativas frustradas em 
controlar uma máquina a vapor com tipos distintos de controladores, 
incluindo o PID, somente conseguiu fazê-lo através da aplicação do 
raciocínio fuzzy (NUNO E SOUZA, 2003, p. 3). 

Diante deste fato, cresceu significativamente as aplicações de sistemas 

baseados em lógica Fuzzy, visto que se tornou evidente a sua eficácia. A criação da 

Sociedade Internacional de Sistemas Fuzzy, veio a selar o extraordinário momento 

vivido por pesquisadores e cientistas da época, representando, além de novas 

possibilidades no controle de processos, inúmeros avanços que viriam a beneficiar 

diversos campos da ciência, até mesmo a medicina. Três anos mais tarde, foi 

sediado em Tókyo o Encontro Internacional de Pesquisadores em Fuzzy, onde além 

de apresentar inúmeros resultados de pesquisas desenvolvidas naquele país, pode- 

se evidenciar ainda mais o interesse dos japoneses na utilização de tecnologias e 

sistemas que contemplavam o que havia de mais novo e moderno no mercado. 

CONJUNTOS FUZZY 

O tratamento e a análise de informações imprecisas foram os objetivos 

iniciais do desenvolvimento da teoria dos conjuntos Fuzzy. A esses conjuntos, foram 

atribuídos elementos com um grau de pertinência maior ou menor entre si, baseados 

em regras já existentes, usualmente aplicadas na lógica clássica. Ao longo do 

tempo, foram feitas diversas adaptações, inclusive o uso de operadores com um 

grau de semelhança bastante elevado em relação aos tradicionalmente usados. 

A escolha das funções de pertinência, feita de maneira adequada e levando 

em consideração a finalidade para qual o conjunto foi desenvolvido, é um fator 

determinante no momento de se avaliar se o mesmo é útil ou não. Diante de 
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situações em que se tem um problema específico a ser solucionado, exigindo, 

devido à sua complexidade, o domínio da área na qual o mesmo está inserido, é 

prudente que se solicite o auxílio de um profissional do ramo, definindo-se assim, de 

forma mais correta e objetiva as variáveis a serem utilizadas. 

Uma das mais importantes capacidades do especialista humano é sua 
habilidade em trabalhar efetivamente com informações imprecisas, 
incompletas e incertas. Boa parte dos problemas relacionados com a 
representação de conhecimento, resulta das dificuldades que se tem em 
expressar, com a precisão desejada, ideias sobre pensamentos, sensações 
ou percepções do mundo físico que nos rodeia. E justamente o tratamento 
de dados incertos é crucial para o sucesso dos programas de muitas 
máquinas inteligentes. Os conjuntos fuzzy são propostos para gerenciar tais 
informações, ou ainda variáveis linguísticas (LIN, LING, et al., 1993, p. 231- 
238). 

Tratando-se de sistemas baseados em lógica Fuzzy, a representação de 

modelos ou dados objetiva ser a mais clara e precisa possível, deixando de lado 

qualquer senso de estética ou padrão preestabelecido. A busca por respostas, 

dentro de um contexto de dúvidas e incertezas, é caracterizada pela utilização dos 

mais variados recursos numéricos e linguísticos disponíveis. 

FUNÇÕES DE PERTINÊNCIA 

As funções de pertinência podem ter diferentes formas, dependendo do 

conceito que se deseja representar e do contexto em que são utilizadas 

(GONÇALVES, 2007, p. 2). Da mesma forma que a lógica booleana está vinculada à 

teoria clássica dos conjuntos, a lógica Fuzzy tem nos conjuntos nebulosos a sua 

respectiva correspondência. 

Um conjunto nebuloso não possui uma fronteira (um limite) preciso. A 
dicotomia entre pertencer e não pertencer não existe, mas sim uma 
gradação de pertinência. A palavra pertinência é adequada, pois se refere a 
quanto ser pertinente dizer que uma determinada sentença é verdadeira 
(BARRETO, 1999, p.189). 

O grau de pertinência de um dado elemento em relação a um determinado 

conjunto, representa o quanto é possível para este elemento pertencer ao referido 

conjunto. Em síntese, podemos dizer que um mesmo elemento possa pertencer a 

inúmeros conjuntos simultaneamente, porém com diferentes gradações. 
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IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA FUZZY 

Podemos trabalhar com a imprecisão em sistemas Fuzzy através da 

atribuição de valores a variáveis, expressando assim, as possibilidades de serem 

corretas. Para que se obtenha resultados mais próximos do esperado, é necessário 

que o indivíduo que venha a fazer uso deste sistema tenha um bom entendimento 

acerca da questão em que o sistema estará sendo implementado, considerando que 

este pode envolver: 

a) Coleta da informação; 
b) Definição dos elementos do conhecimento; 
c) Combinação de elementos entre si, ou seja, imprecisão nas 
premissas; 
d) Forma de obter conclusões, isto é, aplicação de uma regra de 
raciocínio 
e) Avaliação de uma sequência de regras ou estruturas, como é o caso 
da aplicação sucessiva de regras de raciocínio. (AZEVEDO, BRASIL, 
OLIVEIRA, 2000, p. 38): 

Podemos reunir os elementos em questão em dois grandes grupos: O 

primeiro, referente aos que pertencem a um referido conjunto; e o segundo referente 

aos que não pertencem. Porém, conforme os parâmetros que levarmos em conta, 

perceberemos que determinados elementos não terão sua pertinência dada em 

nenhum dos conjuntos, ou até mesmo pertencentes a ambos. Notamos que estamos 

tratando de elementos que não tem os seus limites precisos, sendo que estes 

poderão oscilar de conjunto para conjunto, sem que haja uma definição exata de em 

qual a sua permanência estaria mais correta. 

Na figura 1, podemos observar como se dá o processo de implementação de 
um sistema baseado em regras Fuzzy. 

 

 

Fonte: Farias, Dimuro e Costa (2005, p.04) 
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A estrutura de um sistema baseado em lógica Fuzzy possui quatro etapas: 

fuzzificação, base de regras, inferência e defuzzificação (CASTANHO e PEIXOTO, 

2010, p. 44). Na primeira etapa, ocorre a definição das variáveis linguísticas. Os 

valores a serem lidos na entrada do sistema passarão a ser relacionados de acordo 

com as gradações das respectivas variáveis pré-determinadas.  

Na segunda etapa, ocorre a modelagem baseada em um sistema real, 

utilizando estruturas lógicas e conforme informações obtidas através de um 

especialista, caso necessário. A base de regras estabelece relações entre as 

variáveis linguísticas determinadas na fase anterior, e que serão posteriormente 

utilizadas na implantação do sistema.  

Na terceira etapa, será definida a saída de acordo com a entrada do sistema 

e da base de regras preestabelecidas. Nesta fase, ocorre o processamento de 

informações, e resultará na obtenção de uma saída para o sistema.  

Na quarta e última etapa, a variável de entrada, após passar por um 

processo de inferência, volta a se torna um termo linguístico. Nesta fase, poderá ser 

avaliada a saída do sistema, e sua possível utilização na resolução do problema 

inicialmente proposto. 

APLICAÇÕES DA LÓGICA FUZZY 

A utilização de sistemas Fuzzy, em eletrodomésticos e equipamentos 

eletrônicos em geral, garantiram prestígio mundial à indústria japonesa, pioneira na 

sua utilização. Com tecnologias inovadoras, até então nunca vistas no mercado, 

estes produtos conquistaram de vez em consumidores. Dentre os mais funcionais, 

cabe destacar: 

• Aspiradores de pó Matsushita usam controladores de quatro bits 
rodando algoritmos sensores de pó e ajustam o poder de sucção; 
• Máquinas de lavar Hitachi usam controladores fuzzy para controle de 
peso, verificação de tipo de tecido e sensores de sujeira, que 
automaticamente designam os ciclos de lavagem para uso otimizado de 
potência, água e detergente; 
• Um ar condicionado industrial projetado pela Mitsubishi usa vinte e 
cinco regras de resfriamento e de aquecimento. Um sensor de temperatura 
fornece a entrada, com controle de saída alimentado por um inversor, uma 
válvula compressora e um ventilador. Comparado com o projeto anterior, o 
ar condicionado com controlador fuzzy aquece cinco vezes mais rápido, 
reduz o consumo de potência em 24% e usa menos sensores; 
• Uma máquina de lavar pratos “inteligente” baseado em um 
controlador fuzzy e um one stop sensing module que combina um tiristor 
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(para medida de temperatura), um sensor condutivo (para medir o nível de 
detergente através dos íons presentes na água), um sensor de turvação, 
que difunde a medida e transmite luz para medir a sujeira na lavagem, e um 
sensor magnético para ler a taxa de giro. O sistema determina uma 
otimização no ciclo de lavagem para qualquer carga obter os melhores 
resultados com o mínimo de energia, detergente e água.(COSTA, 2005, p. 
76). 

Apesar dos preços se apresentarem de maneira bastante elevada, na 

comercialização ocorre em larga escala, e sua popularização em nível mundial é 

uma realidade. A expansão de ideias ligadas à sustentabilidade e ao uso racional e 

consciente de recursos naturais, pode ser vista como uma das grandes propulsoras 

para que estes produtos alcançassem tanto sucesso em vendas. 

Se tratando de áreas relacionadas à engenharia elétrica, sua utilização se 

faz, principalmente, devido à sua implementação que se dá de maneira muito 

prática. Podem ser citadas algumas de suas utilizações: 

• Em segurança de tensão: prevenção e identificação de colapso de 
tensão, monitoração da margem de segurança de tensão em áreas de 
sistemas elétricos, e estabilidade de tensão; 
• Propostas para minimização de perdas e planejamento em sistemas 
de distribuição; 
• No campo da geração de energia: programa de manutenção de 
geradores, controle carga-frequência e despacho de geração; 
• Análise de contingências; 
• Previsão de carga; 
• Sinais de controle estabilizadores (PSS); 
• Controle de tensão: controle coordenado secundário, controle de 
tensão na distribuição, controle de comutadores de TAP de transformadores 
e controle de tensão de subáreas de um sistema (TOMSOVIC, 2000, p.3). 

Especialmente no que diz respeito a redução de custos, tanto na 

manutenção quanto na substituição de equipamentos, o emprego da lógica Fuzzy é 

uma alternativa bastante viável se tratando de sistemas elétricos. Nos mais diversos 

campos de utilização da energia elétrica, encontramos situações em que o uso do 

raciocínio impreciso, através na implementação de um sistema Fuzzy, poderá gerar 

resultados bastante satisfatórios, com um melhor planejamento e uma utilização 

mais eficiente dos recursos disponíveis. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Desde sua introdução aos meios científicos, a lógica Fuzzy desperta o 

interesse e a curiosidade de estudantes e pesquisadores das mais diversas áreas do 

conhecimento. Se nos aprofundarmos em pesquisa, podemos encontrar facilmente 

artigos acadêmicos em que foi feito o uso de sistemas Fuzzy para determinar e 
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avaliar inúmeras situações ligadas a saúde, moda, práticas esportivas, metodologias 

de ensino, e até mesmo à tomada de decisões no mercado financeiro. 

Contudo, é na área das ciências exatas que seu uso se faz de forma mais 

constante, possivelmente por ter sido utilizada primeiramente na modelagem e 

projeção de controladores. Na engenharia elétrica, por se tratar de uma ciência em 

que os acadêmicos são diariamente induzidos a trabalhar com grandezas que não 

podem serem vistas, como tensão, corrente e potência elétrica, a imprecisão e a 

incerteza são sentimentos que acompanham os mesmos durante todo o curso, e até 

mesmo no exercício da futura profissão. 

A utilização de técnicas de considerem estas sensações de imprecisão e 

incerteza, tanto na forma de apresentação das grandezas, como no comportamento 

dos equipamentos que empregam a energia elétrica, vêm a agregar ainda mais 

precisão e eficácia na realização de atividades ligadas à prevenção de possíveis 

sinistros, na avaliação do estado em que se encontram os componentes de um 

determinado sistema, e até mesmo na escolha de uma ação a ser adotada diante de 

uma situação específica. 
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DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA O FUTURO ENERGÉTICO DA ALEMANHA 
NO PERÍODO PÓS-FUKUSHIMA 

 
CHALLENGES AND PERSPECTIVES FOR THE ENERGY FUTURE OF 

GERMANY IN THE POST-FUKUSHIMA PERIOD 
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Resumo: Experiências negativas envolvendo energia nuclear, como, por exemplo, os acidentes de 
Chernobyl e Fukushima, em 1986 e 2011, respectivamente, levaram grandes potências mundiais a 
promover diversas mudanças em seus estatutos, as quais estão relacionadas tanto à adoção de 
novas práticas energéticas, quanto à operação e manutenção dos empreendimentos remanescentes. 
No tocante às mudanças, um exemplo a ser citado é o da Alemanha, a qual surpreendeu, 
positivamente, o mundo, ao anunciar a ambiciosa meta de, até o ano de 2022, eliminar o uso de 
energia nuclear na sua matriz energética, estabelecendo, para tanto, diversos parâmetros e medidas 
regulatórias para suas centrais nucleares, as quais, até o fim do prazo estabelecido, permanecerão 
em funcionamento, visando garantir a segurança energética nacional durante o período de intensas 
adaptações. Ocorre que, medidas como o advento à geração distribuída e modelos de produção 
menos poluentes são cada vez mais necessários para atender a demanda energética nacional e, 
assim, garantir o desenvolvimento local. Com base nisso, o presente artigo visa abordar, de maneira 
geral, as principais características e tendências desse processo de transição, baseando-se em 
pesquisas e consultas em diversos estudos realizados sobre o tema. 
Palavras-chave: Energia nuclear. Novos modelos energéticos. Geração Distribuída. 
 
Abstract: Negative experiences involving nuclear energy, such as the Chernobyl and Fukushima 
accidents in 1986 and 2011, respectively, have led major world powers to promoted about several 
changes in their statutes, relate to both the adoption of new energy practices, and to the operation and 
maintenance of the nuclear power plants remaining. With regard to change, an example to be cited, is 
that of Germany, which positively surprised the world by announcing the ambitious goal of eliminating 
the use of nuclear energy in its energy matrix by the year 2022. For this, various parameters and 
regulatory measures, for nuclear power plants were adopted, these that which until the end of the 
established period, will remain in operation, in order to guarantee national energy security during the 
period of intense adaptation. Measures such as the advent of distributed generation and less polluting 
production models are increasingly needed to meet this national energy demand and thus ensure local 
development. Based on this, this article aims to address, in a general way, the main characteristics 
and tendencies of this transition process, based on researches and consultations in several studies 
carried out on the subject. 
Keywords: Nuclear Energy. New Energy models. Distributed generation. 

 

INTRODUÇÃO 

A utilização da energia nuclear na matriz energética mundial tem sido 

motivo de muitas discussões e divergências, sendo recolocada como opção 

energética nos últimos anos nas pautas de fóruns mundiais sobre energia. Embora 
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tenha na produção de eletricidade o seu uso mais popular, a energia nuclear 

apresenta diversas outras aplicações, como na área da saúde, meio ambiente, fins 

industriais ou até mesmo militares, como no caso de armas nucleares. Seu uso, 

apesar de tão propagado, segue dividindo opiniões. Entre os pontos positivos, 

temos que o urânio, que por ser um recurso de baixo custo, se comparado ao 

petróleo, garante um fornecimento de energia com um valor final razoável. Ainda, 

o impacto ambiental no processo de construção e instalação da usina nuclear é 

bem menor do que ocorre em outras alternativas consideradas limpas e 

renováveis, como no caso de uma usina hidrelétrica.  

Se tratando de pontos negativos, esta forma de energia é considerada não 

renovável, podendo, a longo prazo, enfrentar a escassez da sua matéria prima. 

Além disso, sua produção envolve o uso de água em elevadas temperaturas, 

causando em alguns casos, poluição térmica, se esta vier a ser lançada em rios ou 

demais ambientes aquáticos. Além disso, o risco de acidentes por falhas 

humanas, técnicas ou até mesmo por condições ambientais desfavoráveis, se 

apresenta como um dos argumentos mais presentes nos debates sobre esta forma 

de energia, sendo este um dos principais motivos da sua baixíssima aceitação 

pública.  

Nos debates relacionados ao uso dessa forma de energia, duas 

catástrofes relativamente recentes, envolvendo a energia nuclear, são sempre 

lembradas. O primeiro episódio foi o do NPN de Chernobyl 4, em 26 de abril de 

1986 no atual território da Ucrânia. A explosão de um dos quatro reatores da usina 

nuclear soviética de Chernobyl, localizada a 129 km ao norte de Kiev, lançou na 

atmosfera uma nuvem radioativa de 3,7x1018 Bequerels, desencadeada por uma 

reação em cadeia fora de controle (Xavier et al., 2007, p. 83-91). O segundo 

episódio, que sucedeu após um terremoto de 8,9 graus na escala Richter e o 

tsunami que abalaram o Japão na madrugada do dia 11 de março (horário de 

Brasília) provocaram danos na usina nuclear de Fukushima, localizada na região 

nordeste da ilha. Vazamentos radioativos foram registrados e um iminente 

desastre nuclear mobilizou a comunidade internacional (Ampudia, 2017).  

A partir disto, novas regras de segurança começaram a ser seguidas em 

diversas partes do mundo para evitar que novas catástrofes ocorram (Cunha, 

2017). Usinas atuais estão sendo projetadas com uma maior capacidade de 
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retenção no caso de um possível vazamento, com sistemas de refrigeração mais 

eficientes, salas mais espessas de contenção de material radioativo e tecnologias 

que permitem interromper automaticamente as operações capazes de colocar o 

reator em risco. 

O CONTEXTO DA ENERGIA NUCLEAR NA ALEMANHA 

Historicamente, a participação da energia nuclear na matriz energética 

mundial teve seu ápice entre os anos 70 e 80, porém, desde então, vem 

registrando consecutivas quedas, tendendo ao abandono da utilização deste tipo 

de energia. Este comportamento é evidenciado no gráfico 1, onde é apresentado o 

número de empreendimentos nucleares iniciados em nível mundial, entre o ano de 

1955 e 2014. Percebe-se que após o acidente em Chernobyl houve uma 

estagnação na construção de novos empreendimentos, ocorrendo uma pequena 

ascensão, entre 2005 e 2010, a qual é rapidamente barrada após o ocorrido em 

Fukushima, tendendo novamente a uma queda.  

Gráfico 1. Construção de reatores nucleares entre 1955 e 2014 

 

Fonte: IEA, 2015. 

 
Seguindo esta tendência mundial, o governo alemão decidiu, em 2011, ser 

a primeira potência industrial do mundo a abrir mão de todas as suas usinas 

nucleares que produzem energia elétrica (Jandoli, 2017). A ideia é de que, em 

2022, o país não dependa mais dessa forma de energia. O anúncio desta medida, 

vem ao encontro do plano de promover o chamado “energiewende”, termo que 

significa “virada energética”. Este conceito surgiu em meio à crise do petróleo, em 

1980, foi reforçado no movimento “anti nuclear” ocorrido após o acidente de 
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Chernobyl, seguindo a tendência mundial, porém, foi após Fukushima que este se 

tornou uma das prioridades do governo nacional alemão.  

Um dos principais motivos, é a implantação de um novo modelo 

energético, com propósito de buscar renovar a forma como a energia é gerada no 

país e empregando tecnologias de ponta, fruto do trabalho desenvolvido em 

centros de pesquisa e desenvolvimento patrocinados tanto pela iniciativa pública 

como pela privada. Reflexo disso, é a grande representatividade que as energias 

renováveis possuem na matriz energética alemã, o qual podemos observar no 

gráfico 2. Por trás da aparência sustentável do plano, no qual fontes mais limpas 

de geração vão substituir as fontes convencionais poluidoras, há um objetivo claro 

de manter o crescimento industrial e econômico sem que haja perdas de 

competitividade no mercado internacional (Gonçalves, 2005, p. 35). Apesar disso, 

toda e qualquer iniciativa que visa a substituição de uma energia poluente por 

outra, que apresenta impactos ambientais menores, deve ser vista como futurista, 

ou seja, antecipando uma tendência mundial que, cedo ou tarde, todas as 

potências mundiais estarão propensas. 

Gráfico 2. Geração de energia na Alemanha por fonte 

 

Fonte: Gonçalves, 2015, p.25 

 

Por outro lado, a geração distribuída, definida por (Barbosa Filho, 2013) 

como “uso integrado ou isolado de recursos modulares de pequeno porte por 

concessionárias, consumidores e terceiros em aplicações que beneficiam o 

sistema elétrico e ou consumidores específicos”, configura-se como uma das 

principais tendências no setor energético, especialmente em países que passam 

por períodos de intensas mudanças em suas matrizes energéticas, como é o caso 
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da Alemanha. A descentralização da produção de energia limpa aparece como 

grande trunfo desse processo, uma vez que os principais beneficiados da 

produção de energia, os consumidores, passam a ter protagonismo no setor. Em 

conformidade com Barbosa (2016, p.54), outro fator que explica o sucesso da 

produção descentralizada é o papel do Estado alemão, ao prover incentivos fiscais 

para quem optar por produzir sua própria energia através de fontes limpas.  

Todavia, essa descentralização da produção de energia provocou reações 

das principais empresas de produção e distribuição de energia do país, que ao 

perderem seus consumidores, promoveram ações junto ao Tribunal Federal 

Constitucional Alemão. Segundo o portal DW, a falta de um aviso prévio impediu 

que as empresas reorientassem seus serviços a tempo e acarretou grandes 

perdas financeiras chegando a um montante de aproximadamente 19 bilhões de 

euros. 

ALTERAÇÕES EM PLANTAS NUCLEARES 

Imediatamente após os acidentes do reator no japonês Fukushima Daiichi, 

foram iniciadas ações na Alemanha para revisar a segurança da energia nuclear 

alemã. Foram tomadas medidas pelas autoridades reguladoras nucleares 

competentes dos estados federais, do governo federal e dos operadores de usinas 

nucleares alemãs. A Comissão de Segurança do Reator (RSK) foi convocada pelo 

governo federal em meados de março de 2011 para realizar uma revisão de 

segurança da operação nuclear Plantas de energia, tentando assim a sua 

robustez. 

Atendidos pelo Ministério Federal do Meio Ambiente, Conservação da 

Natureza, Construção e Segurança Nuclear (BMUB), a sua organização de 

suporte técnico avaliou as lições aprendidas com os acidentes de Fukushima. A 

nível europeu, o Conselho Europeu declarou no final de março de 2011, que a 

segurança de todas as instalações nucleares na União Europeia, devem ser 

revistas por meio de uma abordagem abrangente e avaliação transparente de 

risco e segurança ("teste de estresse"). Após os comentários realizados pelo 

Grupo Europeu de Reguladores da Segurança Nuclear (ENSREG), um foi 

preparado um Plano de Ação para o novo procedimento. Um dos requisitos para 
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que as centrais nucleares se enquadrarem dentro das normas é a adoção de 

grupos geradores móveis à diesel, apresentados na figura 1. 

 

Fig. 1. Grupo motor gerador à diesel móvel 

 

                  Fonte: Meib e Arians, 2013. 

 

A experiência de Fukushima, onde os geradores a diesel que serviam para 

refrigerar os reatores foram inundados e se tornaram inoperantes, foi determinante 

para que se fosse adotado como padrão, em território alemão, a instalação destes 

em regiões mais altas, vista a importância que este equipamento representa 

dentro de uma planta geradora, representando redundância ao sistema de 

arrefecimento e de remoção do calor residual local. Outros requisitos introduzidos 

como consequência do acidente de Fukushima incluem um dissipador de calor 

diversificado, que pode ser usado para o resfriamento de geradores, podendo lidar 

com extensos níveis de perda de grade (MEIB e ARIANS, 2013). 

NOVAS PERSPECTIVAS 

Mesmo diante da adesão massiva as energias renováveis, a pesquisa na 

área nuclear segue ativa. Ao fechar suas usinas, a Alemanha corre o perigo de 

perder toda a sua expertise em questões nucleares, já que os conglomerados 

internacionais que fabricam reatores sempre tenderão a posicionar seus 

investimentos em engenharia em locais onde haja reatores em funcionamento 

(SCHIMIDT, 2017). Com foco na operação segura de reatores e eliminação de 

resíduos radioativos, a atividade científica visa dar sequência aos estudos que já 
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vinham sendo desenvolvidos, mesmo que possíveis novas tecnologias não 

venham a serem implantadas em território nacional.  

O processo de pesquisa e desenvolvimento, visando a busca por novas 

formas de se prover e utilizar a energia, contempla, além inovações tecnológicas, 

um significativo aumento no mercado de consumo e produção de bens, 

impactando diversas organizações dentro de uma determinada sociedade. Em 

conformidade com Candido (2015, p.26), a inovação é a responsável pelo 

desenvolvimento econômico, uma vez que ela retira a economia do seu estado 

estacionário ao gerar “novos bens de consumo, do desenvolvimento de novos 

métodos de produção ou transporte, do fomento de novos mercados e, não menos 

importante, das novas formas de organização industrial que a empresa capitalista 

cria”. 

Outra tendência que é importante ressaltar é o inevitável crescimento da 

geração distribuída. Ao passo em que as mudanças climáticas comprometem a 

segurança hídrica, a geração descentralizada, que já tem uma representatividade 

bastante expressivas nas matrizes energéticas em nível global, deverá se tornar 

ainda mais presente. Consequentemente, os investimentos nessa área continuarão 

crescendo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do exposto, é notório que o uso dos recursos naturais será um fator 

determinante no desenvolvimento de uma nação, uma vez que o aumento 

populacional trará uma constante, e cada vez maior, busca por métodos mais limpos 

de geração de energia, gerando a necessidade de se desenvolver novos 

equipamentos e sistemas para serem aplicados nesta área, a fim de reduzir os 

impactos negativos que a atividade econômica gera no meio. 

O debate sobre o processo de transição energética na Alemanha envolve, 

na maioria das vezes, os impactos sociais e econômicos causados pelas políticas 

adotadas. A pressão em cima das medidas tomadas para que as fontes renováveis 

sejam incluídas na matriz energética justifica em sua maioria, os elevados custos 

gerados, principalmente no que tange o financiamento do projeto. Para que o 

sucesso esperado com o projeto seja obtido, é extremamente importante que o 
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Governo alemão forneça suporte, a fim de que os impactos sejam pouco sentidos 

pela população e que os preços da eletricidade se mantenham em um nível estável. 

Em relação a manutenção dos empreendimentos nucleares, mesmo que 

temporária, deve ser vista como uma atividade essencial até que o país possa suprir 

seu consumo de energia através das energias renováveis. Além dos investimentos 

em pesquisas, com objetivo de reduzir os impactos causados pelo processo de 

fissão nuclear existentes nas usinas, também devem ser feitos os ajustes para que 

estas usinas continuem operando com segurança. 

O caminho adotado pela Alemanha, de implementar medidas que favoreçam 

os investimentos em energias renováveis, diversificando e garantindo credibilidade 

aos consumidores finais de energia, serve de modelo para as demais potências 

mundiais, essencialmente em um momento onde as questões ligadas à 

sustentabilidade atuam como norteadoras nas tomadas de decisões em nível global. 
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ENERGY EFFICIENCY IN BUILDINGS 
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Resumo: Eficiência energética é um método utilizado no qual se busca diminuir o consumo de 
energia. Procurando manter o mesmo trabalho ou até aumentando se necessário. Pode-se obter 
diversos tipos de diminuir o consumo. Muitos processos requerem uma adequação para o ambiente e 
o dia-a-dia das pessoas. Retrofit de equipamentos é um dos métodos muito utilizados no qual seu 
objetivo busca renovar os equipamentos. Buscando melhorar o consumo e adquirir uma economia, 
sem esquecer da melhoria de condições de trabalho. A iluminação é um dos pontos mais atingidos 
durante um retrofit. Sempre existindo melhorias a serem feitas. Os condicionadores de ar é um meio 
de maior consumo. Os aparelhos antigos consomem muito e com o tempo acaba trazendo maiores 
custos. A automação dos prédios, é algo muito utilizado para quem busca uma eficiência energética 
reduzindo os gastos. Traz a ideia de controlar o ambiente e seus equipamentos. Pensando no 
racionamento do consumo. 
Palavras-chave: Eficiência energética. Retrofit. Automação. Iluminação. Equipamentos. 
 

Abstract: Energy efficiency is a method used in which it is sought to reduce energy consumption, 
seeking to maintain the same work or even increasing if necessary. Various types of decreasing 
consumption can be obtained. Many processes require a fit for the environment and the day to day of 
people. Retrofit equipment is one of the most widely used methods in which your objective seeks to 
renew the equipment. Seeking to improve consumption and acquire an economy, without forgetting 
the improvement of working conditions. Lighting is one of the most affected spots during a retrofit. 
There are always improvements to be made. Air conditioners are a means of greater consumption. 
Older appliances consume a lot and eventually lead to higher costs. The automation of the buildings, 
is something very used for who looks for an energy efficiency reducing the expenses. Bring the idea of 
controlling the environment and its equipment. Thinking about the rationing of consumption. 
Keywords: Energy efficiency. Retrofit. Automation. Lighting. Equipments. 

 

INTRODUÇÃO 

 O crescimento das demandas energéticas, atrelados aos impactos ambientais 

e financeiros de novos empreendimentos em geração de energia vem fomentando 

os estudos em Eficiência Energética. Entretanto, é prioritário o entendimento do que 

seja eficiência energética.  
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 Cenários de crise energética conduzem ao racionamento do consumo, porém 

isto não faz parte do conceito citado. Consumir energia de forma racional, com 

eficiência, significa buscar o máximo desempenho de uma instalação, com o mínimo 

consumo de energia. Consequentemente, o consumo consciente e inteligente de 

energia reduz os gastos com este insumo e maximiza os investimentos já efetuados 

no sistema, ampliando, ao longo do tempo, os recursos renováveis e não renováveis 

ainda disponíveis.  

 A necessidade de obter menor consumo e economia de energia, por meio do 

recurso de eficiência energética vem aumentando. E assim vários métodos vem 

sendo aplicados. A análise das cargas de uma instituição é um dos primeiros fatos a 

serem analisados na aplicação de um projeto de eficiência energética. Buscando 

achar as áreas que mais necessitam dessa aplicação.  

 A eficiência energética começou ganhar espaço no momento em que o 

governo federal em 1981, devido ao sistema de petróleo entrar em crise, criou o 

programa CONSERVE, que tinha o foco no consumo de energia dentro das 

indústrias. No ano de 1985 foi criada a PROCEL (Programa Nacional de 

Conservação de Energia Elétrica), este programa trouxe várias mudanças em 

relação a eficiência energética. 

 A eficiência energética trouxe vários avanços, trazendo vários meios de 

diminuir o consumo, melhorar a energia e vários métodos ainda estão sendo 

evoluídos com o passar do tempo. A busca por equipamentos mais eficientes, 

métodos de organizar o tempo de utilização desses equipamentos entre outros 

fatores. (Braga, 2007). 

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA  

 O autor Patterson (1996) descreve que “eficiência energética” é um termo 

que, em geral, refere-se a um menor consumo de energia para a produção da 

mesma quantidade de um serviço, ou produto útil. Complementando, Sola (2006) 

expõe que em sistemas de conversão de energia, o conceito de eficiência energética 

está ligado à minimização de perdas na conversão de energia primária em energia 

útil, que realiza trabalho. As perdas são intrínsecas aos processos de conversão de 

energia e ocorrem, em maior ou menor escala, em qualquer tipo de energia 

disponibilizada, seja térmica, mecânica ou elétrica. 
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 A utilização da energia apresenta aspectos variáveis. Essa variação pode 

ocorrer desde a instalação de novas tecnologias, remodelação da utilização de 

equipamentos e máquinas, assim como uma correta manutenção e o transcorrer das 

operações (ENERGIA BRASIL, 2002). 

 Segundo Godoi e Oliveira Júnior (2009), o termo eficiência energética atinge 

um conjunto de atos de racionalização que buscam reduzir o consumo da energia 

elétrica, sem perde a qualidade e a quantidade da produção. 

 O ato de reduzir as perdas devido a equipamentos e processos obsoletos 

utilizados em transportes, comércios e indústrias, constitui uma das formas de se 

obter eficientização energética no consumo final, mesmo que, para as empresas, a 

eficiência energética seja motivada normalmente pela redução de custos 

decorrentes do mercado competitivo, pela incerteza da disponibilidade futura ou por 

restrições ambientais. O uso eficiente da energia interessa pelo caráter estratégico e 

determinante que o suprimento de energia apresenta em todos os processos 

produtivos, sendo oportunas, todas as medidas de redução de perdas e 

racionalização técnico-econômica dos fatores de produção (HADDAD et. al, 2007). 

 A implantação de um programa de gestão energética requer mudanças de 

procedimentos, de hábitos e de rotinas de trabalho, o que, na maioria das vezes, é 

um obstáculo difícil de ser superado, em virtude da resistência natural que as 

coletividades oferecem a propostas desse tipo. Torna-se, então, importante e 

necessário o engajamento da direção superior da empresa e de todo o seu corpo 

funcional, técnico e administrativo, na busca de um objetivo comum, mediante um 

trabalho conjunto (Eletrobrás, 2005). 

 Algumas das áreas nas quais se podem promover a eficiência energética são:  

• Iluminação;  

• Refrigeração;  

• Fator de Potência;  

• Sistemas de ar comprimido;  

• Equipamentos elétricos;  

• Motores elétricos  

• Conscientização do uso da energia.  

 Geller et al. (1998) escreveram sobre os progressos e oportunidades do uso 

eficiente de eletricidade no Brasil. Os autores afirmam que os consumidores de 



 
 

 

 354 

energia elétrica precisam ser educados e convencidos de que os esforços visando 

ao aumento de eficiência energética valem a pena mesmo se o consumo de energia 

representa apenas uma fração do custo de operação comercial ou doméstico. Se 

passos importantes não forem tomados para aumentar a oferta de energia elétrica e 

a eficiência energética para os próximos anos, é provável que a escassez de energia 

ocorrerá. Essa perspectiva pode ser usada como um “grito de guerra” para incentivar 

ações do consumidor. 

 Segundo Sena (2010) a gestão de energia requer a definição de uma política 

energética apropriada pela organização e requer ainda a identificação das 

prioridades a serem observadas e dos objetivos de desempenho energético a serem 

alcançados. A implantação de um sistema de gestão de energia requer o 

comprometimento da alta direção da organização e dos diversos níveis hierárquicos. 

Para o alcance de metas e objetivos, pode-se fazer uso de certas ferramentas de 

coletas de dados e recursos, processamento e disposição das informações. 

RETROFIT DE EQUIPAMENTOS  

 Retrofit é algo que vem sendo muito usado nos últimos anos. O termo “retrofit” 

nada mais é, do que, uma reforma, com a ideia de melhorar, trocando os 

equipamentos nos quais não vem se trazendo um desempenho eficiente. (Campos) 

ILUMINAÇÃO  

 Após ter sido realizado as análises, partindo do ponto das lâmpadas e 

luminárias, começa a ser projetado um novo sistema de iluminação. Pensando nas 

possíveis substituições de modelos antigos e de menor eficiência e locais nos quais 

poderiam trazer uma maior luminosidade, por modelos que trazem economia, 

buscando sempre melhorar os pontos de luminosidade adequada. (Braga, 2007) 

 Geller (1994 apud BRAGA, 2007, p. 52) alega que na maioria dos edifícios, 

suas iluminações são ineficientes, elaborando um possibilidade de redução do 

consumo de energia elétrica com a troca por equipamentos mais eficientes. Em um 

sistema de iluminação que busca ser energeticamente eficiente, deve obter um 

controle e dispositivos eficientes 
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Condicionador de ar 

 O INMETRO classifica os equipamentos com base na sua classificação que 

Vai de A (mais eficiente) até E (menos eficiente). Um condicionador de ar tem sua 

eficiência energética definida na sua refrigeração e potência elétrica consumida. Os 

modelos são classificados em uma faixa de A até E, que são do mais eficiente ao 

menos eficientes. (INMETRO, 2009). 

 A partir disso deve-se fazer o estudo das novas cargas, calculando com os 

modelos antigos e analisando a economia que poderá ser obtida com o 

funcionamento adequado dos novos equipamentos. O retrofit traz um retorno 

financeiro, se for bem planejado. Mas não é o único ponto de melhoria, pois traz um 

menor custo de reparos nos equipamentos, melhorando as condições de trabalhos e 

de conforto no ambiente. (KONIGAMI, 2011) 

TÉCNICAS DE AUTOMAÇÃO  

 De acordo com a BEM (Balanço Energético Nacional), aproximadamente 40% 

de energia é consumida por edificações no Brasil. Como não existe nenhuma norma 

específica, acaba sendo um dos fatores que não contribuem para a adequação dos 

edifícios e o uso eficiente de energia. As normas no Brasil visam mais os sistemas 

de climatização e iluminação no qual se tem um uso excessivo, no qual traria 

alguma consequência. (Braga, 2007) 

 Com a utilização de meio de automação dos prédios, foi possível usar a 

energia racionalmente e analisar os dados adequadamente. O controle 

automatizado do sistema pode ser divido em partes ou totalmente, quanto mais 

otimizada for as funções, mais o edifício se aproxima da modernidade e do conceito 

de edifício eficiente. (Braga, 2007) 

 A automação predial proporciona o controle automático dos diversos sistemas 

existentes em uma edificação de modo a prover soluções às necessidades dos 

ocupantes. Este controle pode ser total ou parcial, nesse último caso podendo ser 

denominado semiautomático. Quanto mais otimizadas forem as funções 

operacionais e administrativas, por meio de sensores e lógicas de decisão de modo 

que promovam a integração das funcionalidades de seus subsistemas (elétrico, 
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hidráulico, iluminação, segurança, climatização, entretenimento, telefonia) (Braga, 

2007). 

 A integração dos diversos sistemas existentes pode ser traduzida na 

capacidade de compartilhar informações, para serem usadas de maneira 

coordenada, ágil e direcionada a um melhor aproveitamento de recursos (Reis, 

2002).  

 A arquitetura do modelo dos SSCP são colocadas e organizadas com os 

diversos níveis que controlam e processam, sendo caracterizados na seguinte 

estrutura:  

• Processadores de gerenciamento 

• Controladores de sistema 

• Controladores de campo 

 

Figura1 – Sistema de gerenciador de automação 

Fonte: site (http://docplayer.com.br/2436973-Automacao-residencial.html) 

 

SISTEMAS PARA AUTOMAÇÃO PREDIAL E RESIDENCIAL 

 Os sistemas que supervisionam os edifícios monitorando se os equipamentos 

estão ligados ou desligados, podem também controlar através de valores, mantendo 

dentro de um intervalo escolhido. (Braga, 2007). 
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CONTROLE DOS SUBSISTEMAS 

 Vão ser analisados algumas técnicas que são utilizadas no controle dos 

sistemas de domóticos: Iluminação, Climatização, Comunicação, entre outros fatores 

(Braga, 2007). 

ILUMINAÇÃO  

 Os sistemas que controlam a iluminação, pode fornecer um ambiente 

adequado para os usuários, atendendo suas necessidades e sendo eficiente 

energeticamente. Em residências, pode se fazer diversos tipos de cenários de 

iluminação, sendo mais fácil a instalação. Em prédios públicos e comerciais, é mais 

colocada com a ideia de manter um habito, quando o ambiente é desocupado o 

sistema impeça de manter a iluminação acesa, outro termo possível, seria utilizar a 

iluminação natural e apenas utilizar as lâmpadas para cobrir a falta de luminosidade 

que venha do sol (Braga, 2007). 

 Para os sistemas de iluminação serem controlados automaticamente, devem 

ser colocados sensores que captam a presença e a luminosidade do local e 

atuadores, como temporizadores para determinar o tempo que devem permanecer 

acesas e interruptores de cartão (Bolzani C.,2004). Os dispositivos mais utilizados 

são detectadores de presença no qual proporcionam economia significativa no 

consumo de energia elétrica de até 75%. 

CLIMATIZAÇÃO  

Os sistemas compostos apenas por ventiladores para climatização do 

ambiente, podem ser controlados por sistema de liga e desliga, parecidos com os 

utilizados na iluminação. (Braga, 2007). 

 Os sistemas de ar-condicionado que controlam as condições do ambiente 

como a umidade e temperatura. Estes aparelhos atuam sobre dispositivos que 

variam as condições do ambiente, controlado de acordo com a temperatura, 

umidade e pressão. Os controladores podem ter estratégias como o estado das 

janelas e portas (fechadas/abertas), sempre levando em conta se a conforto no 

ambiente. O controle do conforto do ambiente, resulta em controlar a temperatura e 
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umidade do ambiente, juntamente com a renovação do ar no ambiente. (Braga, 

2007). 

CONTROLE DE ACESSO  

 O sistema de controle de acesso é o sistema no qual determina os comandos 

para acesso ou proibição do acesso, para essa etapa é realizado um cadastro dos 

usuários o dividindo por áreas, criando um banco de dados. A identificação pode ser 

realizada por meio de crachás magnéticos, senhas ou equipamentos que identifique 

ou reconheça as pessoas. (Braga, 2007). 

COMUNICAÇÃO  

 O sistema de comunicação deve ter um trânsito fluente de dados nos 

edifícios, possibilitando vários tipos de ações, em caso de emergência, como, por 

exemplo, acionar o serviço dos bombeiros. (Braga, 2007). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A interação entre Eficiência energética, Retrofit e Automação de prédios entre 

outros, traz uma tarefa desafiadora na busca por uma economia nos gastos, é uma 

ideia que traz vantagens e busca a melhoria do ambiente e suas instalações. 

 É uma ideia que traz diferenças a curto, médio e longo prazo, cada uma 

dessas modalidades traz um custo e vantagens diferentes. Uma das primeiras 

conclusões é que o trabalho traz a ideia de que eficiência energética não é apenas 

uma ideia que busca boas ações. 

 A eficiência energética busca trazer uma inovação para um pais que vem 

sofrendo com as graves crises energéticas, diminuindo o consumo que não seria 

necessário se obtivesse os devidos cuidados e evolução dos equipamentos na 

medida do possível, junto com suas manutenções. 
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BRAÇO ROBÓTICO UTILIZANDO CONTROLE WII NUNCHUCK 
 

ROBOTIC ARM USING CONTROL WII NUNCHUCK 
 

Igor Albuquerque Moreira129 
Élsion Carlos Goulart de Brito130 

 

Resumo: O projeto desenvolvido e descrito a seguir como projeto de Engenharia Elétrica tem como 
propósitos principais o desenvolvimento de conhecimento e habilidade nas áreas de robótica, 
transmissão de dados e programação, a experiência para num futuro o desenvolvimento dessas 
aplicações em um ambiente que necessitam de sistemas robóticos que devem ser controlados 
remotamente, além do conhecimento e a familiarização com a plataforma Arduino. O sistema 
elaborado foi um braço robótico, sendo que seus movimentos eram executados por servo motores e 
controlado através de uma tecnologia já empregada em smartphone conhecida como acelerômetro, 
onde essa tecnologia também pode ser encontrada nos controles Wii nunchuck. Esse projeto de 
engenharia poder ser utilizado futuramente como base para o desenvolvimento de um outro sistema a 
partir dos conhecimentos gerados. Os resultados esperados foram alcançados com a criação de um 
protótipo totalmente funcional alcançando todos os objetivos propostos. De maneira foram 
adicionados novos conhecimentos em programação, linguagem C, sistemas robóticos, protocolos de 
comunicação, elaboração de protótipos entre outras áreas complementares para o curso de 
Engenharia Elétrica. 
Palavras-chave: Braço Robótico. Servo motor. Arduino. 
 
Abstract:The project developed and described below as an Electrical Engineering project has as its 
main purpose the development of knowledge and skill in the areas of robotics, data transmission and 
programming, the experience for a future the development of these applications in an environment 
that require robotic systems which must be controlled remotely, in addition to knowledge and 
familiarity with the Arduino platform. The elaborate system was a robotic arm, and its movements were 
performed by servo motors and controlled through a technology already used in smartphone known as 
accelerometer, where this technology can also be found in the Wii nunchuck controls. This 
engineering project can be used in the future as the basis for the development of another system 
based on the generated knowledge. The expected results were achieved with the creation of a fully 
functional prototype achieving all the proposed objectives. In addition, new knowledge was added in 
programming, C language, robotic systems, communication protocols, prototyping among other 
complementary areas for the Electrical Engineering course.  
Keywords: Robotic arm. Servo motor. Arduino. 

 

INTRODUÇÃO 

 A automação é um dos processos certamente mais promissores e de maior 

potencial de crescimento nos próximos anos. Qualquer projeto de infraestrutura 

sendo executado atualmente no pais nas áreas de transporte, indústria, construção 

civil e energia é de extrema necessidade de conhecimentos em projeto de 
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automação na área robótica, na elaboração de software onde há necessidade de 

noções de linguagem C. 

 Com esse projeto de engenharia, objetiva-se procura aprimorar habilidades 

nas áreas de sistema de robótica, transmissão de dados e programação, adquirir 

conhecimentos da plataforma Arduino e elaborar sistema que sirva como base para 

elaborações futuras de aplicações para as empresas que necessitem de um sistema 

de robótico utilizando um controle Wii nunchuck. 

 Outro fator importante na elaboração desse projeto foi o uso da plataforma de 

“hardware/software de código aberto” Arduino. Sendo que esta plataforma facilita o 

desenvolvimento para aplicações de baixo custo nas mais diversas áreas. 

 Dentro deste contexto, este projeto foi elaborado com um sistema complexo 

empregando a tecnologia acelerômetro em um braço robótico, utilizando servo 

motores para realizar seus movimentos, conectado a uma placa Arduino que receber 

informações do usuário através de um controle Wii nunchuck, essa mesma placa 

processa as informações e manda um sinal digital para os motores que executa o 

comado desejado. Esse projeto se justifica pelo fato de uma solução de baixo custo, 

ágil, flexível e pela facilidade para a elaboração de sistemas robóticos. O principal 

fator pela escolha da plataforma Arduino tem como vista a sua facilidade de modo 

geral na utilização. Uma característica relevante e favorável no uso do Arduino é a 

semelhança de sua linguagem de programação com a Linguagem C, facilitando a 

criação de códigos possibilitando oportunidade para desenvolvimento de técnicas 

em programação. 

 Neste artigo serão mostrados a seguir os materiais utilizados para o 

desenvolvimento do projeto começando por uma introdução sobre a plataforma 

Arduino, servo motores e seu funcionamento básico e controle Wii nunchuck. Na 

sequência, será detalhada a metodologia utilizada para o desenvolvimento com o 

detalhamento para placa Arduino Uno utilizada, para o controle Wii nunchuck, dos 

servos motores e da fonte de alimentação. Finalizando o artigo, serão apresentados 

os resultados obtidos dando ênfases nos pontos positivos analisados durante o 

desenvolvimento bem como os pontos negativos e possível oportunidades de 

melhorias percebidas. 
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MATERIAIS UTILIZADOS 

 O objetivo deste projeto foi elaborar um sistema utilizando a plataforma 

Arduino possibilitando o controle através do acelerômetro de um braço robótico 

realizando movimentos pelo servo motores. Nos itens a seguir, serão detalhadas 

informações básicas de cada componente utilizado na construção do braço robótico, 

que são: plataforma Arduino, servo motores e controle Wii nunchuck. 

A PLATAFORMA ARDUINO 

 O projeto do braço robótico foi desenvolvido com a utilização da plataforma 

Arduino. De acordo com Guimarães (2010), o Arduino faz parte do conceito de 

software e hardware livre sendo assim está aberto para seu uso e contribuição na 

realização de projeto. Segundo Michele (2014), o conceito Arduino surgiu na Itália 

em 2005 com o objetivo de construir um dispositivo para controlar e criar projetos. 

 De acordo com Sartori (2015), o Arduino é uma placa eletrônica de 

computação física que possui um microcontrolador(são vários sistemas digitais e 

analógicos ligados a sensores e atuadores, que possibilita desenvolver sistemas que 

percebam a realidade e agem com ações físicas), fundamentada em uma simples 

placa eletrônica de Entrada/Saída microcontrolada e construída sobre uma biblioteca 

que facilita a escrita da programação em C/C++.Segundo Guimarães (2010), o 

Arduino pode ser utilizado para desenvolver objetos interativos e autônomos ou 

conectados a um sistema ou computador em que possa interagir. 

 De acordo com Gimenez (2011), os microcontroladores são dispositivos 

semicondutores e possuem uma vasta utilização no mercado, seja na área de 

automação residencial (micro-ondas), automação industrial ou embarcada (robôs da 

linha de montagem automotiva ou computadores de bordo) e até automação predial 

(elevadores e alarmes). Por ser limitado, geralmente ao é empregado caso seja 

necessário utilizar uma quantidade de memória acima de sua capacidade. 

 Segundo Passos (2011, p.20), o microcontrolador é composto por um 

processador, memória e pinos de I/O (ou E/S – entrada/saída). Existe uma 

variedade finita de modelos à venda no mercado para os mais variados tipos de 

implementação e capacidade. Sendo que os principais itens levados em questão 
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são: memória interna (capacidade), tempo de processamento (velocidade) e 

quantidade de pinos de I/O e interrupções. 

 De acordo com Sartori (2015), o Arduino é baseado em um microcontrolador 

(Atmega), sendo assim é logicamente programável, ou seja, possibilita a criação e a 

elaboração de programas, utilizando a linguagem C/C++, quando são 

implementadas faz com que o hardware realiza certas ações. Desta forma, estamos 

configurando a parte de processamento.  

 Segundo Melo (2012), o principal diferencial dessa ferramenta é que ela é 

desenvolvida e melhorada por uma comunidade que disponibiliza os seus projetos e 

seus códigos de programação. De acordo com Guimarães (2010), a plataforma 

Arduino tem uma concepção é open-source, pois, qualquer indivíduo com 

conhecimento de programação tem possibilidade modificá-lo de acordo sua a 

necessidade, possibilitando sempre a melhoria dos produtos que pode ser criado 

com aplicação Arduino. 

SERVOS MOTORES 

 De acordo com o Arduino (2013), o servo motor é um dispositivo 

eletromecânico que, através de um sinal elétrico em sua entrada, seu eixo executa 

um novo posicionado em uma posição angular. Pelo fato de serem pequenos e 

compactos, também possibilitando um posicionamento preciso de seu eixo, os 

servos motores são amplamente utilizados em robótica. 

 Segundo Santos (2007), um servo motor dispõe um sistema eletrônico de 

controle e um potenciômetro interno conectado ao eixo de saída. Esse 

potenciômetro proporciona ao circuito de controle monitorar o ângulo na saída do 

servo motor. Desta forma se o eixo estiver posicionado no ângulo correto o motor 

para de girar. Caso o circuito detecta que o ângulo está incorreto, esse mesmo 

motor é ativado e rotacional até que o ângulo desejado seja alcançado. De acordo 

com o Arduino (2013), nas engrenagens de um servo motor há um limitador que 

opera no ângulo de giro do eixo, de forma com que este varie de 0 a 180º. Esse 

limitador pode ser removido aumentando o recurso de giro para 360°. Na figura 1 

são mostrados detalhes internos de um servo motor genérico.  
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Figura 1 - Vista em corte de um servo motor genérico. 

Fonte Arduino, 2013 

 Segundo Dias (2013), o ângulo do eixo é decretado a partir da duração da 

largura de um pulso PWM enviado para entrada de sinal do controle do servo motor. 

Esse sinal pode entre 0 a 5 volts. O circuito de controle do servo motor supervisiona 

este sinal em intervalos de 20 ms. Caso haja alguma variação dentro deste intervalo, 

ao longo de um período entre 1 ms e 2 ms o servo muda a posição do seu eixo para 

corresponder com o sinal recebido. A seguir na figura 2 é explicado a correlação 

entre os pulsos de controle e a posição relativa do eixo do servo motor.  
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Figura 2 - Pulsos de controle de um servo motor. 

Fonte Dias (2013). 

 De acordo com Costa (2013), uma vez que o servo motor receba um sinal, 

por exemplo, de 1,5 ms, é analisado se o potenciômetro se encontra na posição 

correspondente nenhuma alteração de posição é feita. Caso o potenciômetro não se 

encontra na posição desejada ao sinal recebido, o circuito dentro do servo aciona o 

motor até o potenciômetro atingir a posição desejada. O Sentido de rotação do servo 

motor vai depender da posição correspondente do potenciômetro e o motor irá 

rotacionar na direção que mais rápido até levar na posição desejada. 

NUNCHUCK 

 Segundo Nintendo (2012), o “Nunchuck” representado na figura 6 é um 

acessório do console de jogos “Nintendo Wii” 

 

Figura 3: Controle Nunchuck 
Fonte: robot-eletronics (2012) 

 Segundo Sousa (2012), existem vários fatores que tornam este controle muito 

interessante para projetos de robótica/automação dos quais seguem listados a 

seguir: 
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•Contém um Joystick que fornece valores entre 0 e 255 tantos para o eixo X como 

para o eixo Y; 

• Contém dois botões de uso genéricos; 

•Contém um acelerômetro de 3 eixos X, Y, Z (ADXL330- Fabricado pela 

STMicroelectronics); e 

•Interface controlada através do protocolo “I2C”. 

 É possível utilizar o Nunchuck do Wii como dispositivo de entrada na 

plataforma do Arduino. Conforme apresentado na figura 3, são mostradas as 

definições da biblioteca e comandos usados pelo nunchuck no IDE do Arduino para 

a leitura dos dados. O nunchuck é um dispositivo que utiliza a interface I2c para 

comunicação. Esta interface possui 2 fios de comunicação SDA (dados) e SCL 

(clock) e o Arduino possui uma biblioteca chamada wire que implementa o I2C. 

METODOLOGIA EMPREGADA 

 Neste tópico, serão detalhados o princípio de funcionamento, os componentes 

empregados na elaboração do projeto que são: Arduino Uno, servo motores, 

controle Wii nunchuck e fonte de alimentação. 

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO 

 O princípio deste projeto é desenvolver um braço robótico com a mesma 

tecnologia empregada nos smartphones, também encontrada nos controles Wii 

nunchuck, o usuário executa movimentos para esquerda ou direta, para cima ou 

para baixo, nesse momento esse controle detecta esses movimentos e manda um 

sinal analógico ao Arduino onde esse sinal e processado transformado o sinal 

analógico para digital, esse sinal segue por uma programação que gera um sinal de 

saída para os servos motores onde esses motores executam um trabalho de acordo 

com o movimento do usuário. 

 Desta maneira, um usuário executa um movimento para a esquerda no 

controle Wii nunchuck, esse mesmo controle envia um sinal para o Arduino onde 

passa por um complexo processo dentro do microcontrolador presente na placa, que 

emite esse sinal para os servos motores executando um movimento para esquerda. 

A seguir, o diagrama básico do projeto é mostrado na figura 04. 
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Figura 4: Diagrama básico do projeto. 

Fonte: Próprio Autor 

 

DETALHAMENTO DO HARDWARE: ARDUINO UNO 

  

 

Figura 5 - Placa Arduino Uno. 

Fonte: Arduino 2013 

 

A figura 5 mostra uma placa Arduino UNO similar à utilizada no projeto. Nela 

podemos analisar os elementos presente na placa: 
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SERVOS MOTORES 

 Na construção do braço robótico decidiu-se pela implementação de quatro 

movimentos diferentes assim identificados: 

1) Giro da base 

2) Elevação do braço vertical 

3) Extensão ou recuo do braço na horizontal 

4) Garra  

 Para a obter esses movimentos foram utilizados quatro servos motores, com 

amplitude de seus movimentos de 180º, essa amplitude e facilmente encontrado no 

modelo TG9 na figura 06. 

 

Figura 6: Servo motor TG9 
Fonte: Próprio autor 

 

A seguir as principais características do servo motor utilizado: 

• Dimensões: 23 x 12.2 x 29 mm 

• Torque: 1.5kg/cm (4.8V) 

• Velocidade de operação: 0.10sec/60 graus 

• Voltagem: 4.8V 

• Temperatura de operação: 0-55C 

• Comprimento do fio: 16 cm 

CONTROLE WII NUNCHUCK 

 Para a utilização do controle Wii nunchuck em conjunto com o Arduino é 

necessária a biblioteca nunchuck para melhor funcionamento. Também o uso do 

adaptador Wiichuck NunChuck Arduino para conectar o controle ao Arduino como 

mostrado na figura 07. 
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Figura 7: Adaptador Wiichuck NumChuck 
Fonte: Arduino 2013. 

 

FONTE DE ALIMENTAÇÃO 

 Foi utilizada no projeto uma fonte de alimentação de 12 V – 1 A conforme 

figura 08. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Fonte externa utilizada no projeto 

Fonte: Próprio Autor 

 

 As suas principais características estão listadas a seguir: 

 Corrente Máxima: 1 A 

 Proteção contra curto circuito na saída e sobrecarga 

  Proteção contra sobre temperatura (aquecimento) 

  Frequência de operação de 50 a 60 Hz 

  Saída de tensão totalmente estabilizada 

 Filtros contra interferência na imagem 

  Tensão de saída 12VDC 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

  Foram realizados diversos testes do braço robótico sob operação utilizando o 

controle Wii nunchuck. Os testes mostraram desempenho satisfatório, tendo em 
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vista que foi controlado 4 servos motores, através do controle, simulando os 

movimentos de giro da mesa, elevação, avanço ou recuo do braço, e 

abertura/fechamento da garra. 

 Foram enviadas sequências de comandos simulando uma operação em 

tempo real, pegar um objeto em uma determinada posição e colocar em outra 

posição desejada, esses testes foram realizados no laboratório de engenharia com 

desempenho considerado satisfatório.  

 A maior dificuldade no projeto está no sistema de calibração dos servos 

motores devido ao fato que o sensor que detecta os movimentos do usuário se 

encontra no controle Wii nunchuck sendo esse sensor muito sensível ao movimento, 

dificultando a resposta final do braço robótico.  

CONCLUSÕES 

 Analisando os objetivos propostos na realização do braço robótico, com a 

elaboração do trabalho e a partir dos resultados obtidos podemos afirmar que o 

projeto foi bem-sucedido, tendo sido alcançados todos os objetivos determinados, 

listados abaixo: 

•. Foi agregado conhecimento de programação, sistemas robóticos e transmissão de 

dados através do desenvolvimento do projeto. 

•. Desenvolveu conhecimentos de programação a partir da criação do software 

utilizado no controle do braço do robótico através da IDE do Arduino. 

• Habilidades em transmissão de dados também foram adquiridas com a 

elaboração de um sistema básico controlado pelo Wii nunchuck de fato que gera 

uma interface I2C de transmissão de dados entre o controle e o Arduino. 

• O sistema desenvolvido possibilitou uma aplicação que poderá ser útil no 

desenvolvimento futuro devido aos avanços da automação. 
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DESENVOLVIMENTO DE UM RECURSO DE AUXÍLIO PARA PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA VISUAL 

 
DEVELOPMENT OF AID FOR PERSONS WITH VISUAL DEFICIENCY 

Igor Albuquerque Moreira131 
Diego Roberto Morais132 

 

Resumo: A deficiência visual entende-se como uma perda parcial (de 40 a 60%) ou total da visão. A 
importância de entender as alterações que caracterizam a deficiência visual, conhecer o nível de 
desenvolvimento, as limitações funcionais, de comunicação, interação social e de aprendizagem que 
determinam as necessidades educacionais dessas pessoas, principalmente crianças que serão 
alfabetizadas. A tecnologia assistiva é um termo utilizado para identificar todo o arsenal de recursos e 
serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com 
deficiência e consequentemente promover vida independente e de inclusão social e educacional. A 
proposta deste projeto é criar um boné inteligente que consiga detectar obstáculos ao redor do 
deficiente visual em que possa a vir a colidir ou de alguma maneira dificultar a passagem deste 
indivíduo. Esse equipamento automaticamente enviará um sinal sonoro para um fone de ouvido no 
qual o portador de deficiência estará usando. Ao se aproximar de uma entrada para um novo 
ambiente, o boné identificará esse novo local e comunicará através de uma narração vindo do fone 
de ouvido para o usuário, sobre qual lugar ele está entrando. 
Palavras-chave: Deficiência visual. Tecnologia Assistiva. Arduino 
 

Abstract: Visual impairment is understood as a partial (40-60%) or total loss of vision. The importance 
of understanding the changes that characterize visual impairment, knowing the level of development, 
functional limitations, communication, social interaction and learning that determine the educational 
needs of these people, especially children who will be literate. Assistive technology is a term used to 
identify the full array of resources and services that contribute to providing or enhancing the functional 
abilities of people with disabilities and thereby promoting independent living and social and 
educational inclusion. The proposal of this project is to create a smart cap that can detect obstacles 
around the visually impaired person in which it may come to collide or in any way impede the passage 
of this individual. This equipment will automatically send a beep to a headset that the disabled person 
will be using. As you approach an entrance to a new environment, the cap identifies this new location 
and communicates through a narration from the headset to the user, about which place he is entering.  
Keywords: Visual impairment. Assistive Technology. Arduino 
 

INTRODUÇÃO 

 A deficiência visual configura-se como perda parcial (de 40 a 60%) ou total da 

visão que inclui dois grupos de condições distintas: baixa visão e cegueira. Não são 

considerados deficientes visuais, as pessoas com doenças, tais como, miopia, 

astigmatismo ou hipermetropia, que podem ser corrigidas com o uso de lentes ou 

com cirurgias (NICKHORN, 2012).  
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 A cegueira é uma alteração de uma ou mais funções elementares da visão 

que afeta de modo irremediável a capacidade de perceber cor, tamanho, distância, 

forma, posição ou movimento em um campo mais ou menos abrangente. Pode ser 

congênita ou adquirida (SÁ, 2007). A definição de baixa visão (ambliopia, visão 

subnormal ou visão residual) é complexa devido à variedade e à intensidade de 

comprometimentos das funções visuais. Essas funções englobam desde a simples 

percepção de luz até a redução da acuidade e do campo visual que interferem ou 

limitam a execução de tarefas e o desempenho geral (SÁ, 2007). Estas alterações 

causadas pela deficiência visual podem comprometer as funções motoras e sociais 

do indivíduo (GRIGOLATTO et al. 2008) 

 A existência de alterações que comprometam as funções inerentes ao 

indivíduo interfere no progresso de desenvolvimento neuropsicomotor 

(GRIGOLATTO et al. 2008). Esta área do conhecimento, tem característica 

interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas 

e serviços que objetivam promover a funcionalidade, relacionada à atividade e 

participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, 

visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social 

(SARTORETTO e BERSCH, 2013; LIMA, 2007).  

 O desempenho e as competências de pessoas com deficiências são 

heterogêneos e dependem da individualidade e da estimulação sensório-motora 

adquirida. A aquisição da funcionalidade básica para independência e possibilidade 

de adaptação ao meio, podem e devem ser ofertados a todas as pessoas com 

deficiência, para socialização e inclusão escolar de crianças em processo de 

aprendizado. As crianças com qualquer deficiência, independentemente de suas 

condições físicas, sensoriais, cognitivas ou emocionais são crianças que têm 

necessidade e possibilidade de conviver, interagir, tocar, aprender, brincar e serem 

felizes, embora, algumas vezes, por caminhos ou formas diferentes (SEESP/MEC, 

2006). Para isto se torna fundamental o aprimoramento das tecnologias assistivas, 

para que, ocorra uma diminuição das limitações causadas pela deficiência visual 

 A Tecnologia Assistiva é composta por recursos e serviços. Os serviços são 

definidos como aqueles que auxiliam diretamente uma pessoa com deficiência a 

selecionar, comprar ou utilizar os recursos acima definidos (RATLIFFE, 2000). Os 

recursos podem ser equipamentos, produtos ou sistema fabricado em série ou sob 
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medida utilizada para aumentar, manter ou melhorar as capacidades funcionais das 

pessoas com deficiência. Podem variar de uma simples bengala a um complexo 

sistema computadorizado. Estão incluídos brinquedos e roupas adaptadas, 

computadores, softwares e hardwares especiais, que contemplam questões de 

acessibilidade, dispositivos para adequação da postura sentada, recursos para 

mobilidade manual e elétrica, equipamentos de comunicação alternativa, chaves e 

acionadores especiais, aparelhos de escuta assistida, auxílios visuais, materiais 

protéticos e milhares de outros itens confeccionados ou disponíveis comercialmente 

(SARTORETTO e BERSCH, 2013). 

 O objetivo da tecnologia assistiva é de proporcionar à pessoa com deficiência 

maior independência, qualidade de vida e inclusão social, por meio da ampliação e 

melhoria de sua comunicação, mobilidade, controle de seu ambiente, habilidades de 

seu aprendizado, trabalho e integração com a família, amigos e sociedade 

(SARTORETTO e BERSCH, 2013; LIMA, 2007). 

 Existe uma diversidade de categorias que classificam os recursos utilizados 

na tecnologia assistiva para melhora da funcionalidade, como recursos auxiliares 

para as atividades de vida diária, CAA – Comunicação aumentativa e alternativa, 

recursos de acessibilidade ao computador, sistema de controle de ambiente, 

projetos arquitetônicos para acessibilidade, fabricação de órteses e próteses, 

adequação postural, auxílios de mobilidade, auxílios para cegos e ou com visão 

subnormal, auxílios para surdos ou com déficit auditivo, adaptações de veículos 

(BRASIL, 2005). 

 Atualmente a engenharia está presente em tudo que utilizamos, desde uma 

simples caneta, um smartphone de última geração, a algo engenhoso por trás de 

qualquer produto foi realizado e pensado por um engenheiro. A partir do século XXI 

por iniciativas de órgãos públicos houve um grande avanço em tecnologia assistiva, 

entre as tecnologias criadas são: smartphone com opção acessibilidade, aplicativos 

com reconhecimento de cor, aplicativos de orientação na parada de ônibus, entre 

outros.  

 Esse projeto interdisciplinar caracteriza-se por integrar informações, dados, 

técnicas, instrumentos, troca de experiências, perspectivas, conceitos e teorias, 

entre os cursos de fisioterapia e engenharia elétrica da URI – Extensão São Luiz 

Gonzaga. O mesmo almeja desenvolver um boné inteligente que venha auxiliar os 
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deficientes visuais através de sensores de alta precisão localizados na aba do boné, 

detectando qualquer entrave que impossibilite a sua locomoção de forma segura. 

 Esse recurso ao identificar algum obstáculo enviará um sinal sonoro para o 

fone de ouvido do usuário possibilitando assim que o mesmo possa desviar-se 

evitando assim uma colisão. Outra possibilidade que o boné inteligente traz é a 

capacidade de identificar locais, comunicando ao seu usuário por meio de uma 

narração a sua localização contribuindo assim para a segurança do usuário pois 

este terá plena consciência de onde está. 

OBJETIVOS 

 Projetar um aparelho inteligente guiado por uma rede de sensores que 

consiga detectar os obstáculos presentes ou na proximidade de ambientes distintos, 

acionando um dispositivo automático que enviará um sinal sonoro para prevenir o 

deficiente visual de possíveis riscos. 

ESPECÍFICOS 

  Promover a inclusão das pessoas com deficiência visual na sociedade e 

ambiente escolar. 

 Proporcionar treinamento funcional e melhor coordenação motora dos 

pacientes para adequação ao boné inteligente. 

 Divulgar o recurso de tecnologia assistida nos meios de comunicação com 

finalidade de promover os recursos, as instituições e cursos envolvidos no projeto. 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 A superproteção da família, dos professores e estranhos, que acham que o 

deficiente visual não é capaz de realizar certas atividades do dia a dia, acabam 

reduzindo as oportunidades desses indivíduos de viverem, e acabam ensinando-os 

que são incapazes e totalmente dependentes, o que certamente gera atrasos em 

suas capacidades de percepção, de cognição e de movimentos (WINNICK, 2004). 

 O Brasil tem uma população extremamente alta, chegando a mais de 

207.333.150 habitantes, sendo que no Rio Grande do Sul se enquadra entre os 
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estados de maior população com cerca de 11,24 milhões de indivíduos segundo 

dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). 

 Mais de 45,6 milhões de brasileiros declararam ter alguma deficiência, 

segundo dados do Censo Demográfico 2010, divulgado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), valor que representa quase um quarto da população 

(23,9%) com algum tipo de deficiência. 

 O Sul é a região do país com maior proporção de pessoas com deficiência 

visual (5,4%). Dados comprovam que 0,4% são deficientes visuais desde o 

nascimento e 6,6% usam algum recurso para auxiliar a locomoção, como bengala 

articulada ou cão guia. Menos de 5% do grupo frequentam serviços de reabilitação 

(VILLELA, 2015). 

INCLUSÃO 

 A acessibilidade, segundo a lei federal 10.098/2000, significa dar, em relação 

às pessoas com deficiência, “condições para utilizarem, com segurança e 

autonomia, os espaços, equipamentos urbanos, as edificações, os transportes e os 

sistemas e meios de comunicação”. 

 Segundo a Convenção da ONU sobre pessoas com deficiência (ratificada 

pelo Decreto Legislativo nº 186/2008): garantir a acessibilidade é “assegurar às 

pessoas com deficiência o acesso, em igualdade de oportunidade com as demais 

pessoas, ao meio físico, ao transporte, à informação e comunicação, inclusive aos 

sistemas e tecnologias da informação e comunicação. 

METODOLOGIA 

 A metodologia deste projeto parte do princípio de uma elaboração de uma 

programação em linguagem C, para microcontrolador, posteriormente a montagem 

do produto onde iniciara o primeiro teste, e por último com acompanhamento de um 

fisioterapeuta a realização dos testes com um deficiente visual. 

 Por fim este projeto será desenvolvido em três etapas:  

1.Programação: o desenvolvimento da programação será realizado na plataforma 

Arduino, visto que é um software livre e nos possibilita elaborar a programação em 

linguagem C. 



 
 

 

 377 

2.Montagem: será realizado um estudo para definir o melhor ângulo de inclinação 

dos sensores na detecção de obstáculos, nesse estágio também serão colocados os 

sensores de localização e o fone de comunicação com o usuário. 

3. O boné inteligente será submetido a três teste de avaliação distinto, afim de 

comprovar sua eficiência na locomoção do deficiente visual: 

a. O primeiro teste de avaliação e o de conforto, assim que o indivíduo   estiver 

utilizando o boné vai ser realizado um questionário sobre sua adaptação ao novo 

aparelho. 

b. O próximo teste de avaliação é a possibilidade de detecção de obstáculos que 

possa a vir a colidir com o indivíduo, nestes testes serão colocados obstáculos em 

uma pista onde o deficiente terá que passar com o tempo cronometrado e em 

seguida realizará o mesmo procedimento utilizando bengala, posteriormente haverá 

uma análise no tempo decorrido na realização do trajeto. Com a comparação entre 

os dois tempos, será possível verificar qual o método foi mais efetivo para a 

locomoção do sujeito. 

c. O último teste que será o de localização, onde o deficiente visual em sua 

frente terá várias portas de acesso, sendo que cada uma destas, leva para um novo 

ambiente que está identificado em cada uma das portas, será mencionado ao 

indivíduo para ele entrar em um daqueles ambientes. O sujeito se guiará através de 

um sistema de localização por som que o boné possui, indicando onde se encontra 

cada uma das salas. O indivíduo, então, deve achar o cômodo mencionado no 

menor tempo possível. Em seguida será realizando o mesmo teste com o uso da 

bengala, onde será avaliado o tempo decorrido até o indivíduo conseguir encontrar o 

ambiente desejado. 

RESULTADOS ESPERADOS 

 Como resultados esperados acreditamos o deficiente visual possa vir a ter 

uma melhora na qualidade de vida, visto que esse encontrara maior facilidade em 

sua locomoção podendo circular pela cidade livre, se tornando mais independente e 

possuindo uma maior segurança para enfrenta todos os obstáculos que a cerca 

diariamente. 

 O desenvolvimento em parceria multidisciplinar visa contribuir para o 

aprendizado teórico-prático dos acadêmicos e professores de forma interdisciplinar 
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para elaboração deste software inserindo a pessoa com deficiência de forma 

inclusiva na sociedade, seja de âmbito educacional ou trabalhista. 
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Impactos Causados Pelo Chuveiro Elétrico no Consumo de Energia Elétrica e 
Recursos Hídricos 
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Resumo: Um dos hábitos mais antigo da humanidade é o banho, e nesse quesito os brasileiros 
lideram o ranking mundial de banhos diários, como consequência disso um dos maiores 
consumidores de energia elétrica em residências brasileiras é o chuveiro elétrico sendo também um 
dos equipamentos que mais desperdiça recursos hídricos no Brasil representando um desperdício 
com água de 48% do consumo. Presente em 80% das residências ainda é a maneira mais rápida e 
eficiente de aquecer a água para o banho, encontrado em várias potencias e modelos. A presente 
pesquisa busca informar os usuários de acordo com dados levantados dos gastos de energia elétrica, 
através simulando valores de consumo, também abordando a tarifa branca, onde o consumidor pode 
ter um gasto menor ao mudar o horário de seu hábito, buscamos um meio mais sustentável 
conscientizando o usuário quanto ao desperdício de água durante o banho. 
Palavras-chave: Banho; Chuveiro Elétrico; Tarifa Branca. 

 
INTRODUÇÃO  

Essa pesquisa tem por objetivo buscar dados acerca dos hábitos de banho 

dos brasileiros, vindo de um levantamento histórico da tradição do banho em 

diversas culturas, a e evolução dos chuveiros elétricos até os dias de hoje. 

 O chuveiro elétrico é sem sombra de dúvidas um dos maiores vilões da 

economia doméstica pode ser considerado o maior democratizador para o 

aquecimento de água para o banho no Brasil, e ao mesmo tempo em que consome 

água, também consome energia, está presente em aproximadamente 78,8% dos 

domicílios brasileiros, sendo por seu baixo custo de aquisição quanto por sua 

simplicidade na instalação facilmente ligado direto a um ponto de energia. Nas 

regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, o chuveiro é encontrado em maior proporção 

devido às mudanças climática, ao mesmo tempo em que buscamos um meio de 

reduzir o impacto causado pelo chuveiro através da conscientização dos usuários de 

acordo com os dados levantados tanto no consumo de água quanto de energia 

elétrica. 

HÁBITOS DE BANHO 

O surgimento do banho vem da antiguidade, onde os gregos tomavam 

banhos públicos como ritual de purificação, os egípcios para combater as pragas da 

época, os romanos possuíam salas de banhos e assim como os persas banhavam-
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se diariamente. Na idade média, o banho foi condenado pela igreja católica que via o 

banho como um ritual pagão e o este passou a ser tomado esporadicamente, além 

do mau cheiro que as pessoas exalavam, houve o surgimento de várias doenças 

reduzindo a expectativa de vida entre 35 a 40 anos de idade (CUSTÓDIO 2011). 

 No início da idade moderna, o banho tornou-se elemento de estudo para cura 

de doenças. O banho gelado era medicinal sendo o primeiro tratamento receitado 

nos hospitais, e as pessoas passaram a tomar banho semanalmente todos os 

sábados. Com o passar do tempo por volta do século 19 foi comprovada a 

necessidade do banho diário para prevenção de doenças. Em 1930, após a segunda 

guerra mundial, houve o surgimento dos banheiros nas novas construções 

semelhantes aos que conhecemos hoje em dia (FRANCESCHI et al., 2013). 

Apesar de estarmos no século 21 algumas culturas não se importam e ainda 

possuem hábitos de banho de uma vez por semana, segundo uma pesquisa 

realizada pela Euromonitor em 15 países e publicada na revista superinteressante 

(figura 1) sobre os hábitos de higiene, os brasileiros são o povo que mais tomam 

banho, em média dois banhos por dia, chegando a três, em torno de 12 a 19 banhos 

por semana, com uma duração de 25 a 35 minutos. Também foi levantado dados 

quanto ao número de lavagem do cabelo durante a semana sendo que nesse 

quesito ficamos em segundo com 4 lavagens semanais. A pesquisa revelou que a 

maioria dos países possui a média de um banho por dia, outro fato curioso é que 

cerca de 80% das mulheres inglesas não tomam banho todos os dias e 30% 

chegam a ficar três dias sem tomar banho (SUPER INTERESSANTE, 2015). 
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Figura 3 Banhos Por Semana 

Fonte: adaptado de SUPER INTERESSANTE 2015 

 

 

CHUVEIRO ELÉTRICO 

O surgimento dos primeiros chuveiros elétricos fabricados comercialmente no 

Brasil é datado da década de 1940, quando uma empresa paulista criou um chuveiro 

que entrava em funcionamento ao abrir o registro de água. Sua estrutura básica 

consistia de uma resistência feita de metais com alto ponto de fusão, como níquel e 

o cromo, que aquecidos com a passagem da eletricidade transferiam o calor para a 

água, sua estrutura era de latão ou bronze com acabamento cromado. 

Com o passar do tempo através de intensa propaganda feita pelos fabricantes 

acabou se tornando um eletrodoméstico muito popular no Brasil. Na década de 1960 

sua estrutura passou a ser composta de plástico como o polipropileno e a resistência 
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blindada, passou a seguir normas de segurança trazendo um custo menor, mais 

eficiência, confiabilidade e segurança aos usuários.  Em 1990 uma empresa 

catarinense revolucionou o mercado dos chuveiros com o desenvolvimento de um 

sistema de controle de temperatura simples e compacto capaz de ser regulado 

durante o banho sem risco de choque elétrico, mas adiante esse controle de 

temperatura veio a ser controlado por controle remoto a (figura 2) demonstra a 

evolução das formas de chuveiros ao longo das décadas (BERNARDO, 2014). 

 

Figura 4 Evolução dos Chuveiros 
Fonte:  

 

CONSUMO DO CHUVEIRO ELÉTRICO RESIDENCIAL  

Segundo dados da Eletrobrás a participação do chuveiro elétrico representa 

24% do consumo de energia elétrica residencial do Brasil (figura 3). Causando 

impacto não só ao consumidor mais também as concessionárias de energia elétrica, 

tanto na geração, transmissão e distribuição pois precisam suprir a demanda de 

potência requerida principalmente no horário de ponta onde representa 42% do total 

do consumo nesse horário (figura 4). 

 

 

Figura 5 Consumo de Energia Elétrica Residencial 
Fonte: Adaptado de BERNARDO 2014 
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Figura 6 Curva de carga média de equipamentos para os consumidores residenciais região sul do Brasil 
Fonte: (PROCEL, INFO 2017). 

 

Atualmente, são encontradas diversas marcas e modelos de chuveiros 

elétricos no Brasil alguns equipamentos altamente eficientes com controle eletrônico 

de potência, e outros mais simples com variação de chave seletora de temperatura, 

segundo a tabela de consumo de energia elétrica dos chuveiros elétricos do Inmetro 

a ducha de menor consumo no mercado é da marca FAME de 3000 W ligada em 

rede CA 127 v com consumo mínimo de 8,90 kwh/mês uma elevação máxima de 14º 

de temperatura e uma vazão de 3 litros por minuto, por outro lado pode ser 

encontrada uma ducha eletrônica da VIQUA de 7700W que ligada em rede CA 220 

V atinge um consumo máximo de 36,90 kwh/mês e pode variar a temperatura em 

34,1º com vazão de 3 litro por minuto de água (INMETRO 2016). Acerca desses 

dados podemos estimar um consumo do chuveiro elétrico em uma residência onde 4 

pessoas fazem uso do equipamento 10 minutos cada uma, pegando por base um 

chuveiro de 5500 W ligado 40 minutos por dia teremos um consumo de 99 kwh por 

mês. 

TARIFA BRANCA 

No Brasil, a Tarifa Branca é uma nova opção que sinaliza aos consumidores a 

variação do valor da energia conforme o dia e o horário do seu consumo. Ela é 

oferecida para as unidades consumidoras que são atendidas em baixa tensão (127, 

220, 380 ou 440 Volts).  
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Com a Tarifa Branca, o consumidor passa a ter possibilidade de pagar valores 

diferentes em função da hora e do dia da semana. Se o consumidor adotar hábitos 

que priorizem o uso da energia fora do período de ponta (aquele com maior 

demanda de energia na área de concessão), diminuindo fortemente o consumo 

neste horário e no intermediário, a opção pela Tarifa Branca oferece a oportunidade 

de reduzir o valor pago pela energia consumida.  

Nos dias úteis, o valor Tarifa Branca varia em três horários: ponta, 

intermediário e fora de ponta (figura 5). Na ponta e no intermediário, a energia é 

mais cara. Fora de ponta, é mais barata. Nos feriados nacionais e nos fins de 

semana, o valor é sempre fora de ponta (ANEEL, 2017). 

 

 

Figura 7 Comparativo entre a Tarifa Branca e a Tarifa Convencional 

Fonte: Aneel 2017 

 

CONSUMO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO CHUVEIRO ELÉTRICO  

Segundo estimativa de especialistas o volume de água do planeta gira em 

torno de 1bilhão e 386 milhões de quilômetros cúbicos, desse total, 97,5% 

corresponde a água salgada, presente em mares e oceanos, o volume de água doce 

representa apenas 2,5% da água do planeta, mas 69,5 % desse percentual localiza-

se em geleiras e calotas polares (figura 6). O Brasil detém cerca de 12% da água 

doce disponível no planeta, possuindo a maior reserva de água subterrânea o 
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Aquífero Guarani com 1,2 milhões de quilômetros quadrados, mas com um índice de 

35% de desperdício de água (SILVA 2012). 

 
Figura 6 Água no Planeta 

Fonte:  

 

Entre os locais onde mais se consome água e energia é o local de banho, ou 

seja, debaixo do chuveiro, O consumo de água durante o banho está diretamente 

relacionado ao tipo de equipamento utilizado, sendo que os chuveiros possuem 

vazões menores que as vazões das duchas. Uma pesquisa realizada por (SANTOS 

et al., 2016) demonstrou que a maioria dos usuários possui chuveiro, presente em 

78,8% dos domicílios. Estudos globais reportam que 46,7%, em média, do consumo 

de água de uma residência concentram-se no chuveiro, (figura 7). O maior problema 

encontrado é o desperdício de água 75 litros diários, (segundo dados do INMETRO) 

por pessoa, sem contar todo o potencial térmico desperdiçado (ARAUJO et al., 

2016). 

 

 
Figura 7 Consumo de Água em uma Residência 

Fonte: (ARAUJO et al., 2016) 
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CONCLUSÃO  

Essa pesquisa teve por objetivo conscientizar os usuários do gasto total do 

chuveiro durante o mês na conta de energia e desperdício de água, através dos 

dados coletados podemos observar que o maior consumidor de energia elétrica em 

uma residência é o chuveiro elétrico representando 24% do consumo total, 

abordamos também os hábitos de banho dos brasileiros que são os que possuem 

maior média diária de banhos chegando a 3 banhos por dia, o consumo de energia 

está associado ao consumo de água e nesse quesito podemos notar que o 

desperdício de água durante o banho chega a 75%, buscamos com essa pesquisa 

buscamos maneiras de reduzir o consumo de energia bem como o uso consciente 

da água utilizada.   
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COMPARAÇÃO ENTRE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO HVDC E HVAC 
 

COMPARISON BETWEEN HVDC AND HVAC TRANSFER SYSTEMS  
 

Jorge Miguel Silva Dos Santos133  
Jonas Da Silva Souza134  
Robison Torres Zago135  

Roberto Luvison 136  
Alisson Marchioro137 

  
Resumo: Este trabalho tem por objetivo apresentar um comparativo entre os sistemas de 
transmissão corrente contínua (HVDC) e corrente alternada (HVAC), consideradas as principais 
formas de transmissão de energia elétrica de alta-tensão, responsáveis por conduzir a energia elétrica 
dos grandes centros geradores para os pontos consumidores. Através de uma revisão bibliográfica 
serão apresentadas as vantagens e as desvantagens destas duas formas de transmissão, levando 
em consideração os critérios de análise tais como custo benefício entre os sistemas, o diferencial 
técnico entre os dois e também a relevante situação vendo pelo ponto de vista ambiental, sendo 
apresentado também figuras ilustrando os dois fatos. Ao final deste trabalho será demostrado qual 
dos sistemas apresenta melhores vantagens dentro de suas peculiaridades, para futuramente ter 
disposto um texto informativo comprovando fielmente qual sistema tem melhor aplicação em 
determinada situação.  
Palavras-chave: Linhas de transmissão, corrente alternada, corrente continua, HVDC, HVAC.  
  
Abstract: This is a program for the development of continuous current (HVDC) and alternating current 
(HVAC) systems, considered as the main forms of transmission of high voltage electric energy, by 
means of electric power from large generating centers to consumer points. Through a bibliographic 
review, these two forms of transmission are presented as advantages and disadvantages, taking into 
consideration the criteria of analysis such as cost benefit between the systems, the technical 
differential between the two and also a relevant situation seeing through the point of view. and figures 
are also presented illustrating the two facts. At the end of this work and demonstration, which of the 
systems have the best advantages within their peculiarities, in order to have an informative text in the 
future, proving faithfully which system is best applied in a given situation.  
Keywords: Transmission lines, alternating current, direct current, HVDC, HVAC.  

  

INTRODUÇÃO  

  A energia elétrica é um bem praticamente indispensável no decorrer do dia, 

você já parou para analisar como a energia elétrica chega até sua residência, pois 

bem o caminho não é fácil há muitas etapas, até que ela alcance seu destino, pois 

de fato as fontes de geração de energia se encontram longe dos centros 

consumidores, havendo a necessidade de um meio de transmissão de potência. Até 

hoje não se tem o conhecimento exato de uma outra forma de melhor custo 

benefício de transmitir potência se não por meio de linhas ou redes de transmissão. 

As linhas de transmissão são constituídas por torres de sustentação, cabos 
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alumínio, isoladores, sistemas de proteção e sinalização, são responsáveis por 

conduzir a energia elétrica através do sistema interligado nacional. Estes sistemas 

podem ser bidirecionais, atendendo a necessidade da demanda dos consumidores 

(SATO, 2013).  

Segundo Sato (2013) a rede de transmissão transporta uma grande 

quantidade de energia elétrica por longas distâncias. No primórdio foram 

implantados sistemas de transmissão em HVAC para distancias curtas, mas 

por motivos de instabilidade entre as tensões e também as perdas no 

sistema, causadas pelo acréscimo de reativos nos cabos foi considerado 

não vantajoso. Atualmente esta tecnologia é muito empregada, mas com o 

crescimento da eletrônica de potência temos uma solução em transmissão 

em HVDC.  

Como os principais aspectos a serem levados em consideração na 

elaboração dos projetos de linhas de transmissão são os aspectos técnicos 

econômicos e ambientais, fatores esses que são determinantes para auxiliar na 

escolha da tecnologia a ser empregada. As perdas na linha de transmissão precisam 

ser bem avaliadas desta forma a principal razão para o estudo e criação de novas 

tecnologias nos sistemas de transmissão em corrente continua. Com a evolução da 

tecnologia as redes de transmissão HVAC (High Voltage AC) tornaram –se mais 

flexíveis e confiáveis. Porem a tecnologia HVDC (High Voltage DC) nos últimos anos 

vem como uma alternativa de alto desempenho principalmente para transmissões 

em longas distâncias.  

De uma forma geral este trabalho apresenta um estudo entre os meios de 

transmissão disponíveis no mercado já acima citados, e suas peculiaridades 

referentes a forma técnica de operação, impactos ambientais e nos aspectos 

econômicos.  

AS TECNOLOGIAS DE TRANSMISSÃO  

Em um sistema corrente alternada (AC), o processo de conversão de tensão é 

simples. Por meio de um transformador trifásico AC temos o aumento do nível de 

tensão e assim pode-se transmitir grande quantidade de potência. Desta forma este 

equipamento é o principal componente de um sistema de transmissão de energia 

elétrica em AC se tornando o mais caro e complexo elemento do sistema. As 

unidades geradoras geralmente produzem potência em média tensão, esta então é 

transmitida para subestações que elevam o nível de tensão para que fiquem igual ao 

nível das redes de transmissão, assim chamadas de subestações elevadoras. Em 

seguida essas linhas de transmissão se conectam a outra subestação que fará o 
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abaixamento da tensão para se adequar ao nível de tensão dos consumidores, 

satisfazendo as necessidades energéticas, as chamadas subestações abaixadoras, 

já no caso de uma transmissão corrente contínua (DC), essas subestações tem o 

nome de conversoras. Sua é função receber a potência AC e converte-las para DC 

para que seja efetuada a transmissão de potência.  

Um sistema DC permite que seja feita a transmissão entre duas redes AC de 

diferentes frequências, as mesmas podem ser sincronizadas, devido a essa 

vantagem. Os reativos capacitivos e indutivos não limitam a transmissão, tanto na 

capacidade ou no comprimento de uma linha DC. A tecnologia em HVDC pode ser a 

única solução técnica, por cabos com alta corrente de consumo, existentes em AC, 

em distâncias acima de 40km. A tecnologia desse tipo de transmissão tem vantagem 

para transmitir uma potência elevada em mar aberto ou para grandes cidades 

(SATO, 2013).  

Um sistema com controle digital, que controla com exatidão o fluxo de 

potência ativa, devido a rápida modulação na conversão, a transmissão em DC, 

pode ser usada para diminuir ou amortecer oscilações das redes em AC, e assim 

deixar mais estável o sistema energético.  

Outra grande vantagem é que na tecnologia HVDC não existe o efeito skin. 

Isso só ocorre em redes com tecnologia HVAC, acontece que no sistema DC a 

corrente elétrica fica distribuída de forma uniforme, melhor dizendo, através de toda 

a secção do cabo condutor (ALELUIA, 2013). Em AC, com o aumento de frequência 

agrava ainda mais a desuniformidade, o que aumenta as diferenças de densidades 

de carga em certos pontos da secção transversal dos cabos condutores.  

As torres de transmissão em AC não são muito distintas das torres em DC, 

exceto pelo tamanho. Como em DC não existe o efeito Skin, e assim não há perdas 

por reatâncias na linha, é possível utilizar condutores mais leves e de menores 

diâmetros. Para o mesmo nível de potência transmitida, dois condutores em DC 

podem substituir dois sistemas trifásico.  

A figura a seguir mostra as torres dos dois sistemas, como se pode ver, a  

torre de transmissão DC, é bem menos robusta.  
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Figura 1 Comparação entre Sistemas AC e DC para Transmissão Econômica de Potencia 

Fonte: ELETRONUCLEAR 2000  

  

IMPACTOS AMBIENTAIS  

EFEITO CORONA  

Efeito corona é fenômeno que ocorre quando um campo elétrico de alta 

intensidade, formado por condutores elétricos em contanto com o ar, poeira e outros 

agentes físicos rompe a rigidez dielétrica do ar causando descargas elétricas. 

Quando esses elétrons adquirem um potencial suficiente do campo elétrico eles 

expulsão os elétrons das moléculas de ar ao redor dos condutores nas proximidades 

ocasionando o surgimento de descargas elétricas que causam pulsos de tensão e 

corrente de curta duração que se estendem ao longo das linhas de transmissão 

gerando campos eletromagnéticos de alta frequência dando origem a rádio 

interferência e ruído audível (CARDOSO, 2014).  

Estudos sobre rádio interferência proveniente de linhas de transmissão 

comprovam que, geralmente, quanto maior a tensão, maior será o efeito corona e 

que este efeito aumenta com a umidade e a chuva porque tornam o ar mais 

condutivo. O ruído corona induzido é quase sempre pior durante a chuva, quando a 

precipitação cai em forma de gotas nas bordas inferiores das linhas de transmissão. 

No caso de uma linha HVAC, os íons produzidos não trefegam como os íons 

produzidos por linhas HVDC, que não muda sua polaridade nunca. Dessa forma, 

eles são alternadamente atraídos e repelidos e, portanto, o efeito corona ocorre mais 

em linhas AC (MARCHIORO, 2014).  
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RADIO INTERFERÊNCIA  

   A rádio interferência são emissões eletromagnéticas, geradas 

involuntariamente, e tem efeito direto a qualidade de recepção dos equipamentos, 

sistemas e dispositivos. Ela é responsável pela poluição de um sinal desejado, no 

espectro da rádio frequência. A análise de desempenho de uma linha de 

transmissão quanto ao efeito corona é feita pela comparação entre o valor do 

gradiente crítico e o valor do campo elétrico superficial dos condutores sendo que 

quando o campo elétrico superficial é maior que o crítico há a formação do efeito 

corona e consequentemente a rádio interferência. Em linhas de transmissão a rádio 

interferência possui níveis máximos regulamentado pelas agências de energia 

elétrica, esse nível é medido através da relação sinal/ruído protegendo os sinais de 

rádios a partir da distância limite da faixa de passagem da linha definida pela 

concessionária. Em dias de chuva a rádio interferência é maior em redes AC, e 

possuem um nível menor em redes DC pois ocorre uma movimentação maior de 

íons de ar que envolve os condutores com cargas especiais reduzindo o campo 

elétrico na superfície do condutor diminuindo a intensidade do efeito corona (FILHO, 

2011).  

RUÍDO AUDÍVEL  

  Outro efeito sonoro causado por efeito corona é o ruído audível, que em 

linhas de transmissão surgem na forma de chiado ou som estalante conhecido como 

ruído aleatório “zumbido”. Ao longo de uma linha de transmissão os ruídos chegam 

de formas diferentes para os espectadores, causados por sons distintos dos 

componentes de alta frequência. Em linhas de transmissão AC encontrasse 

presente o chiado e o ruído aleatório, mais preocupantes em dias de chuva quando 

os condutores estão saturados com a queda de água sobre os mesmos, atuando 

como fontes de corona, porém, o barulho da chuva abafa o som do ruído.  

 Por outro lado, os efeitos serão mais baixos em tempo bom, quando o número 

de fontes de corona, tipicamente, insetos e partículas de vegetação, são 

relativamente poucas. Já nas linhas DC em que só se tem a presença de ruído 

aleatório, os níveis mais altos são percebidos em condições de tempo bom. Em 
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termos de comparação entre linhas deve-se levar em consideração o número 

relativo de horas para ruídos em AC com tempo ruim para com as de tempo bom em 

linhas DC. A figura 2 faz um comparativo entre as linhas, em que pode se observar 

que as linhas DC produzem 15db a menos que as AC (SATO, 2013).  

  
Figura 2 Comparativo do ruído audível entre linhas AC e DC 

Fonte: Adaptado de SATO 2013  

  

ÍONS DE AR  

Gerado através do efeito corona em linhas de transmissão os íons são 

moléculas com elétrons a mais ou elétrons a menos, devido a corrente em uma linha 

DC não variar no tempo, os íons de ar são lançados para fora da linha. Já em linhas 

AC esses íons ficam concentrados ao redor dos condutores, ambos os casos 

produzem campos elétricos e, portanto, íons de ar.  

A maior parte de íons produzidos são atraídos por condutores de polaridades 

opostas aos mesmos, 10 % desses íons são lançando com a força do vento para 

fora das linhas de transmissão, o campo elétrico DC induz cargas estáticas na 

superfície de objetos condutores gerando uma densidade de corrente iônica que se 

deposita em objetos nas proximidades ocasionando acumulo de tensão gerando 

choques estáticos, objetos de grandes dimensões pode acumular cargas suficientes 

para dar um choque similar ao se tocar a maçaneta de uma porta de carro ou antena 

de tv, uma carga de ordem de 5 a 10mJ insuficiente para sustentar um choque 

estável de corrente. Em linhas de transmissão AC, a indução do campo elétrico pode 

resultar em choques transientes e contínuos (SILVA, 2015).  
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ÁREA DE SERVIDÃO  

É a faixa de terra ao longo do eixo das linhas de transmissão, cujo domínio 

permanece com o proprietário, porém existem restrições ao uso, necessárias para 

garantir a segurança das instalações das linhas, e das pessoas que convivem nas 

proximidades. A utilização da área de servidão deve ser limitada pelas atividades de 

operação, manutenção, segurança, estabilidade das estruturas e principalmente a 

preocupação com o meio ambiente, pois na construção de linhas de transmissão é 

desmatada uma área em torno de 3m ao redor das torres e a retirada dessa 

vegetação altera as características do habitat dos animais, tendo impacto direto para 

fauna local (FERREIRA, 2011). Nesse quesito o impacto causado pelas redes de 

linha DC são menores que os das linhas em AC, as linhas DC possuem uma 

estrutura menor e consequentemente uma área de servidão menor.  

  
Figura 3 Estruturas de Linhas DC e AC  
Fonte: Adaptado de MARCHIORO 2014  

 

ASPECTOS ECONÔMICOS 

Tanto o sistema HVDC quanto o HVAC são utilizados para transportar 

grandes quantidades de energia desde as unidades geradoras até os grandes 

consumidores. Para poder decidir sobre qual alternativa utilizar deve-se, dentre 

outros, analisar os aspectos econômicos do projeto. Afim de comparar os custos 

entre um sistema e outro, é necessário que se leve em conta todos os componentes 

de cada um. Para a alternativa HVDC, é necessário avaliar os custos dos 

conversores, dos equipamentos de entrada e saída AC, filtros e a linha de 

transmissão. Para a alternativa HVAC, deve-se avaliar os custos dos 

transformadores elevadores e abaixadores de tensão, as linhas de transmissão, 

compensação de carga, compensadores de reativos e disjuntores. Os sistemas de 

controle também devem ser avaliados para ambos os casos.  
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A comparação econômica entre as alternativas de transmissão HVDC e 

HVAC é um assunto raramente tratado na literatura técnica. Acredita-se que tal fato 

decorre da enorme diversidade de critérios e diferentes custos dos componentes de 

cada uma das modalidades de transmissão, que devem ser utilizados para a tomada 

de decisão relativa a implantação do sistema.  

Em 1994, o Grupo de Trabalho do Comitê de Estudos 38 do CIGRE elaborou 

uma análise visando a comparação econômica entre sistemas de transmissão em 

CA para as tensões de 1.200 kV, 735 kV e 500 kV e sistema de CC na tensão de 

600 kV. Como resultado, foi apresentada a figura 4. Verifica-se que a tensão de 735 

kV e a mais econômica na faixa de 3 a 15 GW para uma distância de até 1.500 km. 

Acima de 15 GW, a transmissão de 1.200 kV e mais atrativa até pelo menos a 

distância de 1.000 km. Entre 1.000 e 1.500 km e acima de 7 GW, a transmissão em 

CC e a mais indicada (JARDINI, 2012).  

 
Figura 4 Comparação econômica entre sistemas de transmissão. 

Fonte: JARDINI (2012)  

 

CUSTOS DE UMA SUBESTAÇÃO E LINHAS DE TRANSMISSÃO AC E DC 

Fazer uma estimativa de custos não se trata de fazer um cálculo exato, até 

porque os custos dos equipamentos variam muito em função dos lugares e em 

função das companhias fornecedoras e fabricantes.  

Uma linha de transmissão AC necessita de um grande espaço físico e sua 

construção é mais custosa que a construção de uma linha de transmissão DC de 

capacidade de transmissão equivalente. Uma linha de transmissão AC possui três 

condutores (sistema trifásico a 3 fios), ao passo que uma linha DC possui apenas 

dois (positivo e negativo). Desta forma o custo da linha de transmissão AC aumenta 

significativamente (SATO, 2013).  
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Segundo Sato (2013) no que diz respeito às estações terminais, a 

transmissão em corrente contínua (DC) exige a instalação de estações conversoras 

nos seus terminais, sendo por isso mais dispendiosa nesse aspeto. O custo total de 

investimento dos dois tipos de transmissão, incluindo os terminais, aumenta de 

forma aproximadamente linear, conforme o gráfico abaixo:  

  
Figura 5 Comparação do custo de investimento da transmissão em corrente alternada 

e corrente contínua em função dos terminais de cada sistema. Fonte: SATO 

2013  

  

Para menores distâncias, a transmissão em corrente alternada é mais 

econômica do que a transmissão em corrente contínua, devido ao custo elevado dos 

equipamentos nos terminais desta última. Com o aumento da distância, o cabo AC 

gera grandes quantidades de potência reativa exigindo equipamentos de 

compensação de potência reativa e tornando este tipo de transmissão inadequado 

para longas distâncias.  

O principal equipamento de uma estação HVDC é o conversor e pode custar 

até 25% do valor de todo o sistema de transmissão HVDC. As estações conversoras 

são os componentes chave para fazer uma comparação econômica entre as 

tecnologias AC e DC. No caso de uma estação AC os custos das linhas de 

transmissão predominam, enquanto em uma estação DC os custos dos conversores 

predominam.  

PONTO DE INTERSEÇÃO OBTIDO PARA OS SISTEMAS CC E CA  

Considerando a avaliação dos limites econômicos dos sistemas de 

transmissão CC e CA, quando considerada a variação do nível de tensão (kV), a 

potência transmitida (MW) e o comprimento de linha (km), a figura abaixo apresenta 

o ponto de interseção obtido para estes.  
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Figura 6 Ponto de interseção obtido para os sistemas CC e CA. 

Fonte: JARDINI (2012).  

  

AVALIAÇÃO ECONÔMICA – SISTEMA CA 

Para a avaliação econômica do sistema de transmissão CA, devem ser 

consideradas as seguintes características de configuração:  

 Distâncias: (500, 1.000, 1.500, 2.000 e 2.500 km).  

• Número de linhas: (1).  

• Numero de condutores: (3, 4, 6 e 8).  

• Capacidade total: (1.000, 1.500, 2.000, 2.500, 3.000, 3.500 e 4.000 MW).  

• Tensões: (500, 765 e 1.000 kV).  

Para todos os casos, devem ser calculados os seguintes itens: custo das 

linhas, custo das perdas Joule, custo das subestações (terminais e intermediarias), 

custo das transformações, custo das compensações shunt, série e carga.  

  

Avaliação Econômica – Sistema CC  

Para a avaliação econômica do sistema de transmissão CC, devem ser 

consideradas as seguintes características de configuração:  

• Distâncias: (750, 1.500 e 3.000 km).  

• Número de linhas: (1).  

• Numero de condutores: (4 e 6).  

• Capacidade total: (1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 e 6.000 MW).  

• Tensões: (500, 600, 700 e 800 kV).  
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Para todos os casos, devem ser calculados os seguintes itens: custo da linha 

por km, custo das perdas Joule, manutenção, custo anual da linha por km, perdas 

corona, custo das conversoras, custo de perdas nas conversoras.  

Considerações Finais  

Atendendo os objetivos do trabalho foram apresentados os sistemas HVDC e 

HVAC, realizando comparativos entres estes sistemas baseados no ponto de vista 

tecnológico, no aspecto ambiental e no meio econômico. Através deste estudo é 

capaz de atender os requisitos necessários para a escolha entre os sistemas.  

Sistema em HVAC é utilizado na maioria das vezes, pois é uma tecnologia de 

fácil domínio e com amplo conhecimento dos profissionais, que desenvolvem os 

projetos, tem custos de instalação relativamente baixos se comparado ao sistema 

HVDC. Mas este sistema tem problemas quando a transmissão de potência em 

longa distância e olhando do ponto de vista ambiental causa impactos maiores que o 

outro sistema por ter uma área de servidão maior.  

Já o sistema HVDC, se utiliza de transmissão na forma de corrente contínua 

minimizando alguns impactos ambientais, e melhorando de forma considerável a 

transmissão de potência para longas distâncias, mas tornando necessário neste 

sistema compensação de potência reativa no nível dos conversores, para garantir 

adequada regulação da tensão nos barramentos. Assim este sistema tem valores 

elevados pelo motivo do alto custo dos conversores se comparado aos 

transformadores de potência do sistema HVAC.   

Mesmo que a tecnologia em HVAC tenha um alto grau de eficácia, existem 

pontos em que a alternativa de transmissão em HVDC leva vantagens em muitos 

aspectos, dependendo de qual for sua aplicação. Por fim a transmissão em HVDC 

tem vantagens ambientais, técnicas e econômicas se considerar longas distâncias.  
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ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA: UMA ANÁLISE SOBRE SEU EMPREGO E 
OS AVANÇOS NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 

 
PHOTOVOLTAIC SOLAR ENERGY: AN ANALYSIS OF ITS EMPLOYMENT AND 

ADVANCES IN BRAZILIAN LEGISLATION  
 

José Severiano Borges da Rosa138 
Cinara Dal Santo Pes139 

Henrique Gustavo Kratz 140 
 

Resumo: A necessidade de diversificar a matriz elétrica brasileira, de forma a garantir o fornecimento 
de energia para indústrias e residências em períodos de baixa pluviosidade, aliada à busca por novas 
fontes de energia capazes de minimizar as emissões de gases nocivos e os impactos ao meio 
ambiente, têm impulsionado o desenvolvimento de fontes de geração de baixo impacto social e 
ambiental. No cenário nacional, este tipo de geração ganhou uma maior representatividade com a 
adoção de políticas de incentivos à utilização de fontes de geração de energia alternativas. As 
inúmeras vantagens encontradas nesta nova forma de gerar energia tem conquistado um importante 
espaço na matriz de geração de energia nacional, sobretudo na produção de energia elétrica. Este 
artigo tem a finalidade de apresentar um breve resumo sobre o avanço da implantação de sistemas 
de geração de energia fotovoltaica no mercado nacional ao longo dos últimos anos e também os 
avanços na legislação brasileira sobre o assunto. 
Palavras-chave: Energia solar fotovoltaica. Legislação. Geração Distribuída. 
 
Abstract: A need to diversify a Brazilian electrical matrix in order to guarantee the supply of energy for 
industries and residences in periods of low rainfall, together with the search for new sources of energy 
capable of minimizing emissions of harmful gases and the impacts to the environment, have driven the 
development of low social and environmental impact generation sources. In the national scenario, this 
type of generation has gained greater representativeness with the adoption of policies of incentives to 
the use of alternative energy sources. The innumerable advantages found in this new way of 
generating energy has conquered an important space in the matrix of national power generation, 
mainly in the production of electric energy. This article has the purpose of presenting a brief summary 
on the progress of the implantation of photovoltaic energy generation systems in the national market 
over the last years and the advances in the Brazilian legislation on the subject. 
Keywords: Photovoltaic solar energy. Micro generation. Distributed Generation. 
 

INTRODUÇÃO 

 Desde o advento da Revolução Industrial, a capacidade que um país possui 

de desenvolver-se, de acordo com o modelo atual de desenvolvimento, sempre 

esteve intimamente ligada à sua disponibilidade de energia. A posição geográfica, o 

relevo, o clima, a disponibilidade de petróleo, carvão e minérios, pôde, até o final do 

último século, determinar a capacidade de expansão da matriz energética de um 
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país, de forma a acompanhar a crescente necessidade de energia e possibilitar o 

desenvolvimento de uma nação. 

 Embora o Brasil apresente uma situação confortável quanto à disponibilidade 

de recursos hídricos para a geração de energia elétrica por meio de um processo 

bastante difundido como as usinas hidrelétricas, fatores climáticos, como a baixa 

pluviosidade, e a ausência de investimentos na área de geração, aliado à crescente 

demanda de energia, desencadeou, em 2001, na maior crise de energia elétrica que 

o país já atravessou. 

 Devido à crise, o país necessitava de medidas que garantissem a produção 

de energia elétrica, aliado ao pensamento sustentável. Programas de auxílio de 

crédito como o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas – PROINFA, foram 

importantes para o começo da implantação de energias renováveis, principalmente a 

fotovoltaica, que estava no começo de sua popularização. 

CENÁRIO DA CRISE ENERGÉTICA E AS MEDIDAS ADOTADAS 

A crise energética, conforme apontou uma auditoria realizada pelo Tribunal de 

Contas da União (TCU) realizada dois anos mais tarde, custou R$ 45,2 bilhões, 

sendo que 60% deste valor foram repassados aos usuários por meio de repasses 

tarifários feitos pelas distribuidoras de energia, e o restante foi pago pelo Tesouro 

Nacional (TCU, 2014). 

Se considerarmos os custos indiretos, incorridos em sua consequência, 
como redução de atividade econômica, registrada pela diminuição do PIB, 
aumento de desemprego, perda de competitividade em razão do aumento 
de custo de energia elétrica, diminuição do ritmo de arrecadação de tributos, 
desestímulo ao investimento, imagem do Brasil no exterior, entre outras 
consequências negativas, chega-se a um prejuízo superior aos R$ 45,2 
bilhões registrados” (TCU, 2014). 

Para evitar o desligamento forçado da energia elétrica em indústrias e 

residências o Governo Federal investiu, na época, em campanhas de 

conscientização quanto ao uso racional de energia elétrica e, também, na criação de 

um programa de incentivo de usinas termoelétricas que, embora sejam alimentadas 

como fontes de energias não renováveis e apresentem um custo por KWh141 de 

                                            

141 
Unidade de medida usualmente utilizada para a medição de consumo e/ou produção de energia 

elétrica. 



 
 

 

 405 

energia gerado mais alto que das hidrelétricas, não apresentam dependência de 

fatores externos como o clima. 

Com base nos dados apresentados neste relatório, é possível constatar o 

quanto a capacidade de desenvolvimento e a confiança da atividade industrial de um 

país têm uma relação de dependência de sua disponibilidade de energia. O Atlas de 

Energia Elétrica do Brasil, em sua terceira edição, também possibilita chegar a essa 

conclusão ao ilustrar a relação entre a energia consumida e o Produto Interno Bruto 

(PIB) do país. Esta relação é retratada na figura 1. 

 

Figura 8 - Variação do PIB e variação do consumo de energia (1998-2007). 
Fonte: Atlas de Energia Elétrica do Brasil, 3ª edição, 2008, pág. 39. 

 
 
 Com o objetivo de evitar a ocorrência de uma nova crise energética, ao fim 

deste relatório o TCU recomendou à Casa Civil que verificasse a adequasse a 

estrutura organizacional, física e de pessoal do Ministério de Minas e Energia, da 

Empresa de Pesquisa Energética e da Agência Nacional de Energia Elétrica para o 

planejamento, expansão, regulação e desenvolvimento do setor elétrico nacional. 

 Na ocasião, restou evidente a necessidade de permanentes adequações da 

capacidade de geração de energia, bem como a diversificação dos meios de 

produção, visando uma matriz energética mais variada e, por consequência, mais 

segura. 

 Ainda durante o período da crise e em meio à possibilidade de apagões, o 

Governo Federal criou o Programa Emergencial de Energia Eólica – PROEÓLICA, 

com o intuito de suprir a necessidade de geração naquele momento por meio de 

incentivos à produção de energia proveniente de geração eólica. Foi criado também 

o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas – PROINFA, que tinha como objetivo 

aumentar a participação de fontes alternativas renováveis (pequenas centrais 
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hidrelétricas, usinas eólicas e empreendimentos termelétricos a biomassa) na 

produção de energia elétrica. 

 Muito embora a produção de energia através da geração solar fotovoltaica 

não fizesse parte destes programas, os incentivos governamentais em fontes 

alternativas fomentaram a pesquisa e o desenvolvimento desta tecnologia. Ainda 

assim, a implantação de sistemas de geração fotovoltaica, por meio do programa do 

Governo Federal Luz para Todos, não tardou a ocorrer e sistemas isolados da rede 

elétrica passaram a ser pertinentes em áreas remotas, sobretudo na Amazônia. 

A CRISE ENERGÉTICA E O DESENVOLVIMENTO DA ENERGIA SOLAR 
FOTOVOLTAICA 

 Paralelamente a necessidade de uma fonte de energia elétrica alternativa, 

avançam os debates acerca do desenvolvimento sustentável e da promoção das 

fontes renováveis de energia. A crescente preocupação com as emissões de gases 

nocivos ao ambiente e o uso harmônico dos recursos naturais estimulou em todo o 

mundo o avanço para o uso de uma forma de geração que priorizasse o uso de 

fontes de energia limpa, renováveis e que produzisse o menor número de alterações 

possíveis no meio ambiente. 

 De acordo com Reis (2011, p. 3), fontes renováveis são aquelas cuja 

reposição pela natureza é bem mais rápida do que sua utilização energética (como 

as águas dos rios, marés, sol, ventos) ou cujo manejo pelo homem pode ser 

efetuado de forma compatível com as necessidades de sua utilização energética 

(como a biomassa: cana-de-açúcar, florestas energéticas e resíduos animais, 

humanos, industriais). 

 Embora a energia solar seja considerada uma energia infinita, gratuita e 

disponível em larga escala em grande parte do universo, esta forma de geração de 

energia ainda apresenta um elevado custo de implementação. No entanto, estes 

custos estão cada vez menores e a tendência é diminuir à medida que esta 

tecnologia ganha escala de produção. 

 De acordo com o Relatório Preliminar do Programa de Sistemas de Energia 

Fotovoltaica (Photovoltaic Power Systems Programme, 2014), realizado pela 

Agência Internacional de Energia (IEA), a capacidade total instalada naquele ano, 
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em todo o mundo, era de 177 GW (GigaWatts), um acréscimo de 41 GW quando 

comparado ao ano anterior, o que representa um aumento 30% em um ano. 

 Atualmente, o Brasil possui uma pequena quantidade de geração de energia 

solar fotovoltaica, quando comparada a outros países. No entanto, o país apresenta 

um crescimento considerável na utilização desta tecnologia. A tabela 1 apresenta os 

dados da 12ª edição do Balanço Energético Nacional, ano base 2016, e demonstra 

um incremento de 26 GWh de energia produzida por meio desta fonte, o que 

representa 44% de aumento em relação ao ano de 2015. 

Tabela 1 – Variação da geração de energias renováveis (2015-2016) 

Fonte: Balanço Energético Nacional – 12ª edição, 2017, editado. 
 

 

 A Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, por meio da Nota Técnica 

56/2017, afirma que o processo de difusão de micro e minigeradores distribuídos 

iniciou de forma lenta em 2012, com a publicação da Resolução Normativa - REN nº 

482/2012, que estabelece as condições gerais para o acesso de microgeração e 

minigeração distribuída. Contudo, está difusão ganhou uma aceleração substancial 

no ano de 2016, conforme demonstra a figura 2 que ilustra o número de conexões 

de geração distribuída até 23 de maio de 2017. 

 

GERAÇÃO ELÉTRICA (GWh) 

FONTE DE ENERGIA 2015 2016 

Hidrelétrica 359.743 380.911 

Eólica 21.626 33.489 

Solar Fotovoltaica 59 85 
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Figura 2 - Variação do número de conexões e consumidores de Geração Distribuída (2012-2017). 
Fonte: Nota Técnica nº 56/2017, SDR-ANEEL, 2017, pág. 2. 

 

 
 O Banco de Informações de Geração (BIG), um banco eletrônico atualizado 

diariamente e disponibilizado ao acesso público pela ANEEL, revela que atualmente 

existem 60 empreendimentos de geração fotovoltaica em operação, com uma 
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capacidade instalada de mais de 380 MW (MegaWatts), o que representa 0,2% da 

matriz elétrica brasileira. 

 Ainda de acordo com o banco, estão em fase de planejamento e construção 

mais 97 empreendimentos deste tipo, que serão responsáveis por incrementar mais 

2.562 MW ao Sistema Interligado Nacional (SIN). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Embora os modelos de geração de energia limpa e renovável ainda não 

apresentem uma relação custo/benefício capaz de fazer frente aos métodos já 

consolidados na geração de energia elétrica, ocorrem situações onde este tipo de 

geração pode ser empregado sem que isso signifique em um grande aumento dos 

custos de instalação e também de geração. 

 No caso da energia fotovoltaica, fatores como a disponibilidade da fonte 

primária de energia (sol), a geração silenciosa dos painéis e a ausência de partes 

móveis (desgaste), têm contribuído para que a energia solar se posicione entre as 

que mais avançam também no cenário nacional, tendo em vista que o país 

apresente grandes vantagens de irradiação solar quando comparado a outros países 

que adotam este tipo de geração a mais tempo. 

 O crescimento de empreendimentos de geração de energia fotovoltaica está 

ligado a incentivos fiscais do governo. Conforme a bibliografia, a geração distribuída 

teve um grande aumento após estes incentivos e incremento na legislação, 

demonstrando que por meio de políticas públicas e redução dos custos para 

aquisição desta tecnologia ela estará em seu auge no Brasil.  

 A capacidade de geração fotovoltaica não posiciona o Brasil entre os vinte 

maiores líderes mundiais em produção, todos com capacidade instalada superior a 1 

GWp. Assim, o auxílio governamental, a empresas e aos consumidores residenciais, 

com intuito de possuir um sistema de geração solar fotovoltaico é essencial para a 

disseminação desta fonte. Uma legislação para a geração distribuída espelhada na 

Alemanha, por exemplo, poderia reverter em um aumento em fontes de energia 

fotovoltaica, pois a energia gerada seria convertida em créditos monetários, diferente 

do que acontece por aqui, em que a energia gerada é convertida em créditos de 

quilowatts para serem descontados do seu consumo. 
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ASPECTOS QUE INFLUENCIAM NO PLANEJAMENTO E NA METODOLOGIA 
DOS SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA FRENTE A ESTABILIDADE DE 

TENSÃO  
 

GENERATION OFFICE ON ASPECT: VOLTAGE STABILITY 
 

Leandro Donato142 
Mauricio Bronzoni 143 

Rafael Obregon144 
Rogério Moiano145 

Tainan ramos146 

 

Resumo: Este artigo se relaciona aos estudos realizados nas etapas de planejamento da expansão e 
planejamento de operação, para que sejam evitadas situações críticas. Com o decorrer do tempo 
têm-se exigido estudos cada vez mais aprimorados em relação a elaboração dos planos, com a 
finalidade de aperfeiçoar o desenvolvimento da metodologia que auxilia as equipes de planejadores, 
com o propósito de compreender melhor o comportamento dos Sistemas Elétricos de Potência, 
facilitando, assim, as tomadas de decisões.Neste artigo também serão abordados alguns estudos 
feitos diretamente pelo software ANAREDE do CEPEL e suas principais características e descrições 
quanto as vantagens que esse software oferece nas simulações de comportamento de tensão, no 
intuito de melhorar a análise em relação ao equilíbrio de tensão dos SEP. À margem da estabilidade 
de tensão é normalmente indicada por órgãos normativos os quais têm valores fixos determinados 
para todo sistema. Pois ao determinar um valor global sem considerar as especificações de cada 
região, quanto ao planejamento da expansão do sistema pode trazer a tona algumas questões nas 
quais uma margem subdimensionada prejudicaria a previsão de recursos importantes a prevenção da 
instabilidade de tensão e em um cenário de um super dimensionamento aplicariam se valores 
desnecessários. 
Palavras-chave: Estabilidade de Tensão. Planejamento. Sistemas Elétrico de Potência. 
 

Abstract: This article is related to the studies carried out in the planning stages of the expansion and 
operation planning, in order to avoid critical situations. In the course of time, more and better studies 
have been required regarding the elaboration of the plans, in order to improve the development of the 
methodology that assists the teams of planners, in order to better understand the behavior of the 
Electric Systems of Power, thus facilitating decision-making. In this article, we will also discuss some 
studies made directly by CEPEL's ANAREDE software and its main characteristics and descriptions of 
the advantages that this software offers in the voltage behavior simulations, in order to improve the 
analysis in relation to the voltage equilibrium of the SEP. At the margin of the voltage stability is 
usually indicated by normative organs which have fixed values determined for every system. For when 
determining a global value without considering the specifications of each region, in planning the 
expansion of the system may raise some questions in which an undersized margin would impair the 
prediction of important resources to prevent voltage instability and in a scenario of a would apply if 
unnecessary values. 
Keywords: Stability of Voltage. Planning. Electrical Power Systems. 
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INTRODUÇÃO 

 Os Sistemas Elétricos de Potência (SEP), têm como objetivo de fornecer 

energia elétrica para os consumidores com garantia de qualidade e de forma segura. 

Porém, observa-se que as demandas de cargas tem aumentado e os sistemas têm 

sido cada vez mais exigidos, operando muito próximo dos seus limites de 

estabilidade. Esta condição requer que os procedimentos que garantam uma 

operação segura sejam continuamente aprimorados em todas as atividades a eles 

relacionadas de forma a se obter estabilidade no sistema. 

 O crescimento constante da demanda de energia elétrica, em relação aos 

baixos investimentos e a reformulação dos setores elétricos vem ocasionado aos 

sistemas a operar próximo dos seus limites de transmissão e estabilidade, induzindo 

a violações de alguns critérios de segurança. Dessa forma, é cada vez mais 

necessário determinar quão distante o sistema encontra-se operando do seu limite 

de estabilidade de tensão ( Vilela, 2014). 

 A estabilidade de tensão é um dos fatores determinantes da máxima 

capacidade de transferência de energia elétrica em redes de transmissão, com 

grande importância na operação e planejamento da expansão dos sistemas de 

energia elétrica (Souza, 2016).  

 Atualmente, o problema de instabilidade de tensão representa uma das 

principais barreiras à operação estável de sistemas elétricos de potência. O estudo 

referente à instabilidade de tensão é dos mais amplos na engenharia elétrica, sendo 

de grande interesse para diversos ramos da sociedade, temos como principal 

exemplo as empresas que fornecem este serviço bem como para as grandes 

indústrias de nosso país que consumem a energia recebida. O vínculo entre a 

sociedade e o fornecimento de energia elétrica torna-se mais estreito com caráter 

essencial, sendo fundamental a uniformidade do fornecimento e qualidade da 

energia elétrica. 

PLANEJAMENTO DA EXPANSÃO E DE OPERAÇÃO. 

 São duas atividades principais para um bom funcionamento dos Sistemas 

Elétricos de Potência. Atualmente, esses planejamentos têm sido fundamental para 
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garantir um sistema equilibrado e com eficiência trabalhando sempre que possível 

nas suas margens de estabilidade de tensão. 

 Na expansão, o objetivo principal é analisar o comportamento atual do 

sistema e prever o seu comportamento futuro na questão de garantir um sistema 

equilibrado dentro da margem de estabilidade de tensão, estabelecendo a execução 

de novos investimentos necessários para garantir um funcionamento adequado. 

 No planejamento de Operação que está inteiramente relacionada com o 

gerenciamento dos recursos já existentes nos sistemas. A Expansão compreende os 

processos de planejamento, onde os planos são elaborados, e de execução das 

obras. A Operação também possui as etapas de planejamento e de execução dos 

planos, ou seja, a operação em tempo real, através destes planejamentos, o grande 

problema da perda de estabilidade de tensão tem sido evitado na maioria dos casos 

em que a demanda tem crescido sem nenhum planejamento. (Vilela, 2014). 

ATIVIDADE DE EXPANSÃO 

 A Atividade de Expansão compreende as seguintes etapas: 

 • Planejamento: Refere-se à elaboração do plano de expansão (planos de obras e 

investimentos) necessário para ampliar o sistema; busca prever o comportamento 

futuro do SEP de forma a adequá-lo para atender ao mercado. São avaliadas 

diferentes alternativas considerando análises técnicas e econômicas. Para análises 

de estabilidade de tensão são feitos cálculos de fluxos de potência, formando a 

curva PV. 

• Implantação de obras: Refere-se à implantação de obras planejadas na etapa 

anterior; envolve a análise de viabilidade técnica das obras e o desenvolvimento de 

estudos de apoio. 

• Priorização de obras: Refere-se à priorização do programa de expansão, reforços e 

reformas no SEP e execução de obras planejadas, realizando ajustes necessários. 

(CONDEGA, 2013). 

Atividade de Operação 

 A Atividade de Operação compreende três etapas: 
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• Planejamento: Estabelece diretrizes para que os SEP operem adequadamente. 

São feitos estudos em diferentes cenários, avaliando o desempenho do sistema para 

elaboração de Instruções Operativas. Para análises de estabilidade de tensão são 

feitos cálculos de fluxos de potência, formando a curva PV. 

• Operação em Tempo Real: Coordena os SEP com base nas diretrizes 

estabelecidas no planejamento. Uma das linhas de pesquisa que vêm sendo 

desenvolvidas no LRC/UFMG investiga o uso de dados provenientes dos Sistemas 

de Medição Fasorial Sincronizada (SMFS) na determinação de índices que 

monitoram a MET em tempo real, com o propósito de evitar o risco de instabilidade. 

• Pós-Operação: Realiza análises dos acontecimentos e ações pelos quais o sistema 

já passou. (CONDEGA, 2013) 

Estabilidade de Tensão 

 Nos dias de hoje é fundamental que existam planos e metodologias que 

permitam identificar e caracterizar os processos em que irão ser solicitados por 

motivo do aumento da carga no sistema, para que se tenha um sistema equilibrado 

dentro dos limites das margens de tensão. Ressaltando também que os Livros 

como, (Kundur,1994), (Taylor,1994), (Cutsem,1998) e (Ajjarapu,2006), são 

referências importantes nos estudos sobre Estabilidade de Tensão, trazendo 

definições e conceitos básicos essenciais. 

 Estabilidade de tensão conforme definido pela (IEEE/CIGRE, 2004), que diz 

que a estabilidade de tensão refere-se à habilidade do sistema de potência de 

manter as tensões nos seus barramentos, após ser submetido a um distúrbio, a 

partir de uma condição de operação inicial. Que também é complementada pela 

definição dada em (IEEE, 1990), que o sistema estável é aquele que tem a 

capacidade de manter suas tensões, de tal forma que, quando for aumentada a 

demanda de carga no sistema, com isso proporcionalmente sua potência consumida 

também irá aumentar, mas com isso a demanda e as tensões são controláveis.  

 Para a análise, tem-se utilizado métodos computacionais ancorados em 

recursos de softwares que realizam simulações tanto estáticas (fluxo de potência), 

como também métodos dinâmicos onde se consideram os diversos componentes 

envolvidos no sistema. Na analise estática se utiliza o ponto de Máxima 

Transferência de Potência para a determinação do ponto crítico de estabilidade, 
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onde a utilização das curvas PV (Potência ativa x Tensão) é bastante importante 

para estudos associados ao ponto crítico de estabilidade contribuindo para a 

determinação da Margem de Estabilidade de Tensão. 

 A instabilidade de tensão em um sistema conforme definido pela (IEEE, 

1990), que pode ser provocada por uma perturbação, por um aumento de carga, ou 

devido à mudança do ponto de operação do sistema. Esta considera como ponto 

crítico de instabilidade, o chamado Ponto de Máxima Transferência de Potência da 

rede elétrica, para cargas do tipo potência constante. Uma vez determinado este 

ponto crítico, é importante que o SEP se mantenha a uma certa distância do mesmo. 

Em que esta distância é determinada pelas margens de estabilidade de tensão que 

são indicados pelos órgão normativos, valores fixos de segurança para todos os 

sistemas, sem detalhar e especificar cada sistema. Isso tem sido um problema por 

ser uma única margem para todos os sistemas, ocasionando situações criticas que 

poderiam ser evitadas.  

 Mas com o passar dos tempos investigações recentes conforme 

LRC/PPGEE/UFMG, registradas em (CONDEGA, 2013), tem-se levantado estudos 

relacionados a este critério para identificação da margem ideal com características 

para cada tipo de sistema, com isso nos planejamentos de expansão já fica mais 

fácil de se antecipar a critérios de planejamento certo com margem 

superdimensionada , para que se tenha um planejamento de operação e execução 

com sucesso, e com isso evitando o problema de instabilidade de tensão e 

melhorando assim o aproveitamento dos recursos nos sistemas.  

Teorema da Máxima Transferência de Potência  

 Um conceito que não poderia ficar sem ser comentado nesse artigo, por ser 

muito importante para nossos estudos, é o teorema da Máxima Transferência de 

Potência (MTP). Sob o ponto de vista da análise estática, o limite ditado pela MTP 

corresponde ao limite da rede em relação à potência que esta pode entregar à carga 

(VILELA, 2014). Este limite tem sido considerado como o ponto crítico de 

estabilidade de tensão, para cargas do tipo potência constante, e pode ser 

identificado por meio do sistema de duas barras representado na Figura abaixo. O 

equacionamento relativo ao teorema da MTP, descrito a seguir, faz parte dos 
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estudos básicos relacionados aos sistemas elétricos, conforme registrado em 

(Kundur,1994). 

Figura 1: Sistema de Duas Barras. 

 

 

Fonte: (VILELA, 2014). 

 Esse sistema possui uma fonte ideal de tensão terminal �̇� = 𝐸∠00 ligada 

àbarra de geração, uma carga de impedância �̅�𝐶= 𝑍𝐶∠𝜃𝐶 ligada a uma barra de 

carga com tensão �̇� = 𝑉∠𝜃𝑉 e uma linha de transmissão com impedância �̅�𝐿= 𝑍𝐿∠𝜃𝐿 

que interliga as duas barras. 

CURVA DO TIPO PV UTILIZADA EM PLANEJAMENTOS DE ESTABILIDADE DE 

TENSÃO  

 A utilização dessa curva é uma das metodologias mais adotadas para estudos 

de Estabilidade de Tensão em um cenário de análise estática. Esta é uma 

ferramenta que basicamente relaciona a tensão em uma barra com seu respectivo 

crescimento do carregamento. Para obtenção da curva PV em uma determinada 

barra do SEP é efetuado um aumento contínuo da carga atendida pela mesma, 

mantendo-se o fator de potência constante. (VILELA, 2014). 

 A Figura 2 representada abaixo mostra um exemplo de Curva PV para 

diferentes valores de fatores de potência. Também conhecida como curva do “nariz”, 

sua ponta corresponde à potência ativa máxima que a rede pode suprir à carga. 

 Observa-se que quanto mais capacitiva for a carga, maior é a tensão crítica e 

a potência no ponto de MTP. Esse tipo de ferramenta é muito utilizado em 

planejamento nos SEP. 
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Figura 2: Curva PV - Diferentes Fatores de Potência. 

 

Fonte: (SILVA, 2010). 

 

MARGENS DE ESTABILIDADE EM VIGOR AO PLANEJAMENTO DE 
OPERAÇÕES 

 Este conceito é muito importante ser ressaltado pelo nosso trabalho, porque 

está diretamente envolvido nos planejamento e execuções dos Sistemas Elétricos 

de Potência, e por ser um dos principais determinantes no momento em que os 

sistemas são observados.  

 A margem de estabilidade de tensão (MET), refere-se à “distância” que o 

ponto de operação atual está do ponto de instabilidade de tensão e a margem de 

segurança de tensão (MST) é definida como sendo a “distância mínima” entre o 

ponto de operação do sistema e o ponto de instabilidade de tensão. Corresponde ao 

limite, valor mínimo da MET, para que o sistema seja considerado seguro. (VILELA, 

2014). Para identificar melhor esses conceitos e suas distâncias propriamente dita, a 

figura 3 abaixo representa melhor esses termos. 
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Figura 3: Representação da MET e da MST na Curva PV. 

 

Fonte: (VILELA, 2014). 

O USO DO PROGRAMA COMPUTACIONAL ANAREDE NO PLANEJAMENTO 
DOS SEP 

 Este programa computacional desenvolvido pelo CEPEL (Centro de 

Pesquisas de Energia Elétrica). O ANAREDE, nada mais é que, um Programa de 

Análise de Redes, o qual possibilita a realização de estudos em operação e 

planejamento de Sistemas Elétricos de Potência para que se tenha um planejamento 

melhorado a fim de evitar e reduzir os problemas dos sistemas que sofrem pela 

instabilidade e muitas das vezes até um colapso de tensão. 

 A análise de fluxo de potência, e até aonde o sistema pode chegar em 

questões de estabilidade de tensão, em sua grande maioria é extremamente 

complexo, devido a grande quantidade de barras e equipamentos envolvidos, 

portanto o cálculo do fluxo e análise de margem de estabilidade de tensão é inviável 

sem a utilização de um software específico para está função. (DAHER, 2013). 

 Segundo o Cepel (Centro de Pesquisa de Energia Elétrica), o software mais 

utilizado para resolução de problemas de fluxo de potência é o Anarede. A utilização 

dos recursos do programa pode gerar uma dificuldade devido à complexidade do 

software, aliado à falta de experiência dos alunos sobre fluxo de potência. 

 Nesse artigo referenciamos a grande importância de citar esse sistema 

computacional, que atualmente tem ajudado os Sistemas Elétricos de Potência, de 

forma a obter resultados e análise de redes. 
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 Os seguintes programas que compõem o ANAREDE: 

• Programa de Fluxo de Potência; 

• Programa de Equivalente de Redes; 

• Programa de Análise de Contingências; 

• Programa de Análise de Sensibilidade de Tensão; 

• Programa de Análise de Sensibilidade de Fluxo; 

• Programa de Fluxo de Potência Continuado; 

• Programa de Definição das Redes Complementares e Simulação; 

• Programa de Análise de Corredores de Recomposição. 

 O ANAREDE pode ser inicializado por um prompt de comando o qual 

necessita de um arquivo pwf, ou txt para ser executado, esse arquivo ou algoritmo 

pode ser através de um simples bloco de notas desde que siga o modelo de leitura 

do programa. Ele também possui uma interface gráfica intuitiva e que torna a sua 

utilização simplificada e que tem muita importância nos SEP. (GARCIA, 2014). 

 A utilização do ANAREDE, em sua versão gráfica, apresenta uma interface 

com muita qualidade que proporciona uma maior facilidade de execução e 

entendimentos das análises dos resultados e simulações referentes no que tange a 

estabilidade de tensão nas SEP, podemos dizer que essa ferramenta é de muita 

importância nas simulações dos sistemas e também para engenheiros de sistemas 

realizarem diversos estudos e análises. (GARCIA, 2014). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A metodologia proposta nesse artigo tem como principal objetivo contribuir 

para as áreas de planejamento dos sistemas elétricos de potência, no que diz 

respeito às análises de estabilidade de tensão. As facilidades por ele introduzidas 

permitem maior intimidade e sensibilidade com relação ao SEP, favorecendo que 

alternativas de Expansão e de Operação sejam propostas e analisadas de uma 

forma mais ágil e exata. 

 As incertezas, e não se ter um planejamento correto pode ocasionar um 

grande impacto nos valores das margens de estabilidade de tensão, provocando 

desiquilíbrio e instabilidade no sistema, por isso se torna muito importante se ter um 

planejamento de Expansão e Operação de forma adequada e seguindo parâmetros 

que está descrito e comentado nesse artigo. 
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 Por fim, espera-se que este artigo contribua de forma significativa para um 

melhor planejamento de expansão e operação dos sistemas elétricos em termos de 

estabilidade de tensão, trazendo todos os benefícios decorrentes de uma melhor 

qualidade da energia elétrica fornecida pelas empresas aos consumidores. 
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A UTILIZAÇÃO DA LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO 
DO RACIOCÍNIO LÓGICO EM ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 

 
THE USE OF THE PROGRAMMING LANGUAGE AND THE DEVELOPMENT OF 

LOGICAL REASON IN STUDENTS OF MIDDLE SCHOOL 
 

Leonardo Redel 147 
Grazieli Gambin Martins148 

 

Resumo: Este trabalho relata uma proposta de inclusão no currículo dos estudantes do Ensino 
Médio, o ensino de programação e desenvolvimento do raciocínio logico. O objetivo deste projeto é o 
de proporcionar aos estudantes do ensino médio da escola básica da URI - São Luiz Gonzaga um 
primeiro contato com a lógica de programação aplicada à utilização de softwares livres como o 
Scratch e o App Inventor, duas ferramentas de desenvolvimento e aplicação de lógicas de 
programação desenvolvidas e mantidas pelo Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT). Objetiva-
se ainda aplicar um questionário capaz de avaliar o desempenho de raciocínio-lógico pelos 
participantes do projeto em dois momentos: um anterior ao ensino e utilização das ferramentas, e 
outro posterior ao fim das atividades; a fim de verificar uma possível melhora cognitiva em outras 
disciplinas correlatas como matemática, física e informática. O projeto tem como foco as turmas de 
ensino médio, pois o currículo destas turmas já apresenta disciplinas como matemática e física e esta 
faixa etária permite afirmar que os participantes já tenham tido contato com alguma ferramenta 
baseada em lógica ou programação.   
Palavras-chave: Informática na Educação. Programação. Scratch. Lógica de Programação. 
 
Abstract: This work demonstrates the results obtained when included in the curriculum of high school 
students, the teaching of programming and the development of logical reasoning. The objective of this 
project is to provide high school students of the basic school of the URI - São Luiz Gonzaga a first 
contact with the logic of programming applied to the use of free software like Scratch and App 
Inventor, two tools of development and application of programming logic developed and maintained by 
the Massachusetts Institute of Technology (MIT). It is also intended to apply a questionnaire capable 
of evaluating the logical-reasoning performance of the project participants in two moments: one prior 
to the teaching and use of the tools, and another one after the end of the activities; in order to verify a 
possible cognitive improvement in other related disciplines like mathematics, physics and computer 
science. The project focuses on high school classes, since the curriculum of these classes already 
includes subjects such as mathematics and physics and this age group allows to affirm that the 
participants have already had contact with some tool based on logic or programming. 
Keywords: Informatics in Education. Programming. Scratch. Programming logic. 
 

INTRODUÇÃO 

 É visível a grande evolução da informática no decorrer dos últimos anos e a 

tendência é que esta área evolua ainda mais. Neste sentido e com o intenso fluxo de 

informações, tornar a escola um ambiente mais atrativo é um constante desafio. A 

tecnologia tem sido o processo de aprendizado mais atraente, o aluno que está no 

ensino médio muitas vezes não tem acesso ou mesmo alguma relação com essas 
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ferramentas de linguagem de programação, não sabendo como funciona e pouco 

interesse por ser algo um pouco complicado de aprender a lógica e de como 

funciona a programação.  

 Existem vários tipos de linguagem por exemplo, Java, C++, Python, scratch. 

O scratch foi a linguagem escolhida no projeto por ser um tipo de linguagem que é 

feita em blocos, é mais fácil de aprender o funcionamento e também mais acessível 

a crianças e adolescentes que não tem nenhum conhecimento pela parte do 

currículo escolar sobre a linguagem de programação. 

 Segundo Barros (2011), em 2020 o Brasil contará com um déficit de 750 mil 

profissionais de tecnologia da informação e comunicação. As causas para a carência 

desses profissionais vão desde o baixo interesse dos estudantes brasileiros por 

ciências exatas até a alta evasão dos alunos nos cursos ligados à tecnologia. 

 Objetivando atrair e estimular um número maior de alunos para a área de 

Computação, o projeto “A Utilização da Linguagem de Programação e o 

Desenvolvimento do Raciocínio Lógico em Estudantes do Ensino Médio’’, propõe-se 

a desenvolver um trabalho de ensino de linguagem de programação a alunos da 

rede de ensino básico da URI – São Luiz Gonzaga. Como principais metas deste 

projeto, destacam-se:  

• Proporcionar aos alunos participantes do curso o acesso ao conteúdo de 

linguagem de programação básica. 

• Desenvolver nos participantes pensamento crítico, criatividade, autonomia e 

raciocínio logico. 

• Promover a integração entre o assunto abordado e as demais disciplinas do 

currículo escolar. 

 Considerando o avanço tecnológico inerente a sociedade, disciplinas como 

Ciência da Computação e programação de computadores gradativamente estão 

sendo incorporadas nas matrizes curriculares do ensino Médio de países europeus 

desde meados de 2004. Tais conhecimentos são importantes mesmo para 

estudantes que não se interessam por estas áreas, pois eles podem se beneficiar 

desenvolvendo novas habilidades como, por exemplo, raciocínio lógico, resolução 

de problemas e pensamento algorítmico (GRANDELL et al, 2006). 

 A utilização de novas estratégias de ensino para a Lógica de Programação na 

educação básica pode ser uma forma de diminuir os índices de evasão, despertar o 
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interesse dos alunos e estes desenvolvam melhor o poder cognitivo para as demais 

disciplinas exigidas no ensino básico. 

LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO 

 A tecnologia tem revolucionado não só a forma como vivemos, mas também 

como a que aprendemos. A quantidade de recursos digitais desenvolvidos 

especialmente para apoiar o processo de ensino-aprendizagem é ampla. É válido 

ressaltar que a inserção do ensino de programação nos níveis da educação básica 

deve priorizar o desenvolvimento pleno do educando. Esta nova ferramenta deve ser 

utilizada como instrumento que estimule no educando a reflexão crítica o raciocínio 

lógico, a desenvoltura na resolução de problemas simples e complexos, a 

interpretação do problema, o trabalho coletivo, e a curiosidade.  

 Hernandez (2000), ao propor em sua obra uma definição de inovação como 

mudança e melhoria do sistema educacional conclui que “uma inovação não é 

apenas algo novo, mas algo que se melhora e que permite mostrar os resultados de 

tal melhora”. Neste sentido, é importante que os gestores do sistema educacional 

contemporâneo encontrem mecanismos adequados e eficientes para a inserção 

desta tecnologia no ambiente escolar, de modo que esta venha a figurar como um 

elo de ligação entre professor, aluno e a construção de seu conhecimento. 

 Entre os objetivos dos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN (1998) está a 

capacidade do aluno de “questionar a realidade formulando-se problemas e tratando 

de resolvê-los, utilizando para isso o pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a 

capacidade de análise crítica, selecionando procedimentos e verificando sua 

adequação”. 

Embora este objetivo tenha sido elaborado em 1998, ele se assemelha com o 

conceito de Lógica de Programação, proposto por Forbellone (2005): 

Significa o uso correto das leis do pensamento, da ‘ordem da razão’ e de 
processos de raciocínio e simbolização formais na programação de 
computadores, objetivando a racionalidade e o desenvolvimento de técnicas 
que cooperem para a produção de soluções logicamente válidas e 
coerentes, que resolvam com qualidade os problemas que se deseja 
programar. 

 Ainda que este último esteja voltado para a computação, é possível observar 

algumas semelhanças com o referido objetivo dos PCN. Existem, ainda, diversos 

estudos acerca da implantação da linguagem de programação no currículo escolar 
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que atestam visíveis melhoras na aprendizagem e no interesse dos alunos nas 

disciplinas relacionadas com esta ciência. 

 Para Nunes (2016), é preciso introduzir progressivamente a aprendizagem da 

lógica e da linguagem de programação no currículo escolar. Pois, esta ciência 

estaria sendo orientada como um fim, quando na verdade deveria ser compreendida 

como um meio, capaz de facilitar a compreensão e a produção do conhecimento. 

 Ainda de acordo com o entendimento de Nunes (2016), atualmente, um 

professor pode tanto trabalhar um conteúdo de geometria, pedindo que seus alunos 

construam gráficos e desenhos geométricos através das ferramentas digitais 

disponíveis, como também propondo que os jovens criem um aplicativo ou 

plataforma digital que possibilite a criação desses gráficos e desenhos. 

 Em se tratando do ensino de programação no ambiente escolar, os softwares 

livres destacam-se pela sua facilidade de instalação e inúmeras fontes de conteúdo 

disponibilizados com o intuito de auxiliar até mesmo os usuários mais iniciantes na 

área da programação. 

 Um dos softwares que tem se destacado nesse sentido é o Scratch. Trata-se 

de uma plataforma online, desenvolvida e mantida pelo Instituto Tecnológico de 

Massachussets (MIT). Esta aplicação permite que, de maneira lúdica, crianças 

possam aprender a programar criando histórias e animações gráficas a partir da 

utilização de comandos universais de todas as linguagens de programação. De 

acordo com o sítio desta plataforma (https://scratch.mit.edu/parents/), à medida que 

as crianças criam com o Scratch, aprendem a pensar criativamente, a trabalhar em 

conjunto e a raciocinar sistematicamente. 

 O Scratch é mais fácil que outras linguagens de programação, pois utiliza 

uma interface gráfica que permite que os programas sejam produzidos como blocos 

de montar. Utiliza linguagem semelhante a muitas linguagens de programação, mas 

sem a preocupação que seus usuários teriam com a linguagem utilizada caso 

estivessem programando em uma plataforma tradicional. 

 De acordo com Romero Tori, coordenador do laboratório de Tecnologias 

Interativas da USP, o aluno é totalmente ativo ao usar um aplicativo, diferente de 

uma TV, que ele tem uma postura mais passiva. Os envolvidos no processo passam 

de consumidores a produtores de conteúdo, e a ter mais autonomia e criatividade, 

habilidades que serão demandadas no seu futuro profissional. 
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 Desta forma, a introdução de aplicativos no ensino se torna eficaz quando 

vinculado às disciplinas do currículo, e também com a conscientização dos 

professores de que o uso do celular na sala de aula pode trazer benefícios na 

aprendizagem dos alunos, e não distração. 

 

FIGURA 1. Tela do Scratch com alguns comandos de animação Fonte: (Scratch 

Brasil, 2017) 

 

 

 A simplicidade da linguagem e a variedade de idiomas em que está disponível 

permite que a mesma seja mais rapidamente adotada por crianças mais novas. A 

linguagem de programação pode ser interessante para chamar a atenção de 

crianças e adolescente, pois os jovens contemporâneos são curiosos, sempre 

querem saber como tudo funciona, e como são criadas as mais diversas aplicações 

computacionais, esse é o principal motivo que desperta a curiosidade nos jovens 

que gostam de jogos. Desta forma é interessante para eles aprenderem a construir 

os seus próprios jogos, eles se sentem estimulados ao ver sua própria criação 

funcionando corretamente. 

 Conforme Martins (2012), entre as metodologias de aprendizagem adotadas 

no Scratch estão: noções básicas sobre computadores e programação, necessidade 
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de indicar ao computador exatamente o que deve ser feito, passo por passo, e a não 

exigência de perícia especial, apenas de raciocínio claro e cuidadoso. 

 A disciplina de Lógica de Programação ou Algoritmos é uma das mais 

importantes para os alunos que ingressam em diversos tipos e níveis de ensino, tais 

como os cursos superiores regulares, bacharelados, tecnólogos, cursos técnicos, e 

de extensão. Estes cursos, geralmente, são da área de Informática. Entretanto, o 

mesmo conteúdo, ou parte dele, é ministrado em cursos da área de Engenharia, 

Ciências Exatas e outras. Essa importância é significativa, pois os conhecimentos 

adquiridos nela vão influenciar diretamente no desempenho das demais disciplinas 

correlatas durante o restante do curso (RAABE et al, 2007). 

 Neste contexto, a programação é de grande relevância para o 

desenvolvimento pessoal, profissional das crianças, dos jovens e dos adultos, e 

principalmente para o desenvolvimento da educação do país, visto que o ato de 

ensinar programação nas escolas, ajuda nas mais diversas áreas de conhecimento, 

pois com a programação de computadores é possível aprender e ensinar qualquer 

assunto de forma interativa. 

 A partir do desenvolvimento do projeto em questão, esperamos contribuir na 

qualificação das metodologias utilizadas em distintas disciplinas, com a aplicação da 

linguagem de programação básica, ainda acompanhar o desenvolvimento dos 

estudantes, analisando a possibilidade de realização de oficinas nas escolas para 

potencializar o desenvolvimento dos educandos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A partir do desenvolvimento do presente projeto, pretendemos oportunizar a 

melhoria da capacidade de raciocínio lógico de estudantes do Ensino Médio, por 

meio de aulas de ensino de Linguagem de Programação. 

 Além disso, esperamos contribuir com a qualificação das metodologias 

utilizadas em distintas disciplinas, com a aplicação da linguagem de programação 

básica. Também objetivamos promover o pensamento crítico, a criatividade, a 

autonomia e o raciocínio lógico através do uso da lógica para estudo de diferentes 

componentes curriculares. Acompanhar o desenvolvimento dos estudantes, 

analisando a possibilidade de realização de oficinas nas escolas para potencializar o 

desenvolvimento dos educandos. 
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ACIONAMENTO DE MOTOR ELÉTRICO DE IRRIGAÇÃO COM CHAVE 
COMPENSADORA OPERANDO AUTOMÁTICA, COM A INSTALAÇÃO DE 

SISTEMA DE CONTROLE EM MALHA ABERTA 
 

ELECTRIC IRRIGATION ENGINE OPERATION WITH AUTOMATIC 
COMPENSATING SWITCH, WITH INSTALLATION OF CONTROL SYSTEM IN 

OPEN MESH 
Rogério Moiano Roos149 

Tainan Ramos Rodrigues150 
Leandro Donato de Bail151 

Rafael Obregon152 
Ruben Eduardo Panta Romero153 

 

Resumo: O presente trabalho versa sobre as etapas de estudo e execução da montagem de uma 
chave compensadora automática para acionamento de um motor elétrico trifásico de irrigação, com 
potência nominal de 250CV. Além da substituição de acionamentos realizados por chaves de partida 
a óleo, as quais não oferecem resultados satisfatórios na proteção contra distúrbios da rede elétrica e 
ainda operam mecanicamente, as compensadoras têm como característica de partida reduzirem a 
corrente de pico do motor, sendo muito utilizadas para acionamentos com carga, além disso 
asseguram a proteção contra falta-de-fase, sobrecorrente e não possuem restrições de potência. 
Através do sistema de controle automático deste equipamento o processo manual do operador foi 
substituído, sendo necessário somente o monitoramento em horários de trabalho normais, ou seja, as 
operações noturnas são minimizadas ao máximo, sendo inseridos os dispositivos de comando em 
malha aberta como Timer Digital que permite até 12 programações de Liga/Desliga e também o Relé 
temporizador que atua para acionamento automático, tais benefícios permitem a chave religar em 
situações pós queda de energia, e também controlar os “Horários de Pico”, onde a tarifa de energia é 
mais cara e, os produtores optam por desligar os motores nos horários demandados pela 
concessionária.   
Palavras-chave: Motor Elétrico. Chaves de partida Compensadora. Sistema de Controle. Malha 
Aberta. Componentes de Comando. 
 

Abstract: The present work deals with the stages of study and execution of the assembly of an 
automatic compensating switch for the activation of an electric three - phase irrigation motor, with 
nominal power of 250CV. In addition to replacing drives with oil starters, which do not provide 
satisfactory results in protection against grid disturbances and still operate mechanically, the 
compensators have as a starting characteristic to reduce the peak current of the motor and are widely 
used for load-driven drives, in addition, they protect against phase-failure, overcurrent and have no 
power restrictions. Through the automatic control system of this equipment, the operator's manual 
process has been replaced, being necessary only the monitoring in normal working hours, that is, the 
night operations are minimized to the maximum, being inserted the control devices in open loop as 
Digital Timer which allows up to 12 ON / OFF schedules and also the self-timer relay that acts for 
automatic activation, these benefits allow the switch to re-energize in situations after power outage, 

                                            

149 
Aluno do VIII semestre do curso de Engenharia Elétrica na URI – São Luiz Gonzaga. E-mail 

rogerio_moiano@hotmail.com 
150 

Aluno do VIII semestre do curso de Engenharia Elétrica na URI – São Luiz Gonzaga. E-mail 
tainanramosrodrigues@gmail.com.br 
151 

Aluno do VIII semestre do curso de Engenharia Elétrica na URI – São Luiz Gonzaga. E-mail 
leandro-de-bail@hotmail.com 
152 

Aluno do VIII semestre do curso de Engenharia Elétrica na URI – São Luiz Gonzaga. E-mail 
Rafael.obregon@hotmail.com 
153 

Aluno do VIII semestre do curso de Engenharia Elétrica na URI – São Luiz Gonzaga. E-mail 
rubenprom@yahoo.com.br 



 
 

 

 429 

and also control the "Peak times", where the power tariff is more and the producers choose to turn off 
the engines at the times demanded by the concessionaire. 
Keywords: Electric Motor. Compensating starting switches. Control system. Open Mesh. Command 
Components. 

 

INTRODUÇÃO 

 Os sistemas de partida em motores de indução de grande porte, são 

fundamentais para garantir a estabilidade da Rede Elétrica, sem afetar valores de 

tensão e corrente dos demais equipamentos conectados no sistema. Ao longo do 

tempo as tecnologias de acionamentos destas máquinas foram sendo aperfeiçoadas 

de forma a garantir uma melhor qualidade de energia aos clientes conectados pela 

malha de alimentação das empresas distribuidoras.  

 Este artigo traz uma abordagem metodológica e prática, sobre o sistema de 

partida compensadora, motores elétricos e componentes estruturais de comando, 

com ênfase na aplicação após estudo elaborado, sobre a inclusão de um sistema 

Manual/Automático, que normalmente fica localizado na parte frontal do painel, 

possibilitando a operação de duas formas, sendo a primeira pela ação humana, 

acionada pelo manuseio do botão Liga/Desliga e, a segunda totalmente 

independente da ação humana, sem alterar qualquer tipo de funcionalidade da parte 

de comando ou de força da chave Compensada.  

 Para esse projeto de ligação foram utilizados dois dispositivos de controle em 

malha aberta: Timer e o Relé Temporizador de Minutos, independente do 

temporizador de partida, tais técnicas de arranjo possibilitam que a chave tenha 

autonomia de funcionamento em turnos alternados, e principalmente nas frequentes 

quedas de energia em épocas de safra para os produtores rurais, quando os 

motores e bombas funcionam quase que 24h diárias. 

 O sistema desenvolvido possibilita a religação da chave em tempo 

programado pelo técnico de manutenção, atendendo as necessidades do cliente, 

paralelamente as questões de segurança, quando se tratar de anomalias de queda 

de tensão, principalmente em conjuntos específicos que levantam agua para 

lavouras, onde o risco de funcionamento reverso da rotação de retorno da agua é 

mais eminente, podendo causar queima do motor por defeito elétrico ou mecânico. 
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MAGNETISMO 

HISTÓRIA 

 O magnetismo é base de todos os desenvolvimentos da eletrotécnica, foi 

definitivamente consolidado em 1873 pelo sábio escocês, James Clerk Maxwell 

(1831-1879), pois foi quem criou a equações gerais do eletromagnetismo, sendo 

estas resumidamente sintetizadoras da área do conhecimento. No mundo 

contemporâneo eletricidade e eletromagnetismo estão presentes em todas as 

frentes econômicas como: transportes, comunicação, produção e lazer. Além da 

vasta aplicação na eletricidade é uma energia que atinge com facilidade lugares 

imagináveis. (ISOLA, 2000).  

DEFINIÇÃO 

 O fenômeno do magnetismo é comumente relacionado com os minerais que 

são capazes de atrair outros objetos. Atualmente são conhecidos como ímãs 

permanentes, e são feitos geralmente usando substâncias que contêm ferro. Tem a 

capacidade de atrair e repelir outros ímãs, além de ter a capacidade de imantar 

outros objetos que contêm ferro na sua estrutura química. O ferro, níquel e o 

cobalto, alguns aços e a magnetita são conhecidos exemplares de materiais que 

apresentam propriedades magnéticas.  

 Os ímãs, no entanto, não são os únicos elementos capazes de magnetizar. 

Em 1819, o físico dinamarquês Hans Christian Orsted comprovou uma relação entre 

a eletricidade e o magnetismo ao demonstrar que a corrente elétrica circulando por 

um fio mudava o sentido da agulha de uma bússola situada nas proximidades, isto 

caracterizado pela atuação do campo magnético produzido. (CALDAS MORGAN, 

2013). 

CAMPO MAGNÉTICO 

 A região ao redor de um ímã é chamada de Campo magnético, pois nela 

atuam os efeitos magnéticos. Por essa razão é percebido o efeito da força de 

atração ou de repulsão. O campo magnético pode ser determinado pela quantidade 
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de força que o campo atua sobre ação das partículas de carga, assim como um 

elétron. (PETRACONI FILHO, [2010?]). 

 Abaixo na figura 1 ilustra o comportamento de uma bussola sobre a ação de 

um campo magnético: 

Figura 1: Polos Magnéticos de um Imã 

 

Fonte: (CALDAS MORGAN, 2013) 

MOTOR DE INDUÇÃO TRIFÁSICO 

HISTÓRIA 

 O engenheiro russo Michael Dolivo-Dobrovolski da AEG – Alemanha, em 

1889, inventou o motor de indução trifásico. Tal princípio prevalece até hoje. Embora 

tenha sido descoberto alguns anos antes, em 1824, o princípio da indução 

magnética foi estabelecido por Michael Faraday, em 1831. 

 Já se sabia nessa época, que um imã rotativo era capaz de fazer girar um 

disco metálico pela ação da indução. O inglês U. Bailey somente em 1879, 

conseguiu obter um campo magnético girante rudimentar, partindo do princípio de 

eletroímãs fixos, porém sem qualquer aplicação prática. Após quase uma década, 

por volta de 1887, o croata naturalizado norte-americano Nikola Tesla e o Italiano 

Galileo Ferraris obtiveram um campo girante, a partir da utilização de duas bobinas 

defasadas de 90° entre si e alimentadas por correntes senoidais defasadas de 90° 

no tempo. Era o chamado campo girante bifásico. Iniciou-se logo depois a produção 

dos motores assíncronos bifásicos pela empresa norte-americana Westinghouse. 

 Estes foram os precursores dos atuais motores de indução monofásicos. 

Passado um tempo logo depois da invenção de Dobrovolski, teve início a produção 

seriada dos motores de indução trifásicos. (FILIPPO FILHO, 2010). 
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Figura 2: Evolução do Motor Elétrico 

 

Fonte: (WEG, 2015) 

INTRODUÇÃO 

 O motor elétrico ou máquina assíncrona é, a mais utilizada no setor industrial 

dentre as máquinas elétricas girantes. O rotor e o estator conduzem corrente 

alternada. A intensidade de corrente elétrica que circula pelo rotor é induzida pela 

ação de um campo magnético variável em relação ao enrolamento do rotor. Este por 

sua vez varia em relação ao enrolamento do rotor e devido à diferença de 

velocidade de rotação do rotor e do campo magnético girante. Por isso a 

terminologia de máquina de indução.  

 A máquina de indução pode operar como motor ou como gerador. Contudo, 

as características da máquina exercendo a função de gerador não são satisfatórias e 

a máquina é amplamente utilizada como motor. A máquina de indução possui um 

entreferro uniforme, ao contrário da máquina de corrente contínua. O rotor pode 

possuir uma estruturação do tipo gaiola de esquilo ou tipo bobinado. O enrolamento 

do estator é composto de bobinas distribuídas ao longo do entreferro de modo a 

aproveitar todo o material ferromagnético para uma melhor distribuição de força 

magneto motriz, atenuando o forte torque desenvolvido pela máquina. (B. 

MARQUES; K. SAMBAQUI; DUARTE, 2013). 

 A Figura 3(a) mostra a representação do rotor e dos enrolamentos trifásicos 

distribuídos no estator. A Figura 3(b) mostra os enrolamentos configurados em 

estrela (Y) e a Figura 3(c) mostra os enrolamentos configurados em triângulo (Δ). 

Figura 3: a, b e c. 
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Fonte: (B. MARQUES; K. SAMBAQUI ; DUARTE, 2013) 

A escolha de um motor de indução requer o conhecimento preciso das 
cargas a serem acionadas pelo mesmo, pois tanto o custo do investimento 
na sua aquisição quanto o custo de operação podem torna-lo pouco 
eficiente ou mesmo inviabilizar o seu uso. O subdimensionamento, por 
exemplo, pode trazer um funcionamento inadequado do sistema, com 
queda de desempenho e de confiabilidade, redução da vida útil devido à 
condição de sobrecarga a que esta máquina é submetida, sem falar no 
sobreaquecimento e nos riscos envolvidos no que diz respeito à segurança 
dos trabalhadores e das instalações, com o aumento da probabilidade de 
curtos-circuitos e incêndios (LIMA; MARTINEZ, 2012, p. 1). 

 Motores elétricos trifásicos são aplicados em processos industriais por serem 

singelos, apresentarem baixo custo e manutenção mínima levando relacionada a 

grande eficácia. O inconveniente dessa máquina está no momento da partida, pois a 

corrente necessária para vencer a inércia é extremamente alta, verificada com a 

corrente nominal do equipamento. Para que sejam minimizados e não prejudiquem 

os sistemas de alimentação, existem ferramentas que podem ser utilizadas para 

reduzir estes picos e, consequentemente, o custo e consumo do motor. Portanto, se 

faz necessário o estudo sobre os acionamentos das chaves de partida elétricas e 

eletrônicas dos motores de indução trifásicos. 

 A figura 4 abaixo, ilustra graficamente o comportamento da corrente elétrica 

em função do tempo, (IP) partida e (In) nominal da máquina. 
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Figura 4: curva de partida. 

 

Fonte: (DELA BRUNA et al., 2012) 

ACIONAMENTOS ELÉTRICOS 

 As chaves de partida direta, são a forma mais simplificada de acionar um 

motor elétrico, onde o motor é ligado diretamente à rede de alimentação, que 

fornece torque total na partida, porém a sua aplicação apresenta prejuízos quando 

são empregadas em altas potências. Por isso, existem alguns modelos de chaves de 

partida, que são dimensionadas para diferentes aplicações, exemplo: chave 

reversora, estrela triângulo, compensadora, soft-starter e inversor de frequência.    

Conhecendo as diversas aplicações de motores elétricos e seus acionamentos o  

presente trabalho como mencionado no início deste artigo, será baseado no estudo 

das chaves do tipo compensadora com o emprego de um sistema de controle em 

malha aberta, aprofundando o conhecimento na área e aplicando os conceitos na 

prática. 

 A de salientar-se que as chaves de partida compensadora do ponto de vista 

de qualidade de energia ficam atrás das chaves inversoras e soft-starter. A figura 5 

abaixo, demonstra graficamente a oscilação de tensão (p.u) causada por um motor 

250CV, conectado na barra 8, comparados com diferentes dispositivos de partida. 
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Figura 5: níveis de queda de tensão em (p.u.volt). 

 

Fonte: (PORTOLANN et al., 2012) 

CHAVE COMPENSADORA 

 As chaves compensadoras de partida compensadora alimentam as bobinas 

dos motores trifásicos com tensão abaixo da nominal na partida. A redução dos 

níveis de tensão é feita através da ligação de um autotransformador em série com 

as bobinas, após o motor ter vencido o estado de inércia, elas voltam a receber 

tensão nominal do sistema de alimentação. Por sua vez, a redução da corrente no 

instante de partida depende do TAP em que estiver ligado o autotransformador:  

  TAP 65% - Redução de tensão para 42% do seu valor de partida direta;  

  TAP 80% - Redução de tensão para 64% do seu valor de partida direta;  

Este modelo de chave de partida compensadora, é utilizada em motores que partem 

a plena carga; devendo o conjugado resistente de partida ser inferior à metade do 

conjugado de partida do motor. (PERES, 2011). 

Na figura 6 observa-se o esquema unifilar da chave compensadora. 
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Figura 6: esquema unifilar. 

 

Fonte: (DELA BRUNA et al., 2012). 

 

SISTEMA DE CONTROLE 

 Os sistemas de controle podem ser divididos em controle a malha aberta 

aplicado no respectivo trabalho, e sistemas de controle a malha fechada atuam em 

conjunto com acionamentos de máquinas elétricas e são utilizados para organizar, 

controlar, converter e compilar as premissas de funcionamento, no que se refere a 

produtos e processos. Compreendem como principais condições, a minimização da 

ação humana, condições de segurança operacional e os benefícios de respostas em 

tempo real que devem ser atendidos ao mesmo tempo. Dispositivos mecânicos, 

elétricos e eletrônicos são necessários na automação de um processo lucrativo, pois 

desempenham funções equivalentes às humanas na coleta e análise de dados nas 

atividades de supervisão e controle.  

SISTEMA DE CONTROLE A MALHA ABERTA 

 O Sistema de controle em malha aberta são conforme os quais os valores ou 

estados da saída não induzem as ações do controlador, que é o encarregado de 

controlar e corrigir a saída. A variante controlada, que é a saída do sistema ou 

amplitude de interesse, não é controlada, e nem comparada à com a referência. As 

intervenções de controle são diretamente uma função do tempo. Tornando dessa 
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forma, suscetível a interferência de distúrbios, que são sinais que perturbam o 

controle. (SANDER, 2015). 

 A figura 7 ilustra o diagrama de blocos do sistema de controle. 

Figura 7: sistema de controle em malha aberta. 

 

Fonte: (SANDER, 2015). 

METODOLOGIA 

 Num primeiro momento realizamos uma pesquisa bibliográfica, com base em 

livros atualizados sobre características de máquinas elétricas, juntamente com as 

definições das chaves de partidas elétricas para motores elétricos, com o intuito de 

obter embasamento teórico. Com base nesses estudos foi definida a montagem de 

uma chave compensadora com sistema de controle em malha aberta. 

 Como etapa seguinte, o grupo realizou o dimensionamento da chave 

compensadora 250CV que na prática está em operação, o projeto foi viabilizado de 

acordo com a demanda da empresa onde foi montado o comando, utilizando os 

seus dispositivos padrões, como por exemplo: contatores, relés, autotransformador, 

botoeiras, base NH, disjuntores e sinalizadores. Para o controle automático foram 

implantados um relé timer e um relé temporizador. O relé timer foi instalado em série 

com o circuito de alimentação do comando, o relé temporizador foi instalado e 

utilizado o contato (NA)18, o timer atua como corta corrente do circuito mediante 

previa programação, o temporizador ao ser alimentado comuta em tempo de 

minutos, ou seja, o timer desliga a chave e o temporizador realiza o acionamento do 

motor elétrico trifásico. Através da montagem dessa chave, (Figura 8), o qual 

consistiu em um estudo aprofundado do tema verificou-se suas vantagens e 

desvantagens, quais são as mais utilizadas atualmente no meio e o porquê do seu 

emprego. 
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Figura 8: chave compensadora. 

 

Fonte: Autores. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O presente artigo desenvolvido nos permitiu um conhecimento mais amplo 

referente ao assunto de acionamentos de máquinas na elaboração do projeto e na 

montagem da chave compensadora. É de notória aprendizagem uma vez que nos 

concedeu um início necessário para que mais tarde possamos colaborar no 

incentivo de do aperfeiçoamento das tecnologias existentes ou até mesmo na 

criação de soluções pontuais para determinados problemas. Em resumo do trabalho, 

este estudo enriqueceu os conhecimentos teóricos obtidos durante o curso de 

engenharia elétrica. 
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METODOLOGIA DE ENSINO INOVADORA: CONSTRUÇÃO DO SEGUIDOR DE 
LINHA ROBOTIZADO 
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Resumo: Este artigo apresenta uma experiência inovadora na graduação em Engenharia Elétrica a 
partir da aplicação do método de projetos como recurso pedagógico na formação de competências. O 
texto foi composto apoiado através de um estudo exploratório e com prática, em que será 
apresentado o desenvolvimento de um autônomo seguidor de linha através de uma plataforma de 
software e hardware livre (open source), que proporciona um melhor desempenho de execução do 
robô, diminuindo os erros no percurso realizado, que contêm uma fita preta em uma superfície branca 
e lisa. Com o intuito de promover e divulgar o desenvolvimento e avanço tecnológico em robótica 
autônoma, e incentivar estudantes de engenharia e áreas afins a desenvolver conhecimento por esse 
tipo de aplicação, foram organizados pelo professor orientador, a Primeira Fórmula URI São Luiz 
Gonzaga, evento este composto por testes práticos executados no circuito de competição, incluindo a 
corrida oficial que foi aberta a visitação do público. Por fim, o artigo trata da inserção das novas 
tecnologias no ensino, que é um passo importante para qualificação de profissionais habilitados 
segundo as exigências do mercado. 
Palavras-chave: Desenvolvimento tecnológico. Microeletrônica. Recurso pedagógico.  
 
Abstract: This article presents an innovative experience in the graduation in Electrical Engineering 
from the application of the project method as a pedagogical resource in the formation of competences. 
The text was composed supported by an exploratory and practical study, in which will be presented 
the development of a standalone line follower through open source software and hardware platform, 
which provides better execution performance of the robot, reducing the errors in the course performed, 
which contain a black ribbon on a smooth white surface. With the aim of promoting and disseminating 
the development and technological advancement in autonomous robotics, and to encourage 
engineering students and related areas to develop knowledge through this type of application, were 
organized by the teacher, the First Formula URI São Luiz Gonzaga, event this composed by practical 
tests executed in the circuit of competition, including the official race that was open the visitation of the 
public. Finally, the article deals with the insertion of new technologies in education, and is an important 
step for the qualification of qualified professionals according to the requirements of the market. 
Keywords: Pedagogical resource. Microeletronic. Technological development. 

 
INTRODUÇÃO 

 Um robô seguidor de linha possui a capacidade de detectar uma linha 

desenhada no chão por meio do contraste entre a cor desta linha e a cor do restante 

do piso. Estes robôs são conhecidos como veículos guiados automaticamente 

(GOMES et. al, 2014). 
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 As atividades experimentais de robótica, utilizando o ambiente de laboratório 

escolar, podem ser o ponto de partida para a compreensão de conceitos e sua 

relação com as ideias a serem discutidas em aula (JUNIOR et. al, 2015 apud 

ROSITO, 2003). Por conseguinte, as aulas práticas mostram-se como ferramentas 

fundamentais no processo de desenvolvimento da construção do conhecimento dos 

estudantes.  

 Na concepção de Porlán & Martín (1997), o professor não deve direcionar-se 

somente a problematizar a prática, mas também a buscar novas soluções bem 

fundamentadas, elaborando conjuntamente hipóteses de investigação. Dessa forma, 

a problematização como metodologia de ensino, de estudo e de trabalho, pode ser 

utilizada sempre que seja oportuno, em situações em que os temas estejam 

relacionados com a vida em sociedade (Berbel, 1998). 

 O desenvolvimento de atividades práticas de sala de aula pode ser 

considerado como uma metodologia ativa, como Borges & Alencar, 2014, define: é a 

forma de desenvolver o processo do aprendizado que os professores utilizam na 

busca de proporcionar uma formação crítica de futuros profissionais nas mais 

diversas áreas. O uso da mesma favorece a autonomia do estudante, despertando 

neste a curiosidade, estimulando assim as tomadas de decisões individuais e 

coletivas, advindos das atividades experimentais dos educandos. 

 Ao mesmo tempo, essas práticas pedagógicas são ditas como inovadoras, 

pois Oliveira & Silva apud Rollin & Vicent (2007), consideram a inovação social como 

alternativa que oferece novas oportunidades, como o desenvolvimento tecnológico 

sustentável. Também proporciona condições de gerar inúmeras tecnologias sociais, 

por meio da construção de alternativas coletivas de enfrentamento dos problemas 

sociais, econômicos e ambientais. 

 Uma proposta construtivista para o ensino superior consiste em educar para a 

autonomia, através de metodologias inovadoras, para a descoberta, utilizando-se da 

pesquisa, participação dos alunos, trabalhos em grupo, como um meio de 

aprofundar e compartilhar os conhecimentos adquiridos a fim de formar profissionais 

competentes no mercado de trabalho. 

 Essa maneira de vincular a teoria com a prática é a forma de desenvolver o 

processo do aprendizado que os professores utilizam na busca de proporcionar uma 

formação crítica de futuros profissionais nas mais diversas áreas (Borges & Alencar, 
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2014). O uso da mesma favorece a autonomia do estudante, despertando neste a 

curiosidade, estimulando assim as tomadas de decisões individuais e coletivas, 

advindos das atividades experimentais dos educandos. 

 Em consenso com Rezende, (apud FREIRE 1997), o educador na sua prática 

docente, deve reforçar a capacidade crítica do educando bem como sua curiosidade. 

Segundo Rezende (1998) define que (...) a concepção do conhecimento é executado 

pelos alunos, mas está na tarefa do educador auxiliar na orientação da tarefa de 

ensinar. Sendo assim, esse processo de construção do conhecimento implica em 

uma relação entre aluno – conhecimento – professor. 

 Através dessa vivência que os graduandos tiveram ao produzir o experimento, 

o grupo pesquisador percebeu que os termos de robótica e robô estão intimamente 

associados. Hoje a robótica está presente em diversos processos industriais, 

possuindo capacidade para tomada de decisões de forma rápida e eficaz. A corrida 

tecnológica começa pelos grandes centros de tecnologia, em que se ocupam 

incansavelmente pela criação de novas descobertas, pelo produto inovador e 

automatizado. Cabem aos estudantes e pesquisadores de engenharia e área 

tecnológica, o desenvolvimento dos produtos e o recurso de melhorá-los. 

METODOLOGIA 

 Para a realização do experimento, a programação do robô seguidor de linha, 

recebeu microcontrolador Arduino Mega que utiliza o processador ATmega1280, que 

compila e executa na plataforma de programação do Arduino, logo após ser gravada 

no microcontrolador. Com o auxilio das portas lógicas é possível aplicar a lógica 

booleana nos circuitos digitais e assim fazer a sua programação. 

 O detalhamento da parte elétrica do seguidor de linha, conta com chip 

(microcontrolador), e sensores óticos e ultrassônicos que se interligam diretamente 

com o chip, em que são responsáveis em informar para a central se o robô está na 

trajetória projetada (linha preta) sobre uma chapa de MDF 2 mm. O seguidor de 

linha será automático, à medida que competirá sozinho não recebendo assim 

influências externas, haja vista que não será permitida nenhuma adição, remoção ou 

alteração de hardware ou software durante a corrida. Além do mais, todos os seus 

componentes serão embarcados. 
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RESULTADOS 

 A figura 1 demonstra os blocos funcionais empregados no processo de 

automação do robô seguidor de linha, que se comunicam a fim de fazer o robô 

realizar uma determinada tarefa. 

 

 

Figura 9 - Representação da lógica booleana utilizada. 

  

 O circuito de controle do robô seguidor de linha tem como base, o sistema de 

leitura, processamento e comando, sistema esse que, quem faz o papel principal é o 

Arduino, logo depois de alimentado com as pilhas AA já começam a operar. 

 Seu processo baseia-se da seguinte forma: quando os sensores informam 

que não existe obstáculo (linha preta) aciona os dois motores no sentido anti-horário, 

quando, por exemplo, o sensor reconhecer obstáculo à direita, o Arduino comandará 

somente a roda da esquerda em funcionamento horário, o processo se repete 

quando a situação for contrária, caso o obstáculo estiver à esquerda, e, por fim, 

quando os dois sensores estiver reconhecendo obstáculos, o robô se manterá 
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parado, até novo comando, levando menos de um segundo para refazer cada 

leitura, sempre em consideração à adição de um delay para dar tempo de 

locomoção do robô.  

 Como o robô possui dois consumidores distintos de energia, o protótipo 

possui fonte de alimentação própria que contêm 4 pilhas AA para o Arduino, e mais 

uma bateria 3.6 Volts, que fornece energia para um motor de corrente continua (CC), 

que foram colocadas ao centro do robô, na parte inferior da base criada, justamente 

para não desequilibrar as rodas.  

 Devido à maneira de locomoção, o motor CC apresenta torque muito baixo e 

uma velocidade muito elevada. Para a correção deste fator negativo, foi necessário 

inverter essa situação, ou seja, a ligação do motor deve ser aplicada numa caixa de 

redução que fornecerá uma nova saída que girará mais devagar, entretanto, 

apresentará um torque maior. 

DISCUSSÃO 

 A realização da atividade foi positiva no sentido de agregar conhecimentos 

ligados à programação e ao controle de sistemas, áreas pertinentes à engenharia 

elétrica e que se encontram em constante estado de evolução e desenvolvimento. 

 O robô seguidor de linha com controle automático e com formato de saída 

digital pode ser conferido na figura 2 a seguir.  

 

Figura 10 - Robô seguidor de linha finalizado. 
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 Ao realizar a trajetória por uma pista, o software forneceu autonomia ao robô, 

sempre tomando decisões automáticas a ponto de não perder a linha preta, 

cruzando por curvas abertas e fechadas, mantendo uma velocidade satisfatória e 

com uma movimentação suave. 

 Uma das dificuldades verificada em testes antes da competição oficial, que o 

robô ao fazer uma das curvas pedia o contato com a linha preta e não possibilitava a 

tomada de decisão para corrigir o erro. Inclusive, na competição oficial um toque 

humano foi necessário para ele voltar a ter contato com a linha. Isso ocorria, pois, o 

robô possuía sensor infravermelho, e qualquer iluminação forte ou até mesmo um 

flash de um celular, deixava desorientado fazendo perder o contato com a linha 

preta. 

 Como os sensores foram utilizados como entradas de dados, foi necessário 

realizar a calibragem dos valores de entrada para os conseguirem captar o que era a 

linha e o que faz parte do terreno. A luminosidade e a capacidade de reflexão do 

terreno influenciam nesta calibração.  

 A figura 3 mostra uma das pistas que o robô seguidor de linha realizou o 

percurso, totalizando um período de 14s89ms quando submetido a duas voltas 

completas, demonstrando a sua característica de resistente e eficiente quando 

submetido à verificação de provas técnicas.  

 

Figura 11 - Pista de competição. 
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 As interações propiciadas pelos contatos em situações práticas são as que 

permitem a reflexão e a constituição novas formas de interpretação de ações 

cotidianas, novos significados conceituais que perfazem o conhecimento profissional 

(Maldaner & Frison, 2014). O contato com situações que nos leva a sermos 

profissionais comprometidos com o mundo globalizado onde seremos agentes de 

transformações sociais, aplicando nossas aprendizagens adquiridas no percurso de 

nossa formação acadêmica (Santos et. al, 2016).  

 Outrossim, a atividade experimental aqui explanada, busca a otimização do 

emprego e a demonstração da importância das tecnologias empregadas na 

competição e na implantação dos robôs quando aplicados como forma didática, 

estudo teórico dos processos envolvidos bem como sua aplicação prática.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Com este trabalho desenvolvido, tivemos a consciência que agregou muito no 

aprendizado da disciplina, visto que os acadêmicos tiveram a oportunidade de 

utilizar dispositivos estudados durante as aulas na construção dos protótipos. Várias 

pesquisas apontam que, além de auxiliar o aluno a desenvolver suas habilidades de 

organização escolar, também ajuda no registro das atividades desenvolvidas. 

 O desenvolvimento desse trabalho em nossa instituição de ensino foi positivo, 

pois contribuímos para que houvesse uma reflexão profunda no comportamento 

acadêmico e docente no âmbito do ensino na engenharia. As atividades práticas 

educacionais são essenciais para que comandem nosso processo de ensino, 

auxiliando na escolha de posturas que adotaremos como profissionais 

comprometidos com o desenvolvimento tecnológico, ao mesmo tempo, criando entre 

nós o relacionamento entre alunos e professores.  

 Além do mais, as práticas envolvendo prototipagens origina um 

relacionamento de alunos e professores, com base no resultado de uma interação 

ativa, diferente das metodologias tradicionais, em que o aluno é um sujeito passivo 

no processo de ensino-aprendizagem. 

 Seguindo uma modelagem simples para a parte estrutural, e tendo a sua 

programação feita por acadêmicos, obteve-se êxito no robô seguidor de linha, onde 

colocamos em prática a teoria dada em aula. Como todo projeto de engenharia, foi 
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necessário ajustes para melhor funcionamento e desempenho. Após de estar 

acertado isso, o robô estava apto a competir no evento educacional Primeira 

Fórmula URI São Luiz Gonzaga. 
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ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DE GERAÇÃO EÓLICA 
PARA ALIMENTAR UMA CÉLULA DE TELECOMUNICAÇÕES 

 
ANALYSIS OF ECONOMIC-FINANCIAL VIABILITY OF WIND GENERATION TO 

FEED A TELECOMMUNICATION CELL 
 

Sibele Tavares Müller  
Cicero Miguel Schons  

 

Resumo: A análise verifica a viabilidade da substituição do fornecimento da energia elétrica 
proveniente da concessionária pela energia obtida através de geração eólica local com banco de 
baterias para alimentar uma célula de telecomunicações. Em vista da necessidade de banco de 
baterias para aquisição de autonomia, o projeto requer grande investimento para aquisição e a 
periódica substituição das baterias. A estimativa média anual eólica na região aponta ventos entre 6,5 
e 7 m/s suficientes para gerar energia muito acima da necessidade da célula de telecomunicações. O 
estudo financeiro aborda os métodos típicos baseados em Fluxo de Caixa, VPL, ROI, Payback, TIR e 
resulta em indicativos favoráveis para o retorno em aproximadamente nove anos e seis meses. 
Palavras-chave: Energia Eólica. Telecomunicações. Viabilidade. VPL.  
 

Abstract: The analysis verifies the viability of replacing the supply of electricity from the 
concessionaire with the energy obtained through local wind generation with battery bank to power a 
telecommunications cell. In view of the need for a battery bank to acquire autonomy, the project 
requires large investment for acquisition and periodic battery replacement. The average annual wind 
estimate in the region indicates winds between 6.5 and 7 m / s sufficient to generate energy well 
above the need of the telecommunications cell. The financial study addresses typical cash flow, NPV, 
ROI, Payback, and IRR methods and results in favorable indicative for return in approximately nine 
years and six months. 
Palabras-clave ou Keywords: Wind Energy. Telecommunications. Viability. NPV. 
 

INTRODUÇÃO 

 Segundo Silva e Pfl (2015)¹, as telecomunicações possuem papel 

fundamental como infraestrutura necessária para o desenvolvimento da nação, mas 

também para articular diferentes partes do território e levar no processo de 

comunicação a informação, imprescindível elemento na dinâmica econômica social 

capitalista contemporânea.  

 Muitas células de telecomunicações são instaladas em locais de difícil 

acesso em vista de buscar pontos geográficos favoráveis, principalmente na 

transmissão de informações sem fio onde há a necessidade de pontos de 

visada limpa e com baixa interferência eletromagnética, além de energia elétrica de 

qualidade.  

 Uma vez satisfazendo essas condições geográficas, os limites tecnológicos 

para a transferência de informações em larga escala estão continuamente em 



 
 

 

 449 

expansão de forma a transitar cada vez mais informações em um mesmo período de 

tempo.  

 Pequenos ruídos na energia elétrica oriundos de terceiros criam maior 

impacto no trabalho realizado pelas células de telecomunicações de forma a 

aumentar a atração pela alimentação por meio de energias alternativas, mesmo que 

contenham componentes para armazenamento de energia.  

ESTUDO DE CASO  

 A empresa em estudo pertence ao ramo de 

comercialização de produtos agrícolas e possui diversas unidades na região 

das missões do estado do Rio Grande Do Sul. A unidade que servirá de objeto de 

estudo situa-se no município de São Luiz Gonzaga e a pesquisa será direcionada ao 

setor de telecomunicações. Essa empresa foi escolhida para o estudo, pois tem 

como responsabilidade social a sustentabilidade e age a favor da preservação do 

meio ambiente.  

 Durante a avaliação da viabilidade técnica para a implantação 

do aero gerador no local foram observadas algumas vantagens, a principal foi 

a localização favorável, considerando que existe uma estrutura pode ser aproveitada 

para a implantação do aero gerador. O ponto da implantação, está localizada 

a 60 metros de altitude, muito próximo de onde se encontram os equipamentos.  

 A célula de telecomunicações possui equipamentos para transferência 

de informações para suas filiais, e na tabela abaixo são constituídos os valores de 

cada um dos equipamentos ativos. Os valores abaixo foram retirados da ficha 

técnica dos equipamentos fornecida pelos fabricantes.  

 

Tabela 1: Potência máxima dos equipamentos. Fonte: dos fabricantes. 
 

 Desta forma os equipamentos de alimentação apresentam um 

consumo máximo mensal em torno de 165KW/mês, considerando que o valor atual 
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do KW com todos os impostos é em torno de R$ 0,75, consequentemente o gasto 

fixo com energia elétrica para alimentar a célula de telecomunicações é próximo 

aos R$ 123,75 mensais.  

POTENCIAL EÓLICO 

 Baseado nas informações do Atlas Eólico do Rio Grande do 

Sul, fornecido pela Secretaria de Minas e Energia do Estado do Rio Grande 

do Sul, na localidade do estudo a média anual de ventos está entre 6,5 e 7 m/s 

conforme pode ser observado na imagem abaixo.  

 

Figura 12: Atlas Eólico do Rio Grande do Sul. Fonte: Secretaria de Minas e Energia do Estado do Rio 
Grande do Sul. 

 

 As informações anuais são favoráveis para a continuação do projeto embora 

são consideradas preliminares, em vista de que há necessidade de um 



 
 

 

 451 

levantamento eólico mais aprofundado e restrito no local da implantação do aero 

gerador.  

DIMENSIONAMENTO DO BANCO DE BATERIAS 

 Para dimensionar o banco de baterias, foi estimada a autonomia de um dia 

completo sem haver geração de energia pelo aero gerador alimentando a carga 

diária de 5,5KW. Durante esse período a taxa de descarga da bateria chegará até 

58%, a fim de preservar a vida útil das baterias, aplicando o coeficiente de 

temperatura de 1,11 para prever mudanças no comportamento das baterias em 

função da variação da temperatura no local da implantação.  

 

Figura 13: Configuração do banco de baterias. Fonte: do(s) autor(es). 

 

 Observando a imagem abaixo, a carga necessária em cada bateria, para 4 

baterias é de 109,64Ah.  

 

Figura 14: Equações para o dimensionamento do banco de baterias. Fonte: do(s) autor(es). 
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EQUIPAMENTOS  

Segue abaixo a tabela contendo os itens e valores para a implantação do projeto.  

 

Tabela 2: Valores para a implantação do projeto. Fonte: do(s) autor(es). 

 

 O gerador eólico escolhido para este estudo de caso é o 

gerador eólico Enersud® modelo Gerar 246 com potência de 1KW e com aplicação 

recomendada para alimentação de estações de telecomunicações e possui vida útil 

de vinte anos dispensando manutenções preventivas. 

 A imagem abaixo mostra as configurações do equipamento:  

 

Figura 15: Configurações do aero gerador Enersud® Gerar 246 Fonte: do fabricante. 

 

 A imagem abaixo mostra do desempenho do equipamento: 
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Figura 16: Especificações do gerador Enersud® Gerar 246. Fonte: do fabricante. 

 

 A imagem abaixo mostra a curva de potência para o equipamento:  

 

Figura 17: Curva de potência do aero gerador Enersud Gerar 246 Fonte: do fabricante. 
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Através do gráfico acima, pode ser constatado que o aero gerador é capaz de 

fornecer energia suficiente para manter a célula de telecomunicações operando nas 

especificações máximas dos fabricantes dos equipamentos. 

Estudo de viabilidade econômica 

 Serão demonstrados a seguir alguns métodos amplamente usados na 

avaliação financeira de projetos a fim de auxiliar na tomada da decisão. Para este 

estudo considerou-se que a empresa realizará o investimento com recursos 

próprios.  

 Ao realizar a análise de um investimento, é necessária a identificação da 

quantidade de valores investidos e o retorno deste investimento, o que ocorre em 

datas distintas. As movimentações de saída e entrada de valores são chamadas de 

fluxo de caixa. Na imagem abaixo é possível analisar o fluxo de caixa do 

investimento de estudo:   

 

Figura 18: Fluxo de caixa do estudo. Fonte: do(s) autor(es). 

 

 O fluxo de caixa do investimento inicia-se com um investimento de R$ 

11.180,00 e apresenta um retorno no primeiro ano de R$ 1.485,00, proveniente da 

economia do não pagamento da conta de energia elétrica à concessionária, sendo 

que a partir do momento de implantação do projeto a célula de telecomunicações 

passa a utilizar apenas a energia gerada pelo gerador eólico. Levando em 

consideração o aumento anual de 6,5% na tarifa da energia elétrica, segundo a 

média do IGPM da RGE Sul, e a substituição das baterias a cada três anos no final 
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de quinze anos de análise, o fluxo de caixa apresenta um saldo positivo de R$ 

14.430,52, o que pode ser analisado pelo gráfico acima.   

Outro método bastante utilizado para avaliar a viabilidade econômica de um 

projeto é o cálculo do VPL, Valor Presente Líquido, definido pela diferença entre o 

valor de fluxo de caixa e de seu custo inicial. Quando o valor de VPL retorna 

positivo, indica que o investimento é viável para uma determinada taxa de desconto 

estipulada assim como o valor de VPL negativo indica que o projeto não é 

financeiramente justificável. O VPL é calculado através da equação que se segue:  

𝐹𝐶(𝑡)

(1 + 𝑖)𝑡
− 𝐼𝑜

𝑉𝑃𝐿 =∑

𝑛

𝑡=1

 

Sendo:  

t = Número de anos do projeto;  

n= Total de anos contábeis do projeto;  

FC(t) = Fluxo de caixa no ano t ($);  

i= Taxa de desconto %;  

Io= Investimento Inicial.  

 

 O cálculo do VPL dos primeiros quinze anos foi realizado com uma taxa de 

retorno mínima de 7,5% ao ano e resulta em um valor positivo de R$ 558,61 

indicando a viabilidade do investimento. A seguir apresenta-se o gráfico do VPL: 
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Figura 19: Valor Presente Líquido do estudo. Fonte: do(s) autor(es). 

 

 Nota-se que no gráfico acima, entre os anos nove e dez do projeto o VPL 

assume um valor positivo demonstrando que o projeto é viável, porém seu retorno 

não é imediato.  

 A Taxa Interna de Retorno (TIR) e o VPL são correlacionados, uma vez que a 

TIR é obtida quando a VPL de um projeto é nula. Desta forma, para que um projeto 

tenha viabilidade econômica é necessário obter a taxa máxima de desconto através 

do cálculo da TIR. Encontra-se assim um método suplementar para avaliação da 

viabilidade de investimentos. A TIR deve ser maior obrigatoriamente que a taxa de 

desconto considerada, além do critério do VPL ser maior que zero. Para o cálculo da 

TIR aplica-se a equação abaixo:  
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𝐹𝐶(𝑡)

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡
− 𝐼𝑜

0 =∑

𝑛

𝑡=1

 

 

 No entanto, a TIR somente é recomendada quando o fluxo de caixa do 

investimento for do tipo simples ou convencional, resultando em uma TIR única. Isso 

porque, quando o fluxo de caixa apresentar mais de uma mudança de sinal, ou seja, 

mais de uma saída ao longo do período de análise, o fluxo de caixa poderá ter mais 

de uma TIR – que são as chamadas de Múltiplas TIR.  

 O cálculo do TIR resultou no valor de 9,82 %, excedendo os 7,5% da TMA do 

projeto, desta forma é considerado viável economicamente. Segue o gráfico da TIR: 

 

Figura 20 - Taxa Interna de Retorno 

 Um procedimento também muito usado em estudos de investimentos é o 

tempo de retorno do capital (payback), o qual se refere ao tempo transcorrido entre o 

investimento inicial até o lucro líquido acumulado se igualar ao valor desse 

investimento. Há dois tipos de payback:  

• Payback nominal: Quando é calculado com base no fluxo de caixa com valores 

nominais.   

• Payback presente líquido: É calculado com base no fluxo de caixa valores trazidos 

ao valor atual.   
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 É considerado um método de análise limitado uma vez que não considera os 

riscos presentes, financiamentos e outras considerações de suma importância como 

o custo de oportunidade de um projeto. Segue a condição:   

𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 = 𝑇quando ∑ 𝐹𝐶𝑡𝑇
𝑡=0 = Io 

 O investimento com menor payback é considerado a melhor opção, pois o 

valor do investimento possui retorno breve e consequentemente, um risco menor. 

Assume-se que o quanto mais longo é o tempo de payback, mais incerto é o retorno 

de positivos ao caixa. Devido a isso, costumeiramente é utilizado como critério de 

risco para a tomada de decisões de investimentos. O cálculo do payback para o 

projeto resultou em nove anos e seis meses, e é similar ao gráfico calculado do VPL, 

como pode ser visto no gráfico abaixo: 

 

Figura 21: Payback para o retorno do investimento. Fonte: do(s) autor(es). 

 

 O cálculo do ROI (Return on Investment) é usado para com a finalidade de 

comparar a eficiência de um investimento. Por meio deste método é possível saber 

se o investimento será satisfatório ou não. O cálculo deste indicador não tem uma 

equação definida e varia de projeto para projeto conforme o interesse do investidor. 

 De forma geral o ROI é obtido por:   

𝑅𝑂𝐼 = 𝐺𝑎𝑛ℎ𝑜𝑑𝑜𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 − 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑑𝑜𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 

Na imagem abaixo é demonstrado o gráfico do ROI do projeto:  
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Figura 22: Retorno Sobre o Investimento do estudo. Fonte: do(s) autor(es). 

 

 O resultado do cálculo do ROI teve como resultado de 1,29 nos quinze anos 

contábeis do projeto, ou seja, o investimento tem um retorno de 129% do valor 

aplicado, afirmando a viabilidade do estudo. No gráfico anterior observa-se que o 

ROI se torna positivo entre o nono e o décimo ano do projeto, resultado condizente 

aos resultados obtidos no payback e no VPL. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A análise de viabilidade econômico-financeira da geração eólica para 

alimentar uma célula de telecomunicações, em substituição à energia proveniente da 
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concessionária retornou indicativos favoráveis para efetuar a implantação do sistema 

mediante um estudo mais detalhado e restrito da situação eólica no local do estudo. 

 Acompanhando os gráficos dos cálculos financeiros, é perceptível certa 

semelhança com estudos de viabilidade para energia fotovoltaica, principalmente na 

figura do payback. Mediante a utilização da estrutura já existente para fixação do 

aero gerador, mesmo com a necessidade de inclusão de um banco de baterias, o 

cálculo do payback resultou em nove anos e seis meses para retorno do capital. 

 Com esse sistema de alimentação da célula, os equipamentos estão 

protegidos contra transientes e eventuais surtos de energia vindos da rede elétrica 

da concessionária, o que eleva muito a qualidade da célula de telecomunicações. 

REFERÊNCIAS 
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SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES POR LÂMPADAS LED EM 

UMA RESIDÊNCIA 

SUBSTITUTION OF FLUORESCENT LAMPS BY LED LAMPS IN A RESIDENCE 

 

Vinícius Deonei Christ 156 
André Schuquel Nunes157 

 

Resumo: Com o advento crescente do uso de lâmpadas LED nos dias atuais, em virtude da sua 
qualidade e eficiência luminosa, é importante que existam estudos comparativos entre esse tipo de 
lâmpadas e as convencionais. O presente artigo trata da análise simulada da substituição de 
lâmpadas compactas fluorescentes por lâmpadas LED em uma residência urbana de baixa renda, 
opta-se por um enfoque na viabilidade econômica e eficácia luminosa. 
Palavras-chave: Lâmpadas. Iluminação. Eficiência. Economia. 
 
Abstract: With the increasing advent of the use of LED lamps nowadays, due to its quality and 
luminous efficiency, it’s important that there are comparative studies between these type of lamps and 
the conventional ones. The present article deals with the simulated analysis of substitution of compact 
fluorescent lamps by LED lamps in a low-income urban dwelling, it opts for a focus on economic 
viability and luminous efficacy.  
Keywords: Lamps. Illumination. Efficiency. Economy. 
 

INTRODUÇÃO 

 Existe atualmente, a preocupação com o meio ambiente, e que está 

relacionada diretamente com a produção de energia por parte dos seres humanos. 

Essa energia em grande parte provém de fontes não renováveis, como, no caso das 

termelétricas, onde existe grande produção de gases CO2, agravadores do efeito 

estufa. A transição do século XX para o século XXI foi marcada pela produção 

desenfreada de energia com combustíveis fósseis, que na época representava 80% 

da energia total produzida no mundo (UNDP, 2002, p. 22.). 

 O dióxido de carbono em conjunto com o metano e óxido nitroso são os 

principais gases causadores do efeito estufa. A cada MWh de energia economizada, 

é possível reduzir 1000 kg de dióxido de carbono emitido (FERREIRA, 2014, p. 8). 

 Essa preocupação com os impactos ambientais oriundos do consumo 

humano no que tange à energia elétrica, torna necessária a busca constante por 
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melhorias em itens relacionados à essa energia, isso traz inovações e soluções 

diárias em áreas como a de iluminação residencial. 

 Entre 18:00 h e 21:00 h ocorre o horário de pico energético no Brasil, de 

acordo com dados da CPFL Energia, e as buscas para atenuar a demanda 

energética nesses horários é intensa, portanto, a implementação de lâmpadas que 

realizem consumo energético mais eficiente, visto que é um horário onde ocorre o 

uso de iluminação artificial, é um dos fatores que pode contribuir com a diminuição 

do pico energético e também da quantidade de CO2 introduzida na atmosfera.  

 As lâmpadas LED aparecem como uma solução interessante no mercado, 

com promessa de cooperar tanto na atenuação de efeitos poluentes no meio 

ambiente, como a economia energética, em virtude disso, é importante realizar um 

estudo das diferenças ocasionadas na substituição dessa iluminação. 

 O presente artigo trata do estudo da viabilidade na substituição de lâmpadas 

fluorescentes por lâmpadas LED, em uma residência que já possui instaladas 6 

lâmpadas fluorescentes, na área de fornecimento de energia elétrica da RGE. Na 

análise da viabilidade econômica, os métodos empregados foram o Valor Presente 

Líquido (VPL), a Taxa Mínima de Atratividade (TMA) e o Payback descontado. 

LED (LIGHT EMITTING DIODE) 

 Como a maioria dos diodos, o LED permite que exista movimento de cargas 

elétricas em apenas um sentido, fazendo uso do efeito fotoelétrico para emissão de 

luz. É basicamente uma junção PN na qual existe uma abertura pela qual sai 

radiação luminosa quando a junção é polarizada diretamente. (SEDRA, 2005, p. 

191). 

 

Diodos Emissores de Luz surgiram há cerca de 3 décadas atrás, os 
primeiros LEDs eram emissores de frequências de ondas curtas, com saída 
predominante na faixa do vermelho a amarelo. Em 1990, demonstrou-se um 
LED que funcionava na faixa de cor azul, feito com Nitreto de Gálio (GaN), e 
a partir do desenvolvimento do LED azul, foi possibilitada a criação de um 
que emitisse frequências de onda na cor branca (Bullough, 2001, Tradução 
Livre). 
 

 Com a preocupação crescente na qualidade de iluminação nos mais diversos 

ambientes, e também com a economia, meio ambiente, entre outros fatores, ocorre 

um desenvolvimento paulatino no que tange às lâmpadas. Verifica-se essa melhoria 



 
 

 

 463 

na qualidade das mesmas, com a transição de lâmpadas incandescentes que 

funcionam com base no efeito Joule, às lâmpadas fluorescentes, que funcionam com 

ionização de gases, e mais recentemente, a transição dessas para lâmpadas LED. 

 É importante ressaltar que não existe mercúrio, chumbo, ou outros materiais 

considerados danosos ao meio ambiente na composição dessas lâmpadas, e a 

temperatura da sua cor é “fria”, isso significa que não é emitida luz na frequência do 

ultravioleta e do infravermelho, que são percebidas pela sensação de calor. Quando 

a iluminação causa esse calor, pode ocorrer ressecamento de pigmentos em 

elementos próximos, como obras de arte. 

COMPARAÇÃO ENTRE LÂMPADAS LED E FLUORESCENTES 

 Um dos itens a ser abordado na comparação é o IRC (Índice de Reprodução 

de Cores), que serve para medir o quanto a luz artificial se aproxima da luz natural. 

A classificação “Excelente” na tabela, é equiparável à iluminação em um dia claro de 

verão ao meio dia, em termos comuns. (SILVA, 2004, p. 39). 

 

Figura 23 - Tabela de IRC 

 

FONTE: Silva, 2004 

 

 Ambas as lâmpadas selecionadas para o presente estudo apresentam ambas 

um IRC de valor 80. 
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 A eficiência energética (K) é outro item importante na análise de lâmpadas, 

relacionando a potência luminosa (em Lúmens), com a potência elétrica ativa (em 

Watts), conforme (1): 

𝐾 = 𝑙𝑚 𝑊⁄                             (1) 

 

 O valor de “K” deve ser elevado, pois isso significa que o fluxo luminoso é 

maior com uma potência elétrica pequena, consumindo assim menos energia para 

iluminação. (RODRIGUES, 2002, p. 6) 

 A seguir, dispõe-se de duas tabelas com as especificações das duas 

lâmpadas utilizadas, lembrando que as fluorescentes já estão instaladas, e objetiva-

se a substituição das mesmas. 

 

Tabela 3 - Especificações das Lâmpadas 

Lâmpada LED A67 Compacta 
Fluorescente Espiral 

Compacta 

Fabricante Philips Philips 

Potência 7,5 W 15 W 

Equivalência de 
Incandescente 

60 W 70 W 

Fluxo Luminoso 806 lm 840 lm 

Eficiência Energética 107 lm/W 56 lm/W 

IRC 80 80 

Valor no Mercado¹ R$ 18,50 R$ 15,10 

Durabilidade 25000 h 6000 h 

Corrente Nominal 42 mA 115 mA 

Qtde Mercúrio 0 mg 0,2 mg 

FP 0,8 >0,5 

Consumo por 1000h 7,5 kWh 15 kWh 

Faixa de Tensão 220 V – 240 V 100 V – 240 V 
              ¹Valores encontrados no mercado local em setembro de 2017. 

 
FONTE: Catálogo online Philips 

 

Viabilidade Econômica 

 Para o cálculo da viabilidade econômica é necessário levar em consideração 

as características técnicas dos itens envolvidos, e verificar como as mesmas 

impactam nos aspectos financeiros uma vez que objetiva-se a substituição de 6 

(seis) lâmpadas fluorescentes por lâmpadas LED em uma residência de baixa renda. 



 
 

 

 465 

 O tempo de uso diário das lâmpadas é de 6 (seis) horas, das 18:00 horas às 

00:00 horas, que será o valor considerado para o cálculo do consumo das mesmas. 

Em um ano, o tempo médio de uso das mesmas será de aproximadamente 2190 

(duas mil cento e noventa) horas. Com esses dados, é possível utilizar a fórmula a 

seguir para definir a quantidade de energia elétrica a ser paga em função das 

lâmpadas em um ano: 

 

𝐶 = 𝑡. 𝑃. 𝑑. 𝑇. 𝑙                                (2) 

 
Onde: 
C = Custo de energia elétrica (R$/kWh); 
t = Tempo de uso diário (horas); 
P = Potência nominal da lâmpada; 
d = Quantidade de dias em uso no ano; 
T = Custo do kWh da RGE. 
l = Número de lâmpadas 

 

 Ao levar em consideração a média do valor de kWh por parte da empresa 

distribuidora na região em que se encontra a residência de estudo, observa-se um 

preço médio atual de 0,66530 R$ por kWh (variação entre bandeira verde e bandeira 

amarela), uma média de reajuste desse valor em torno de 6,436% ao ano na tarifa 

(base em estatísticas dos últimos 7 anos do IGP-M), realizou-se o fluxo de caixa 

para 11 anos. Para o custo de substituição das lâmpadas, utilizou-se o valor atual 

acrescido de 6,217% ao ano (com base em média de 10 anos do IPCA). Adotou-se 

uma Taxa Mínima de Atratividade (TMA) de 7,8% ao ano, baseada em investimentos 

de capital em poupança bancária. 

 Para as substituições, leva-se em conta a vida útil das lâmpadas (LED = 

25000 h; fluorescente = 6000 h), visto o número de horas em funcionamento durante 

o ano (2190 h), a substituição das fluorescentes deve ocorrer a cada 2,73 anos e a 

substituição das LEDs ocorrerá a cada 11,41 anos. É importante ressaltar que as 

lâmpadas fluorescentes encontram-se em funcionamento há cerca de 2 anos antes 

do estudo da substituição, e que nas medições de iluminância, possuem 20,15% 

menos eficiência que as de LED, como demonstra a Tabela 3, valor considerado no 

cálculo de R$/kWh anual. Diante do exposto, é possível criar uma tabela com os 

valores necessários para elaborar um fluxo de caixa que mostrará o tempo de 

retorno do investimento. 
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Tabela 4 - Fluxo de Caixa 

Ano 
Tarifa¹ 

R$/kWh 

Diferença do 
Valor de 

Energia² (R$) 

Substituição 
Fluorescente 

(R$) 

Substituição 
LED (R$) 

Fluxo de 
Caixa³ 
(R$) 

Fluxo de 
Caixa 

Descontado³ 
(R$) 

Saldo 
(R$) 

0     111 -111 -111 -111,00  

1 0,66530 78,78 96,23   175,01 162,34 51,34 

2 0,70812 83,85     83,85 72,15 123,49 

3 0,75370 89,24     89,24 71,23 194,72 

4 0,80221 94,99 115,31   210,3 155,72 350,44 

5 0,85384 101,10     101,1 69,44 419,88 

6 0,90879 107,61     107,61 68,57 488,45 

7 0,96728 114,53 138,19   252,72 149,38 637,83 

8 1,02953 121,9     121,9 66,84 704,67 

9 1,09580 129,74     129,74 65,99 770,66 

10 1,16632 138,09 165,59   303,68 143,29 913,95 

11 1,24139 146,98   215,5 -68,52 -29,99 883,96 

TOTAL (R$) = 1395,63 TMA = 7,8% VPL = 883,96 

¹Reajuste de 6,436% ao ano na tarifa. 
²Diferença entre a receita de energia elétrica das lâmpadas fluorescentes e LEDs. 
³Soma da 3ª, 4ª e 5ª coluna da direita à esquerda, sendo a 5ª coluna considerada como despesa. 
 

FONTE: Autor 

 

 A Tabela 2 demonstra o Saldo ao final de 11 anos levando em consideração o 

Payback descontado, isso significa que os valores foram trazidos para o tempo 

presente (R$ 883,96), onde verifica-se uma diferença do mesmo no futuro (R$ 

1395,63). Tal diferença ocorre devido a reajustes tarifários, inflação, entre outros 

fatores, e é o emprego do Valor Presente Líquido (VPL) que permite descobrir 

quanto o dinheiro futuro, vale no presente. 
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       Figura 24 - Gráfico do fluxo de caixa descontado 

             

    

FONTE: Autor 

 

Figura 25 - Fluxo de caixa sem payback descontado 

 

 

FONTE: Autor 

 

QUALIDADE DE ILUMINAÇÃO 

 É de grande importância verificar a viabilidade econômica na iluminação de 

ambientes, todavia, existem fatores qualitativos que devem ser ponderados. Há 

normas que objetivam regular a qualidade de iluminação nos mais diversos locais, 
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desde uma sala de estar à locais de perfuração na fabricação de aviões. Por conta 

disso, realizou-se a medição luminotécnica na residência em estudo, com o uso de 

um luxímetro (fotômetro calibrado), e também foi feita a simulação por meio do 

software Dialux. 

 A medição luminotécnica envolve a quantificação de iluminância no ambiente, 

que em um ponto de uma superfície, é a razão de fluxo luminoso que incide sobre a 

área de dessa superfície, sua unidade é “Lux (lm/m²)”. (ABNT – NBR – 5461/1991). 

A superfície considerada como local da medição deve ser o campo de trabalho, e 

quando este não for definido, entende-se como tal o nível referente a um plano 

horizontal localizado à 0,75 m do chão. (ABNT – NBR – 5413/1992). Para o estudo 

em questão, definiu-se a medição para 0,75 m do chão, diretamente abaixo das 

lâmpadas. Em residências, a iluminância deve possuir valores entre 100 lx (para 

salas de estar) até 500 lx (locais de leitura). (ABNT – NBR – 5413/1992).  

 Realizou-se a simulação apenas com as lâmpadas LED, pois conseguiu-se 

aproximar os valores da lâmpada utilizada na substituição com o catálogo Philips do 

Dialux. No que tange às fluorescentes, haveria muito desvio dos valores simulados 

com os valores reais, então optou-se por não fazer tal simulação. A residência 

possui 6 lâmpadas, contudo, uma está localizada na parte exterior, e não aparece na 

simulação. Na Figura 4 está disposta a planta baixa com as repartições 

identificadas, onde os pontos em azul representam as lâmpadas, indicadas pelas 

setas para melhor visualização. Na Figura 5 encontram-se os valores da taxa de 

reflexão das paredes (p), do chão e do teto, e as iluminâncias média, mínima e 

máxima detectadas. Há também a carga específica conectada, e o modelo da 

lâmpada do catálogo Philips no Dialux utilizada, lembrando que a mesma teve os 

valores alterados, de modo a estarem iguais aos da lâmpada utilizada fisicamente. A 

Figura 6 mostra o ambiente simulado, com os cálculos luminotécnicos realizados 

pelo software, “distribuindo” a luz pelos cômodos da residência conforme as 

especificações. 
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Figura 26 - Planta baixa da residência 

 

 

FONTE: Autor 

 

Figura 27 - Valores gerais no Dialux 

 

 

FONTE: Autor 
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Figura 28 - Ambiente simulado 

 

 

FONTE: Autor 

 

 Após a simulação, foi realizada a medição com luxímetro para comparação 

dos valores que encontram-se na Tabela 3. É importante lembrar que nas 

instalações com lâmpadas fluorescentes, é necessário deixar as mesmas ligadas 

por um período de 0,5 h antes de proceder as medições. (RODRIGUES, 2002, p. 9). 

 

Tabela 5 - Valores obtidos 

 
Lâmpada LED Lâmpada Fluorescente 

Valor medido Valor simulado Valor medido Valor simulado 

Quarto 1 96 lx 194 lx 84 lx - 

Quarto 2 139 lx 188 lx 93 lx - 

Sala de estar 118 lx 205 lx 91 lx - 

Cozinha 179 lx 241 lx 144 lx - 

Banheiro 215 lx 534 lx 192 lx - 

Exterior 146 lx - 110 lx - 
 

FONTE: Autor 
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 Observa-se uma média de 148,85 lx para as lâmpadas LED e de 119 lx para 

as lâmpadas fluorescentes, isso acarreta numa diferença de 20,15% da iluminância. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Com o presente estudo de caso verifica-se que a substituição de lâmpadas 

LED oferece uma vantagem considerável em relação às lâmpadas fluorescentes, 

relativa a aspectos de qualidade de iluminação, economia de energia e 

manutenções periódicas. Em uma análise mais intrínseca, os aspectos ambientais 

relativos a quantidade de material descartado e à diminuição de poluição em 

decorrência da economia energética também angaria pontos para a tecnologia LED, 

fator de extrema importância dada a crise ambiental atual do planeta. O estudo 

demonstrou viabilidade mesmo sendo realizado em uma residência, o que leva a 

acreditar que em níveis de construções maiores, como empresas ou instituições de 

ensino, por exemplo, venha a gerar uma economia maior ainda, todavia isso é 

passível de análise também.  

 Objetivou-se primordialmente a viabilidade econômica da substituição das 

lâmpadas dadas as circunstâncias atuais de mercado e legislação, porém é 

extremamente importante lembrar a possibilidade de implementação dos Smart 

meters em residências. Como os diodos apenas funcionam em um sentido da 

corrente elétrica, ocorre que grande parte da potência não é consumida como 

trabalho, e também são conectados capacitores ao circuito, isso faz com que fator 

de potência tenha características péssimas, em alguns casos havendo mais 

potência reativa que ativa e ocasionando grande distorção harmônica da corrente 

elétrica que pode resultar em uma conta de energia elétrica desvantajosa em 

relação a outros tipos de lâmpadas. 

 Uma razão de estudo relevante é a influência da iluminação artificial na saúde 

humana, uma vez que a legislação atual visa atender apenas requisitos visuais, 

ignorando aspectos biológicos. Ao ignorar fatores de iluminação, como resposta do 

corpo humano a certos espectros eletromagnéticos da luz visível, a legislação pode 

incidir erros graves, comprometendo a saúde de várias pessoas a longo prazo, como 

demonstrado nos estudos de Betina Tschiedel Martau em seu artigo “A luz além da 

visão”.  
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RESUMO: Buscamos com esse estudo, identificar quais os fatores associados a IU e qual o tipo de 
IU mais frequente entre a amostra, através da análise de fichas de avaliações uroginecológicas de 
pacientes que realizaram sessões de fisioterapia no período de 2014 a 2015, em uma clínica de 
fisioterapia no município de São Luiz Gonzaga/RS, sendo critério de inclusão apenas aquelas que 
estivessem no período do climatério, onde após análise das fichas disponíveis, foram utilizadas para 
o estudo 18 fichas. As idades das participantes da amostra apresentaram-se entre 38 a 56 anos, 
onde a média de idade ficou em 46,5 anos ± 4,63, a faixa etária de maior prevalência de IU foi entre 
42 a 52 anos, representando 72% da amostra. Em relação a classificação da IU observamos entre as 
18 fichas observadas, 13 mulheres apresentam Incontinência Urinária de Esforço (IUE), 3 
Incontinência Urinária de Urgência (IUU) e 2 diagnosticadas com padrão misto (IUM). Foram 
encontrados 66% das mulheres com relatos de IU hereditária que ocorreu em mães, tias e avós. 
Outro fator de risco associado a mulheres que apresentam IU foi o sedentarismo, no estudo 
constatamos que 61% são sedentárias. Além disso, em relação aos procedimentos cirúrgicos 
ginecológicos, os resultados da nossa análise não sugerem resultados discrepantes em relação a 
procedimentos cirúrgicos e IU, pois entre as 18 mulheres, apenas 8 fizeram alguma cirurgia 
ginecológica. Já a constipação intestinal é considera um fator de risco associado para a IU, tal 
descrição, corrobora com nosso estudo, representando que 80% da amostra apresenta constipação 
intestinal. Com esse estudo podemos concluir que a IU está intimamente relacionada como o período 
do climatério, sendo de grande valia ressaltar que a fisioterapia uroginecológica pode intervir de 
maneira benéfica para a saúde da mulher, através de atividades específicas para o período do 
climatério, através da promoção, prevenção e educação em saúde ou reabilitação da IU e, desta 
forma, promovendo uma melhora na qualidade de vida e bem-estar da mulher.  
Palavras Chave: Saúde da Mulher; Climatério; Incontinência Urinária; Fisioterapia Pélvica; 

 
ABSTRACT:We searched with this study, to identify the factors associated with UI and what type of UI 
was most frequent among the sample, through the analysis of charts of urogynecologic evaluations of 
patients who underwent physiotherapy sessions in the period from 2014 to 2015, in a clinic of 
physiotherapy in the municipality of São Luiz Gonzaga / RS, being only inclusion criteria that were in 
the period of climacteric, where after analyzing the available tokens, 18 tokens were used for the 
study. The ages of the participants in the sample were between 38 and 56 years old, where the mean 
age was 46.5 years ± 4.63, the age group with the highest prevalence of UI was between 42 and 52 
years old, representing 72% of the sample. Regarding the classification of UI, we observed that 
among the 18 tokens observed, 13 women had Urinary Incontinence of Urge (UIU), 3 Urgency Urinary 
Incontinence (UUI) and 2 diagnosed with mixed pattern (UIM). We found 66% of the women with 
reports of hereditary UI that occurred in mothers, aunts and grandmothers. Another risk factor 
associated with women with UI was sedentarism, in the study we found that 61% were sedentary. In 
addition, in relation to gynecological surgical procedures, the results of our analysis do not suggest 
divergent results regarding surgical procedures and UI, since among the 18 women, only 8 had some 
gynecological surgery. Since intestinal constipation is considered an associated risk factor for UI, this 
description corroborates our study, representing that 80% of the sample has intestinal constipation. 
With this study we can conclude that UI is closely related as the climacteric period, and it is of great 
value to emphasize that urogynecologic physiotherapy can intervene in a beneficial way for women's 
health, through specific activities for the climacteric period, through the promotion , prevention and 
health education or rehabilitation of UI and, thus, promoting an improvement in the quality of life and 
well-being of women. 
Keywords: Women's Health. Climacteric. Urinary Incontinence. Pelvic physiotherapy. 
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INTRODUÇÃO 

Conforme a Sociedade Internacional de Continência (ICS), através de sua 

mais recente publicação, ocorreu uma mudança no conceito original de incontinência 

urinária (IU) sendo definida como toda perda involuntária de urina, e não mais 

apenas as perdas que causassem desconforto social ou higiênico às pacientes 

(HAYLEN et al., 2010).  

A partir de 1998, devido ao relevante impacto na qualidade de vida da mulher, 

IU passou a ser considerada uma doença segundo a Classificação Internacional de 

Doenças (CID/OMS) (SANTOS et al., 2009). No Brasil, apesar da negação da 

maioria das mulheres, presume-se que a IU esteja presente em cerca de 10 a 23% 

da população feminina (LAZARI, 2009), impactando na qualidade de vida, 

autoestima, meio social, físico, psicológico, profissional e sexual da mulher 

(ABRAMS et al., 2003).  

Em relação a IU, existem três tipos comumente diagnosticados em mulheres, 

sendo, a Incontinência Urinária de Esforço (IUE), Incontinência Urinária de Urgência 

(IUU) e a Incontinência Urinária Mista (IUM), esta última é a combinação entre a IUE 

e a IUU (OLIVEIRA, 2012). A IUE é definida como a queixa ou o sinal de perda de 

urina involuntariamente durante esforços físicos, podendo ser: espirrar, tossir, rir e 

até mesmo na pratica de exercícios físicos, tais eventos ocasionados por 

hipermobilidade do colo vesical ou por insuficiência esfincteriana (GUEDES, 2006). 

 Conforme Oliveira et al. (2010), a IUU é descrita como a queixa de perda 

involuntária de urina acompanhada ou imediatamente precedida pela urgência 

repentina de urinar, decorrendo da hiperatividade do músculo detrusor, onde é 

desencadeado inúmeras contrações involuntárias durante a fase de enchimento 

vesical, sendo provocadas por situações de aumento da pressão abdominal, 

resultando em perda urinária. E, a IUM é diagnosticada quando a mulher perde urina 

aos esforços e possui urgência urinária associada (CRUZ et al., 2015). 

Conforme dados do DATASUS no ano de 2007, estima-se o total de mais de 

98 milhões de mulheres no Brasil, desse número, cerca de 30 milhões estão entre 

35 e 65 anos, o que significa que 32% encontram-se na faixa etária em que ocorre o 

climatério (BRASIL, 2008). Fase essa em que ocorre a diminuição das funções 

ovarianas e da produção hormonal, sendo um acometimento fisiológico no 

organismo feminino, ou seja, o climatério é uma fase de transição entre o período 
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reprodutivo e o não reprodutivo da vida da mulher, podendo estender-se até os 65 

anos de idade, onde iniciará a menopausa (VALENÇA, 2010). 

O climatério e descrito como uma fase biológica da vida da mulher e não um 

processo patológico, este período da vida da mulher, decorrente da progressão 

diminuição dos folículos ovarianos, caracterizando-se pela queda gradativa dos 

hormônios femininos e na instalação de novos agravamentos a saúde feminina, 

como osteoporose, doença cardiovascular e incontinência urinária (IU) (MESQUITA 

et al., 2016). 

Os principais sintomas relatados na literatura contribuem para o surgimento 

da IU, são a idade, obesidade, paridade, tipo de parto, climatério, menopausa, 

cirurgias ginecológicas, constipação intestinal, doenças crônicas como diabetes e 

hipertensão, doenças neurológicas, hereditariedade, tabagismo, sedentarismo 

(HIGA, 2008). 

E, com a deficiência do principal hormônio feminino (estrógeno) durante o 

climatério, o déficit de funcionalidade do sistema urogenital torna-se vulnerável, 

comprometendo o desempenho sexual e podendo causar o aparecimento da IU, 

alterações térmicas, sudoreses, calafrios, cefaleia, insônia, fadiga, ganho de peso, 

alterações de humor, e, deste modo, lhes afastando de suas atividades sociais 

(PERSEGUIM et al., 2011). 

Pelo fato de ocorrer diversas mudanças anatomofisiológicas, as mulheres 

acometidas ficam fragilizadas, devido sua atual condição física, limitando suas 

atividades no meio social. Sendo que o desconhecimento desta doença é fator 

cordial para o seu avanço, no entanto, por muitas vezes a IU nos seus três tipos é 

reversível, com caráter preventivo e reabilitador o fisioterapeuta torna-se de extrema 

importância no seu âmbito de atuação (promoção, prevenção e educação em saúde, 

bem como na reabilitação).   

Então, este estudo foi realizado com intuito de identificar os tipos de IU mais 

frequentes entre as mulheres climatéricas já diagnosticadas e atendidas em uma 

clínica de fisioterapia e os fatores que contribuem para o desenvolvimento da 

doença. 
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METODOLOGIA  

Esta pesquisa caracterizou-se por ter caráter descritivo-exploratório, onde 

foram analisadas fichas de avaliações uroginecológicas de pacientes que realizaram 

sessões de fisioterapia no período de 2014 e 2016, em uma clínica de fisioterapia no 

município de São Luiz Gonzaga - Rio Grande do Sul.  

Buscamos com esse estudo, identificar quais os fatores associados e o tipo 

de incontinência urinária frequentes entre as mulheres da amostra. 

Foram selecionadas previamente 36 fichas de avaliação, e após verificação 

de quais mulheres estavam no período do climatério, foram utilizadas para o estudo 

18 fichas uroginecológicas.  

Os dados estão apresentados de forma em média e desvio padrão para a 

idade e frequência para os fatores associados. 

De acordo com a resolução 510/2016 do CNS, não se aplica neste estudo a 

avaliação pelo CEP, pois, trata-se de uma pesquisa em bancos de dados, cujas 

informações não permitem a identificação dos sujeitos analisados.  

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

Inicialmente, foram analisadas 38 fichas uroginecológicas de mulheres com 

diagnostico prévio de IU e que procuraram atendimento fisioterapêutico em uma 

clínica privada no município de São Luiz Gonzaga, dentre as 38 fichas de avaliação 

disponíveis, foram selecionadas 18 devido o objetivo do estudo ser com mulheres no 

período do climatério. Período esse que ocorre na faixa etária de 35 a 65 anos 

(FERNANDES, et al. 2012), as idades das mulheres da amostras apresentaram-se 

entre 38 a 56 anos, onde a média de idade destas ficou em 46,5 anos ± 4,63. 

A faixa etária de maior incidência da IU foi entre 42 a 52 anos, representando 

72% da amostra, em consonância ao estudo de Moller (2000) a faixa etária que mais 

possui prevalência de sintomas de IU está entre os 42 e 52 anos. Na população em 

geral, a prevalência de IU aumenta conforme a idade, sendo este um fator de risco 

para tal acometimento, devido a diminuição da capacidade da bexiga, passando de 

500 a 600ml para 250 a 300ml, contribuindo para o aumento da incontinência 

urinária (HIGA, 2008).  
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 O estudo de Henkes et al. (2016), que buscou verificar o impacto da IU em 

mulheres encaminhadas para tratamento fisioterapêutico ginecológico em uma 

Clínica-Escola, corrobora com os achados do nossa pesquisa, pois demonstram 

maior incidência de mulheres acometidas pela IUE, visto que dentre as 18 mulheres 

incontinentes que procuraram auxílio da Fisioterapia, 72% das mulheres apresentam 

incontinência de esforço, 16% incontinência de urgência e 11% diagnosticadas com 

padrão misto (Fig. 1).  

Figura 1: Frequência dos tipos de Incontinência Urinária em mulheres no 

climatério previamente diagnosticadas: 

 

 

 

O histórico familiar é bem descrito na literatura como predisposição para IU 

(MOURÃO et al., 2017), onde em nosso estudo, foram encontrados em 66% das 

mulheres, relatos de IU hereditária, que ocorreu em mães, tias e avós. Corroborando 

ao estudo de Elia (2002), onde foram comparadas mulheres incontinentes com as 

continentes, a história familiar de IU foi 2,6 vezes maior nas mulheres incontinentes 

e mais provável ter pelo menos um membro da família com IU.  

O sedentarismo é um problema de saúde pública mundial, sendo considerado 

fator de risco para diversas doenças, dentre elas a incontinência urinária, sendo que 

entre as 18 mulheres avaliadas, 61% são consideradas sedentárias, pois, conforme 

Cavenaghi (2009) estas buscam isolar-se do âmbito social devido a perda da auto 

estima e medo de ocorrer episódios de perda de urina diante ao público, ainda, 

conforme a OMS se o indivíduo fizer menos de trinta minutos por dia de atividade 
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física, será classificado como sedentário. A prática de exercícios que foi relatada por 

apenas 7 mulheres e, conforme o estudo de Caetano et al. (2004) que elaborou uma 

proposta de atividades físicas para mulheres com IU, praticar atividade física 

melhora a relação de coordenação e força muscular entre músculos abdominais e 

da região perineal, melhora integridade muscular e melhora qualidade de vida em 

âmbito biopsicossocial. 

Foi possível identificar que apenas 2 mulheres fizeram uso de reposição 

hormonal, na literatura, a deficiência de estrogênio é por muitos autores um distúrbio 

fisiológico e não patológico, pois a insuficiência ovariana é geneticamente 

programada, entretanto, o impacto negativo da deficiência prolongada de estrogênio 

torna-se mais significativo devido ao aumento de expectativa de vida. Onde é 

concluído que, dosagens hormonais melhoram subjetivamente a incontinência na 

pré-menopausa, mas não alteram o volume da perda urinária e, vale ressaltar que 

sua reposição só deve ser feita com aconselhamento médico (GIACOMINI, 2006). 

A excisão ou o prolapso do útero comprometem funções do assoalho pélvico, 

devido a este órgão suportar parte do assoalho a sua remoção pode danificar 

estruturas que sustentam a bexiga e a uretra. Entretanto, conforme os estudos de 

Moller (2000), Parazzini et al. (2000) e Higa (2008), existem resultados divergentes, 

pois, há relatos de que a histerectomia aumenta a prevalência IU e também, não foi 

observado aumento significativo da IU após a retirada do útero. Entretanto, os 

resultados da nossa análise não sugerem relação entre procedimentos cirúrgicos e a 

IU, pois, das 18 mulheres da amostra, 10 não passaram por procedimentos 

cirúrgicos e apresentam IU, desta forma, algum outro fator foi o desencadeante da 

doença. 

Já a constipação intestinal apresenta influência sobre a IU, sendo que a 

constipação em sua forma crônica ocasiona disfunção da função urológica porque o 

estiramento do reto pode comprimir a bexiga, contribuindo para a retenção urinária, 

causando infecção do trato urinário e, frequentemente, a força realizada durante a 

evacuação intestinal podendo lesar a musculatura pélvica e, através da distensão, 

traumatizar e causar isquemia muscular (LOPES, et al. 2008). Correlacionando com 

o nosso estudo devido a presença de constipação em 14 das 18 mulheres, 

representando cerca de 80% e apenas 34% que não apresentam constipação 

intestinal (PENN, 1996; MOLLER, 2000). 
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Por fim, elaboramos um marco teórico (Fig. 2) dos fatores de riscos 

associados a incontinência urinária nas mulheres que foram avaliadas:  

 

Figura 2: Fatores de Risco para a IU dispostos por número de mulheres e 

porcentagem:  

 

n: número amostral; nº: Número de mulheres; %: Porcentagem. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme os fatores de risco já citados na literatura, foram identificados em 

nossa pesquisa fatores associados à IU, sendo: a hipertensão arterial, a constipação 

intestinal, paridade, reposição hormonal, hereditariedade, sedentarismo, 

procedimentos cirúrgicos uroginecológicos e a idade, pois demonstraram estar 

associadas aos sintomas de perda urinária nas mulheres avaliadas que estavam no 

período do climatério. Pois, sabe-se que o processo de envelhecimento é um fator 

biológico e desta forma ocorrem alterações musculoesqueléticas, biológicas e 

fisiológicas que corroboram para o surgimento da IU. 

Por fim, é de grande valia ressaltar que a fisioterapia uroginecológica pode 

intervir de maneira benéfica para a saúde da mulher, através de atividades 

específicas para o período do climatério, conscientizando-as e preparando a mesma 

para conviver com todas as alterações que irão ocorrer no período, bem como, lhes 

proporcionando o tratamento ou a reversão dos sintomas que comumente aparecem 

juntamente com o tratamento da IU, através da promoção, prevenção e educação 

em saúde ou reabilitação da IU e, desta forma, promovendo uma melhora na 

qualidade de vida e bem-estar da mulher.  
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USO DA TECNOLOGIA ASSISTIVA NA VIDA COTIDIANA DE INDIVÍDUOS COM 
DEFICIÊNCIAS  

 
USE OF ASSISTIVE TECHNOLOGY IN THE DAILY LIVING OF  

DEFICIENT INDIVIDUALS 
 Iara Oliveira Guerin 158 

 Leandra Brinck Leiria 159 
Tânia Regina Warpechowski160 

 

Resumo: A deficiência pode ser encarada como uma condição de impacto nas atividades rotineiras 
dos indivíduos. A tecnologia tem por objetivo diminuir o efeito negativo que a deficiência pode causar 
no indivíduo, podendo contribuir para investimentos na reabilitação e em outros meios terapêuticos. À 
vista disso, esta revisão literária tem como objetivo demonstrar a importância e eficácia da Tecnologia 
Assistiva para as pessoas com deficiência em seu cotidiano. A revisão foi realizada com busca nas 
bases de dados: GOOGLE acadêmico, SCIELO, Lilacs, PubMed. Os resultados indicam que o 
avanço da tecnologia vem a beneficiar a vida dos deficientes, através de materiais e produtos que 
proporcionem sua autonomia e independência funcional. Podendo assim, fazer uso de objetos já 
existentes e adaptando para cada necessidade do indivíduo. A Tecnologia Assistiva disponibiliza 
oportunidades de maturidade, convívio, participação e inclusão social. No processo de efetivação de 
TA, é essencial estabelecer nos integrantes da estrutura e função do corpo, o levar em conta 
aspectos como o custo, acessibilidade e aceitação tanto do usuário como dos familiares. Acredita-se 
que este estudo possa servir de subsídio e aprofundamento sobre a temática na colaboração da 
melhora da qualidade de vida e independência funcional para os deficientes no seu cotidiano. 
Palavras-chave: Tecnologia Assistiva. Acessibilidade. Deficiência. Atividades Cotidianas. 
 

Abstract: A disability may be viewed as a condition of impact on the routine activities of individuals. 
The technology aims to reduce the negative effect that disability can cause not individual, and can 
contribute to investments in rehabilitation and other therapeutic means. In light of this, this literary 
review aims to demonstrate the importance and effectiveness of Assistive Technology for people with 
disabilities in their daily lives. A review was performed based on the databases: GOOGLE, SCIELO, 
Lilacs, PubMed. The results indicate that the advancement of technology comes to a beneficial life for 
the disabled, through materials and products that provide autonomy and functional independence. 
Thus, make use of existing objects and adapt to every need of the individual. Assistive Technology 
offers opportunities for maturity, socialization, participation and social inclusion. Effective process of 
TA, it is essential to establish our members of the structure and function of the body, to take into 
account how cost, accessibility and acceptance of the user as family members. It is believed that this 
study can serve as a subsidy and deepening on a thematic in the collaboration of the improvement of 
the quality of life and functional independence for the disabled in their daily lives. 
Keywords: Assistive Technology. Accessibility. Deficiency. Daily Activities. 

 

INTRODUÇÃO 

 A deficiência é uma condição que causa impacto no cotidiano e em todas as 

fases da vida do indivíduo, gerando alterações nas estruturas e funções do corpo.  

Em nosso país, o direito dos deficientes tem sido debatido e explanado em 

diversos documentos oficiais. A Convenção da ONU assinada em 2007, sobre os 
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Direitos das Pessoas com Deficiência, foi vinculado à legislação Brasileira pelo 

Decreto Nº. 6.949, em 25 de agosto de 2009, definindo assim as pessoas com 

deficiência em seu Artigo 1, como: 

Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo 
de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação 
com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na 
sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas.  

Este documento de força de Emenda Constitucional apresenta como essência 
da inclusão social: 

Pessoas com deficiência são, antes de mais nada, PESSOAS. Pessoas 
como quaisquer outras, com protagonismos, peculiaridades, contradições e 
singularidades. Pessoas que lutam por seus direitos, que valorizam o 
respeito pela dignidade, pela autonomia individual, pela plena e efetiva 
participação e inclusão na sociedade e pela igualdade de oportunidades, 
evidenciando, portanto, que a deficiência é apenas mais uma característica 
da condição humana. 

Através dos avanços tecnológicos, a Tecnologia Assistiva (TA) compreende 

áreas de estudos que indicam caminhos, horizontes e possibilidades para 

independência funcional e inclusão de pessoas com deficiência no ambiente escolar. 

Dessa forma, a TA torna-se um elemento indispensável para adaptação destes 

indivíduos, assim sendo, o indivíduo com deficiência dispõe de diversos direitos 

básicos, exercendo assim de forma ativa a sua cidadania.  

 A tecnologia tem por objetivo diminuir o efeito negativo que a deficiência pode 

causar no indivíduo, podendo contribuir para investimentos na reabilitação e em 

outros meios terapêuticos (VARELA; OLIVER, 2013). Estes recursos tecnológicos 

recebem o nome de “Tecnologia Assistiva” (TA), sendo reconhecidos por sua forma 

interdisciplinar e ainda englobarem produtos, estratégias e práticas para 

proporcionar funcionalidade ao indivíduo com deficiência, favorecendo a melhora da 

qualidade de vida e ainda a independência funcional (VARELA; OLIVER, 2013). 

A Tecnologia Assistiva, possui tecnologias que possibilitam a mobilidade, 

educação e atividades de vida diária. Na prática com as crianças deficientes, essa 

tecnologia possibilita acompanhar todas as fases do desenvolvimento 

neuropsicomotor, auxiliando as famílias com os cuidados necessários (VARELA; 

OLIVER, 2013).  

Sendo considerada como uma forma de autonomia e inclusão, a tecnologia 

assistiva possibilita aos deficientes a adquirirem autonomia na execução das 

atividades cotidianas (VARELA; OLIVER, 2013). No entanto, a TA, ainda não está 
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disponível em todas as escolas e faculdades, dificultando assim o acesso da 

comunidade a esta tecnologia, sendo que, esta, poderia muitas vezes ajudar as 

famílias a proporcionar um desenvolvimento adequado ao deficiente (VARELA; 

OLIVER, 2013).  

O uso da TA possibilita a inserção e comunicação de vários profissionais da 

saúde, dentre eles, o fisioterapeuta, ganha destaque por sua atuação, utilizando a 

tecnologia a seu favor e assim proporcionando ao deficiente uma maior 

independência ao vestir-se, comer, uso de órteses e próteses, e adequação postural 

(VARELA; OLIVER, 2013).  

O TA pode ser dividido em categoriais as quais abrange, auxílios para a vida 

diária e vida prática, é o caso de adaptações que favorecem a autonomia e 

independência nas tarefas como talheres modificados, barras de apoio. 

Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA), destina a pessoas que não falam ou 

não escrevem, letras e palavras escritas, são usadas para que o deficiente possa 

manifestar seus desejos (VARELA; OLIVER, 2013).  

Sobre os recursos de acessibilidade ao computador, indicado para pessoas que 

tem privação de visual, auditiva, intelectual e motora, um conjunto de hardware foi 

criado. Os sistemas de controle de ambiente, pessoas com problemas motores, 

podem através de um controle ligar ou apagar a luz, abrir e fechar a porta (VARELA; 

OLIVER, 2013).  

Os projetos arquitetônicos para acessibilidade, para que a pessoa possa 

locomover-se independente de sua condição física. Órteses e prósteses, para 

substituição de partes ausentes do corpo. Adequação postural, para um bom 

desempenho funcional. Auxílios de mobilidade, como bengalas, muletas, andadores, 

para melhor mobilidade (VARELA; OLIVER, 2013).  

Portanto, é de extrema importância que realizem-se pesquisas que demonstrem 

a significância da TA e que venham a caracterizar o uso no dia a dia das pessoas 

com deficiência. Assim, o presente estudo tem como objetivo demonstrar a 

importância e eficácia da Tecnologia Assistiva para as pessoas com deficiência em 

seu cotidiano.  
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METODOLOGIA 

Foi realizada uma revisão da literatura com busca nas bases de dados 

disponíveis na internet: GOOGLE acadêmico, SCIELO, Lilacs, PubMed, em 

português, e inglês, por meio dos seguintes descritores: Tecnologia Assistiva, 

Acessibilidade; Deficiência; Atividades Cotidianas. Em inglês pelas palavras: 

Assistive Technology; Accessibility; Deficiency; Everyday Activitie, ambos 

combinados entre si. 

 Foram selecionados artigos de revisão, artigos experimentais e descritivos, 

consideramos anais de congressos, teses, dissertações, livros onlines, e demais 

publicações acadêmicas que se encaixam na pesquisa, envolvendo todos os tipos 

de Tecnologia Assistiva na vida de pessoas deficientes em seu dia a dia, realizando 

uma leitura crítica destes artigos para construção desta revisão literária, obedecendo 

as normas éticas em relação à pesquisa.  

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O direito a educação das pessoas com deficiência efetiva-se quando a sua 

atuação e participação tem condições de igualdade com as demais pessoas de sua 

comunidade, sendo proporcionadas maiores oportunidades de desenvolvimento 

pessoal, social e profissional, sem que haja a exclusão de nenhum indivíduo.  

A condição de deficiência não deve interferir na área de interesse profissional, 

para limitação do seu acesso a qualquer curso de graduação, pós-graduação, 

projetos de pesquisa e extensão. Quando se trata de acessibilidade arquitetônica, 

pedagógica e comunicações  

No ambiente educacional para se garantir um atendimento de qualidade aos 

estudantes com deficiências deve-se haver condições arquitetônicas, pedagógicas e 

comunicações para uma maior acessibilidade.  

A TA elemento ambiental, que contém em si produtos e tecnologias para 

utilização pessoal na vida diária, sendo também reconhecida como uma componente 

chave para a promoção dos direitos das pessoas com deficiência (DIÁRIO OFICIAL 

DA UNIÃO,1999).  

A TA pode ser feita com artefatos de artesanal e materiais recicláveis que 

venham a colaborar para a melhora da funcionalidade de indivíduos com deficiência, 
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promovendo assim, a independência e melhora da qualidade de vida (VARELA; 

OLIVER, 2013).  

Através da pesquisa do IBGE do ano 2010, podemos observar o aumento 

considerável da demanda por recursos de TA na população: 

A crescente demanda por recursos de TA tem se intensificado nos últimos 
anos, devido ao aumento considerável na população que se declara 
portador de algum tipo de deficiência. Segundo dados do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) do ano 2010, 23,90% da população 
declarou  ter algum tipo de deficiência, isso representa mais de 45 milhões 
de pessoas, deficiências essas divididas entre visual (18,60%), auditiva 
(5,10%), motora (7,00%) e mental ou intelectual (1,40%). 

O avanço da tecnologia vem a beneficiar a vida dos deficientes, através de 

materiais e produtos que proporcionem sua autonomia e independência funcional. 

Podendo assim, fazer uso de objetos já existentes e adaptando para cada 

necessidade do indivíduo, por exemplo, utilizar um garfo, e adaptar para uma 

pessoa que ficou com dificuldades na motricidade fina, e assim, utilizar um 

espaguete de piscina e aumentar o cabo do garfo, facilitando assim a alimentação 

do deficiente, buscando sua funcionalidade (BERSCH,2013).  

A TA pode ser disponibilizada nas escolas, através das Salas de Recursos 

Multifuncionais, que são espaços montados fisicamente e estruturalmente 

preparados para acolher todos os tipos de deficiência, e são utilizadas em contra 

turno, ou seja, a criança com deficiência participa desta sala no turno oposto ao que 

estuda em sala convencional (BERSCH,2013).  

No contexto dos serviços de saúde, a execução de Tecnolgia Assistiva é 

primordial para colaborar nas diferentes etapas do desenvolvimento 

neuropsicomotor das crianças com deficiência, oportunizando momentos de 

participação social, e facilitar as famílias em ações de cuidado (VARELA; OLIVER, 

2013).  

Segundo Takatori, podemos considerar a TA para as crianças como um meio de 

ajuda para adquirir autonomia e independência nas suas atividades cotidianas, 

sendo também um suporte de inclusão para crianças com deficiência 

(TAKATORI,2003).  

Uma das indagações a ser debatida neste processo, diz respeito a possibilidade 

de acesso de uma parcela da população aos recursos produzidos, sendo que, no 

Brasil muitos recursos desenvolvidos não são agregados no mercado, onde a 
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variedade de produção é pequena e a grande maioria é importada, e desta forma 

ampliando imensamente o custo da TA acessível no mercado (VARELA; OLIVER, 

2013). 

Diante deste cenário, muitas famílias restringem-se ao acesso a TA nos recursos 

que são disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS), sendo aqueles que 

consignam na lista de órteses e próteses, e alguns modelos básicos de dispositivos 

para locomoção, e equipamentos para deficiência visual e auditiva (DIÁRIO OFICIAL 

DA UNIÃO,1993).  

A Tecnologia Assistiva oferece ao deficiente a oportunidade da inclusão social, 

permitindo que ele conviva com outras pessoas e assim amadureça. A TA pode ser 

considerada um meio de facilitação para as atividades de vida diária.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Tecnologia Assistiva disponibiliza oportunidades de maturidade, convívio, 

participação e inclusão social para a criança. No entanto segundo estudos, a TA não 

garante uma facilitação na vida cotidiana de seus usuários. No processo de 

efetivação de TA, é essencial estabelecer nos integrantes da estrutura e função do 

corpo, e na atividade e participação, levando em conta aspectos como o custo, 

acessibilidade e aceitação tanto do usuário como dos familiares.  

Existe também uma precisão de investimento na formação de profissionais, para 

conhecimento de sugestões nos critérios de avaliação, no planejamento das 

atividades, discussões sobre a parte financeira, e sobretudo no aperfeiçoamento dos 

dispositivos.  

Contudo, devemos encarar as diferenças e encarregar-se do compromisso de 

contribuir no desenvolvimento e formação de forma indireta e direta das pessoas 

com deficiência para sua inserção na sociedade como cidadãos plenos e efetivos.  

Isto posto, só será possível gerar igualdade e oportunidades, se a nossa 

sociedade assegurar o ingresso dessas pessoas de forma justa e democrática. É 

importante ressaltar que não existem formas prontas, e assim significativamente 

necessita-se tornar a prática consistente para a busca de soluções para atuar com a 

diversidade em sua complexidade.  

Acredita-se que este estudo possa vir a auxiliar pesquisas futuras e servir de 

subsídio e aprofundamento sobre a temática Tecnologia Assistiva na colaboração da 



 
 

 

 489 

melhora da qualidade de vida e independência funcional para os deficientes no seu 

cotidiano. 
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Resumo: A incidência de Doenças Crônicas Não-Transmissíveis se apresenta em escala ascendente 
nos mais diversos contextos sociais na atualidade. Inserido nesse cenário, a Diabetes Mellitus se 
credencia como um dos principais problemas de saúde mundial. Segundo a Organização Mundial de 
Saúde, o Brasil conta com cerca de 10 milhões de diabéticos, ocupando a 4ª posição no ranking dos 
países com os maiores índices de indivíduos acometidos. Diretamente relacionada às repercussões 
originárias da DM a Neuropatia Diabética se qualifica como um dos principais fatores incapacitantes, 
degradando significativamente a qualidade da vida de seu portador, afetando, diretamente, sua 
funcionalidade. Com no contexto supracitado, esse trabalho visa promover o debate acerca da função 
do Fisioterapeuta na Neuropatia Diabética, sobretudo, sobre a influência da hidroterapia nessa 
complicação. Logo, por intermédio da análise literária é possível observar que a Fisioterapia Aquática 
busca a reabilitação dos indivíduos que sofrem com Neuropatia Diabética, por meio de exercícios que 
diminuam a sobrecarga de peso imposta nas articulações. Contudo, o aporte científico estudado 
demonstrou que ainda é escassa a abordagem deste assunto, principalmente a atuação da 
hidroterapia neste tipo de paciente, verificando-se assim a necessidade de outras pesquisas. 
Palavras-chave: Diabetes mellitus. Neuropatia Diabética. Hidroterapia. Saúde pública. 
 

Abstract: The incidence of Chronic Noncommunicable Diseases is on an ascending scale in the most 
diverse social contexts today. Inserted in this scenario, Diabetes Mellitus is credited as one of the 
main problems of health worldwide. According to the World Health Organization, Brasil has about 10 
million diabetics, ranking fourth in the ranking of countries with the highest rates of individuals 
affected. Directly related to the repercussions of DM, Diabetic Neuropathy qualifies as one of the main 
disabling factors, significantly degrading the quality of the life of the patient, directly affecting its 
functionality. With the aforementioned context, this work aims to promote the debate about the 
Physiotherapist's role in Diabetic Neuropathy, above all, on the influence of hydrotherapy in this 
complication. Therefore, through the literary analysis it is possible to observe that Aquatic 
Physiotherapy seeks the rehabilitation of individuals suffering from Diabetic Neuropathy, through 
exercises that decrease the weight overload imposed on the joints. However, the scientific contribution 
studied has shown that the approach to this subject is still scarce, especially the performance of 
hydrotherapy in this type of patient, thus verifying the need for further research. 
Keywords: Diabetes mellitus. Diabetic neuropathy. Hydrotherapy. Public health. 
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INTRODUÇÃO 

 A incidência de Doenças Crônicas Não-Transmissíveis (DCNT) se apresenta 

em escala ascendente nos mais diversos contextos sociais na atualidade. As 

políticas públicas de prevenção desenvolvidas não têm demonstrado a eficácia 

esperada sobre grande parte de patologias que constituem esse grupo (MALTA e 

SILVA, 2013). 

 O Ministério da Saúde define as DCNT como doenças multifatoriais que se 

desenvolvem ao longo da vida, apresentando caráter vitalício ou de longa duração. 

Só no ano de 2013, no Brasil, cerca de 72% dos óbitos registrados foram em 

decorrência das complicações geradas a partir desse grupo de patologias. Essa 

gama de enfermos é representada por quatro moléstias principais, sendo elas: 

Câncer, Diabetes, Doenças Cardiovasculares e Doenças Respiratórias Crônicas 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). 

 Inserido nesse cenário, a Diabetes Mellitus (DM) se credencia, hoje, como um 

dos principais problemas de saúde pública mundial. Segundo a Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o Brasil conta com cerca de 10 milhões de diabéticos e 

ocupa a 4ª posição no ranking dos países com os maiores índices de indivíduos 

acometidos (NASCIMENTO et al., 2016). 

 Diretamente relacionada às repercussões graves originárias da DM a 

Neuropatia Diabética (ND) se qualifica como um dos principais fatores 

incapacitantes, que degradam a qualidade da vida do portador da DM, afetando 

diretamente sua funcionalidade (EDWARDS et al., 2008). 

 Com base no quadro geral exposto sobre a DM, e suas complicações, como a 

ND, esse trabalho tem como objetivo promover o debate acerca da função do 

Fisioterapeuta na Neuropatia Diabética, sobretudo, sobre a influência da hidroterapia 

nessa complicação. 

DIABETES MELLITUS 

 A DM se caracteriza como uma doença metabólica crônica que se dá em 

decorrência da incapacidade do organismo em produzir um hormônio denominado 

insulina, que, por sua vez, controla os níveis de glicose sanguínea, acarretando, 

consequentemente, um distúrbio no metabolismo de carboidratos, lipídios, cetonas e 
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aminoácidos. Essa patologia metabólica pode ser classificada nas seguintes formas: 

Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1), na qual há deficiência de insulina e Diabetes Mellitus 

tipo 2 (DM2) na qual existe resistência, por parte do corpo, à insulina e/ou deficiência 

de insulina. De modo geral, a DM pode levar a graves complicações ao organismo, 

trazendo efeitos, principalmente, sobre a circulação corpórea, o que pode levar à 

amputação (BARRILE, 2013; SILVEIRO e SATLER, 2015). 

Diabetes Mellitus tipo 1 

 Essa condição decorre do ataque equivocado promovido pelo sistema 

imunológico às células betas do pâncreas, até o presente momento, ainda não se 

pode afirmar com clareza os mecanismos que desencadeiam essa ação, entretanto, 

pressupõe-se que a mesma derive de fatores autoimunes, genéticos, ambientais e, 

até mesmo de vetores virais (SANTOS et al., 2015). 

 Como existe a destruição do componente celular supracitado, a produção de 

insulina fica comprometida, o que permite que a glicose permaneça na corrente 

sanguínea em vez de ser utilizada como fonte de energia. O quadro sintomatológico 

do indivíduo portador desta patologia inclui: poliúria, polidipsia, polifagia, astenia e 

perda de peso, sendo que o período de tempo para definir o diagnóstico dessa vária 

entre uma e seis semanas, sendo o quadro confirmado pela glicemia plasmática de 

jejum, onde o paciente deve apresentar resultado igual ou superior à 126 mg%, ou, 

ainda pela glicemia casual, mensurada em qualquer hora do dia, devendo 

apresentar resultado superior a 200 mg% (AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 

2013). 

 Entretanto, o aporte literário saliente que para se definir o diagnóstico é 

necessário que se estude a história clínica do paciente, seus hábitos alimentares e 

demais fatores intrínsecos que o levaram a desenvolver a condição em questão 

(BOULTON et al., 2005; EDWARDS et al., 2008; NASCIMENTO et al., 2016). 

DIABETES MELLITUS TIPO 2 

 O DM2 se desenvolve a partir do momento em que o organismo não 

consegue utilizar a insulina produzida ou não produz insulina suficiente para 

controlar a taxa de glicemia. Ainda, o mesmo apresenta incidência maior do que o 
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DM1, apresentando-se em cerca de 90% dos casos diagnosticados (NATHAN et 

al.,2005). 

 O estudo da patogenia deste enfermo demonstra que em sua instauração 

existe a diminuição na resposta de receptores de glicose presentes no tecido 

periférico à insulina, o que desencadeia a produção em larga escala desse 

hormônio, por parte das células beta pancreáticas, entretanto o aumento na 

produção do hormônio por longos períodos de tempo faz com que o organismo fique 

insulinodependente, levando às células beta a entrarem em estado de falência 

(CALSOLARI et al., 2007). 

EPIDEMIOLOGIA DO DIABETES MELLITUS 

 O Brasil é o quarto entre os dez países mais prevalentes em DM dos 20 aos 

79 anos de idade, visto que os grandes responsáveis pela prevalência do DM é a 

urbanização, sedentarismo, obesidade e o envelhecimento populacional. (BARRILE, 

2013). 

 Em escala mundial, estima-se que a cada 30 segundos parte do membro 

inferior de um indivíduo, ou o segmento completo, seja destruído por influência da 

DM. Sendo que mais de 70% das amputações não traumáticas são realizadas em 

decorrência deste enfermo, este número chega a ser 40 vezes maior do que as 

taxas de amputação da população não diabética. Entre os amputados, 85% 

apresentaram ulceração, estando a neuropatia é presente em até 80% dos casos 

(SANTOS et al., 2015). 

 Espera-se que entre 5 e 15% das pessoas portadoras de DM transpassem 

por algum nível de amputação ao longo de suas vidas. Só no Brasil ocorrem em 

média 40 mil amputações anuais, as quais colaboram com o impacto econômico nos 

serviços de saúde (SANTOS et al., 2015). 

NEUROPATIA DIABÉTICA 

 Vinculada às complicações crônicas oriundas da DM, a Neuropatia Diabética 

(ND) tem por definição a presença de manifestações clínicas e subclínicas de 

disfunção em nervos periféricos. Mostra-se presente em até 50% dos portadores de 

DM tipo 1 e tipo 2. Algumas das manifestações clinicas encontradas em pacientes 
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portadores de ND são: dor em queimação, hiperestesia ou parestesia dos membros 

acometidos, associados à diminuição da sensibilidade protetora dos pés (PRICE, 

2004; NASCIMENTO et al., 2016). 

 Sua instauração é evidenciada por exames clínicos e laboratoriais, que 

também levam em conta o histórico do portador de DM. O acometimento patológico 

é amplo no sistema nervoso e bastante grave no DM, sendo que sua prevalência 

chega à índices de 50% de lesão neuropática em diferentes grupos de pacientes 

analisados, no cenário nacional e internacional (SANTOS et al., 2015; 

NASCIMENTO et al., 2016). 

 O estudo da mecânica desta patologia demonstra que a danificação da 

bainha da mielina gera o quadro álgico neuropático, nesse momento também é 

possível se observar a produção de potências de ação além dos níveis normais, 

sendo que estes, por sua vez, ocasionam sensações de choques elétricos 

(CARREIRO e CUNHA, 2014). 

 O fator primário para o desenvolvimento da ND é a hiperglicemia, momento 

no qual a glicose entra em níveis elevados dentro dos nervos periféricos, sendo, em 

seguida, convertida em sorbitol, o que acarreta a diminuição do transporte de 

metabólitos e complicações na estrutura do nervo. Gerando a diminuição da 

condução neural e consequente diminuição da ação musculoesquelética referente 

ao segmento acometido (CARREIRO e CUNHA, 2014). 

 O distúrbio neurológico pode ser detectado precocemente da DM tipo 2, 

muitas vezes no momento do diagnóstico, enquanto nos indivíduos com DM do tipo 

1, surge cinco ou mais anos após o diagnóstico. O acometimento neuropático dos 

indivíduos geralmente é precoce e de alta prevalência. Segundo Sheffel o bom 

controle das ações metabólicas, por cuidados alimentares e exercícios, reduz a 

frequência e intensidade da lesão (SHEFFEL et al., 2004). 

 O quadro clínico da ND pode evoluir de diversas formas, desde maneiras 

assintomáticas até manifestações somáticas ou autonômicas. A caracterização do 

quadro clínico, juntamente com sintomas e sinais clínicos típicos e com a realização 

dos testes neurológicos, são dados que auxiliam de base para o diagnóstico das 

formas mais frequentes de ND (NASCIMENTO; PUPE; CAVALCANTI, 2016). 

 Dentre as principais manifestações relatadas estão às de cunho parestésico, 

referidas pelo paciente como, dormência, queimação, formigamento, pontadas, 
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choques ou agulhadas, nos pés, pernas ou em todo o membro inferior, presente 

também dor ou algum tipo de desconforto ao toque de alguma coberta, e queixa de 

perda ou diminuição da sensibilidade, tanto tátil, térmica ou dolorosa (TESFAYE et 

al., 2011). 

 Mesmo que seja dominante a localização das manifestações de sinais e 

sintomas nos membros inferiores, não pode ser excluído a hipótese dos membros 

superiores, mãos e braços, serem afetados. É de suma importância ressaltar que 

com a ausência de parestesia não pode ser excluído a hipótese de neuropatia, pois 

alguns indivíduos evoluem diretamente para a perda total de sensibilidade dos 

membros (TESFAYE et al., 2011). 

 Por consequência das complicações da doença, o portador de Neuropatia 

diabética sofre mudanças no seu estilo de vida. Devido a busca do controle e 

tratamento da doença, passam por uma mudança de dieta e ingestão de 

medicamentos, resultando em declínio de qualidade de vida (QV) deste indivíduo. 

(MIRANZI et al., 2008; KLUTHCOVSKY, A.; KLUTHCOVSKY, F., 2009; MEIRELLES 

et al., 2010). 

FISIOTERAPIA E NEUROPATIA DIABÉTICA 

 Decorrente dos avanços constantes, a sobrevida do diabético vem se 

prolongando, sendo mais suscetível o desenvolvimento de sequelas, tal como a 

retino, nefro e a neuropatia. A Neuropatia é caracterizada por diminuição da 

sensibilidade periférica dos membros inferiores especialmente, onde é denominada 

Neuropatia Diabética (ND), associado com deformidades nos pés, permissório para 

o progresso de lesões e ulcerações culminante no pé em risco de amputação 

(TESFAYE et al., 2011). 

 Nesse aspecto a Fisioterapia busca promover reabilitação dos pacientes em 

diferentes níveis das patologias. Inserida nesse contexto, a Hidroterapia se 

credencia como importante recurso, visto que apresenta papel significativo na 

reabilitação de diversas patologias, entretanto, a literatura científica não demonstra, 

de forma clara, estudos específicos que relacionem a hidroterapia com a reabilitação 

do paciente com Neuropatia Diabética (LEITE et al., 2009).  

 Os principais benefícios da hidroterapia são: a melhora de aptidão física, 

melhora da capacidade aeróbica, dos níveis de força e de flexibilidade além da 



 
 

 

 496 

melhora na composição corporal. Seu objetivo é a reabilitação de várias patologias 

com exercícios específicos aplicados dentro da água, onde a utilização dos 

princípios físicos da água aquecida se mostra responsável pelas respostas 

fisiológicas nos sistemas dos indivíduos (ALBERTON e KRUEL, 2009). 

 Estudos demonstram que a prática regular de exercícios se mostra benéfica 

para o controle da ND. Neste cenário a Fisioterapia Aquática busca a reabilitação 

dos indivíduos que sofrem com Neuropatia Diabética, por meio de exercícios que 

diminuam a sobrecarga de peso imposta nas articulações (ALBERTON e KRUEL, 

2009). 

 Ainda, a literatura demonstra que o exercício em meio aquático se mostra 

benéfico para a constituição da capacidade cardiovascular, uma vez que permite ao 

acometido realizar uma gama maior de tarefas. Ademais, existem evidências que 

demonstram que o ambiente aquático estimula o aumento da propriocepção e do 

equilíbrio por meio de aferências cutâneas e musculares, sendo assim, o aumento 

da estimulação somatossensorial promove a elevação dos disparos neurais e um 

ambiente estável, facilitando esforço neuromotor e possibilitando maior 

independência nas atividades funcionais propostas (LEITE et al., 2009). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A evolução dos conhecimentos adquiridos nos últimos anos sobre a 

Neuropatia Diabética, enfatizando sua definição clínica e fisiopatologia tem grande 

influência na melhoria dos procedimentos terapêuticos para esta patologia, o que 

aumenta a sobrevida aportada ao seu portador.  

 Analisar a literatura permitiu observar que a utilização da hidroterapia nessa 

complicação se qualifica como recurso fisioterapêutico amplamente difundido e 

apresenta extrema importância na diminuição do quadro sintomatológico presente 

na Neuropatia Diabética, além de prevenir outras complicações oriundas desta 

patologia. 

 Ainda, pode-se constatar que diante das alterações sensório-motoras 

ocasionadas pela Neuropatia Diabética, o diagnóstico precoce e a atuação do 

fisioterapeuta são de suma importância para promover uma melhora na qualidade de 

vida deste indivíduo. 
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 Contudo, a análise do aporte científico estudado demonstrou que existem 

poucos estudos que abordem essa temática, principalmente sobre a atuação da 

hidroterapia neste tipo de paciente, logo, este estudo sugere que se desenvolvam 

trabalhos de caráter experimental que visem mensurar, de forma quantitativa, a 

influência da hidroterapia no portador de DM que sofre complicações associadas a 

ND. 
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ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA DO MÚSCULO DIAFRAGMA EM PACIENTES 
SUBMETIDOS AO IMPLANTE DO MARCA-PASSO DIAFRAGMÁTICO: REVISÃO 

DA LITERATURA 
 

ELECTRIC STIMULATION OF DIAPHRAGM MUSCLE IN PATIENTS SUBMITTED 
TO DIAPHRAGMATIC BRAND IMPLANT: REVIEW OF LITERATURE 

 
 Iara Oliveira Guerin 164 

 Leandra Brinck Leiria 165 
Murilo Zolin Ribeiro 166 

 Marcio Adriano Birck167 
 

RESUMO: A incapacidade para realizar a contração do músculo diafragma ou inspiração é 
compreendido como disfunção diafragmática, as causas podem ser pacientes sujeitos a tempo 
prolongado de ventilação mecânica, com doença pulmonar crônica, ou Lesão Medular Alta C2-C5. A 
Estimulação Diafragmática por Marca-Passo, é a realização da inspiração mediante estimulação 
rítmica dos músculos inspiratórios e nervos motores. O sistema do Marca-Passo Diafragmático é 
fundamentado na produção de impulsos por meio do implante cirúrgico de um dispositivo em torno do 
nervo frênico que recebe um sinal codificado, por intermédio de uma antena e um transmissor externo 
de radiofrequência. À vista disso, esta revisão literária tem como objetivo esclarecer e indagar a 
utilização da Estimulação Diafragmática por Marca-Passo para o tratamento de disfunções 
diafragmáticas, e o efeito do estimulador sobre o metabolismo e condicionamento dos músculos 
respiratórios, do mesmo modo será analisado o papel do profissional da Fisioterapia e o tratamento 
fisioterapêutico adotados nestes casos. Os resultados indicam que é possível utilizar o Marca-Passo 
Diafragmático como uma técnica para prevenção de atrofia muscular por desuso do diafragma em um 
período de tempo prolongado com ventilação mecânica. Pode-se averiguar que há muito a ser 
pesquisado, além de estudos que incluem o papel do Fisioterapeuta e os benefícios do tratamento 
fisioterapêutico para os pacientes que são submetidos a este tipo de procedimento. 
PALAVRAS-CHAVE: Marca-passo diafragmático. Nervo frênico. Músculo diafragma. Estimulação 
elétrica. Fisioterapia respiratória. 
 
ABSTRACT: Inability to perform diaphragmatic muscle contraction or inspiration is understood as 
diaphragmatic dysfunction, the causes may be patients subjected to prolonged mechanical ventilation, 
with chronic lung disease, or C2-C5 High Spinal Cord Injury. Diaphragmatic pacemaker stimulation is 
the inspiration by rhythmic stimulation of the inspiratory muscles and motor nerves. The Diaphragmatic 
Pacemaker system is based on the production of impulses by means of the surgical implant of a 
device around the phrenic nerve that receives a coded signal through an antenna and an external 
radiofrequency transmitter. In light of this, this literary review aims to clarify and investigate the use of 
Diaphragmatic Pacing for the treatment of diaphragmatic dysfunctions, and the effect of the stimulator 
on the metabolism and conditioning of respiratory muscles, in the same way will be analyzed the role 
of the Physiotherapy professional and the physiotherapeutic treatment adopted in these cases. The 
results indicate that it is possible to use the Diaphragmatic Pacemaker as a technique to prevent 
muscle atrophy due to diaphragm disuse over an extended period of time with mechanical ventilation. 
It can be verified that there is much to be researched, besides studies that include the 
Physiotherapist's role and the benefits of the physiotherapeutic treatment for patients who undergo 
this type of procedure. 
KEYWORDS: Diaphragmatic pacemaker; Phrenic Nerve; Diaphragm muscle; Electrical stimulation; 
Respiratory Fisioterapy. 
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INTRODUÇÃO 

O principal músculo respiratório do corpo humano é o diafragma, sendo 

essencialmente inspirador. O diafragma é um músculo ímpar, desigual, inervado 

pelo nervo frênico que tem suas origens nos 3º, 4º e 5º segmentos cervicais (SILVA; 

VIEIRA, 2009). 

A incapacidade para realizar a contração do músculo diafragma ou inspiração 

é compreendido como disfunção diafragmática, que pode ocorrer por diversas 

causas, desde pacientes com injuria frênica de pós-cirurgia cardíaca, como 

pacientes que são sujeitos a tempo prolongado de ventilação mecânica, pacientes 

com doença pulmonar crônica, com sequelas respiratórias de poliomielite e 

pacientes com Lesão Medular Alta C2-C5, entre outras patologias que acometem o 

músculo diafragma (SILVA; VIEIRA, 2009). 

A principal causa de morte entre a população jovem no mundo é o trauma, 

sendo que muitos pacientes, vítimas de trauma apresentam diferentes tipos de 

sequelas como comprometimento do sistema nervoso central ou raquimedular, as 

sequelas raquimedulares devido a Lesão Medular Alta C2-C5, apresentando 

tetraplegia e comprometimento da função do músculo diafragma, perdendo a 

capacidade espontânea de respirar. Outra doença neuromuscular que compromete 

progressivamente a função do músculo diafragma é a Esclerose Lateral Amiotrófica 

(ELA), que resulta em perda da qualidade de vida e necessidade de um suporte 

ventilatório definitivo (GHEDINI et al, 2010). 

Os pacientes com Lesão Medular Alta C2-C5 são comumente dependentes 

de ventilação mecânica, que está ligada a diversas complexidades, como infecções 

respiratórias, aumento de secreção, dificuldade para dialogar, aumento da 

ansiedade, e diminuição da expectativa de vida (TEDDE et al, 2012). 

Devido a esses problemas e complicações, há necessidade de estudos que 

disponibilizem mais opções de métodos e dispositivos que façam uma estimulação 

diafragmática para beneficiar esta população. 

A Estimulação Diafragmática por Marca-Passo, é a realização da inspiração 

mediante estimulação rítmica dos músculos inspiratórios e nervos motores (TEDDE 

et al, 2012). 
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O sistema do Marca-Passo Diafragmático é fundamentado na produção de 

impulsos por meio do implante cirúrgico de um dispositivo em torno do nervo frênico 

que recebe um sinal codificado, por intermédio de uma antena e um transmissor 

externo de radiofrequência (MONTEIRO et al, 2016). 

No entanto, é fundamental que a funcionalidade dos nervos frênico seja 

conservada, a fim de que a Estimulação Diafragmática por Marca-Passo tenha êxito 

(TEDDE et al, 2012). 

O Marca-Passo Diafragmático pode ser implantável no nervo frênico, tanto na 

porção cervical quanto na porção torácica, ou implantável propriamente no músculo 

diafragma (MONTEIRO et al, 2016). 

A técnica tem o propósito de substituir, prorrogar ou diminuir a necessidade 

de ventilação mecânica por ventilação com pressão negativa natural utilizando o 

músculo diafragma.  

A Estimulação Diafragmática por Marca-Passo tem sido utilizada em 

pacientes com Lesão Medular Alta C2-C5, Síndrome de Hipoventilação Central 

Congênita, pacientes com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), assim como para 

aqueles pacientes internados em Unidade de Terapia Intensiva com um dificultoso 

desmame (TEDDE et al, 2012). 

No momento atual, há muitas indagações a respeito do uso da Estimulação 

Diafragmática por Marca-Passo, visto que essa técnica é pouco analisada, utilizada, 

propagada e estudada tanto pelo âmbito acadêmico como profissional.  

À vista disso, esta revisão literária tem como objetivo esclarecer e indagar a 

utilização da Estimulação Diafragmática por Marca-Passo para o tratamento de 

disfunções diafragmáticas, e o efeito do estimulador sobre o metabolismo e 

condicionamento dos músculos respiratórios, do mesmo modo será analisado o 

papel do profissional da Fisioterapia e o tratamento fisioterapêutico adotado nestes 

casos.  

MÉTODOS  

O estudo compreende de um levantamento bibliográfico do tipo revisão, 

averiguando os artigos mais significativos cientificamente, desde os preconizadores 

da técnica até os atuais aperfeiçoamentos da pesquisa.  
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A revisão de literatura foi realizada com busca nas bases de dados 

disponíveis na internet: GOOGLE acadêmico, SCIELO, Lilacs, PubMed, Medline, em 

português, e inglês, no período de setembro a novembro de 2016, por meio dos 

seguintes descritores: Marca-passo diafragmático, Nervo frênico, Músculo 

diafragma, Estimulação elétrica, Fisioterapia respiratória. Em inglês pelas palavras: 

Diaphragmatic pacemaker, Phrenic Nerve, Diaphragm muscle, Electrical stimulation, 

Respiratory Fisioterapy, ambos combinados entre si.  

 Dentre os artigos utilizados, houve uma criteriosa seleção na busca das 

melhores evidências científicas. Foram utilizados como critérios de inclusão, 

publicações recentes compreendendo o período de 2008 a 2016 que abordassem o 

uso da Estimulação Diafragmática por Marca-Passo, podendo ser revisão de 

literatura ou relato de caso, sendo que aqueles artigos que não se encaixaram na 

temática abordada em questão, ou escaparam do período proposto foram excluídos 

para não prejudicar a revisão que buscou informações consistentes. 

RESULTADOS 

Foram selecionados 12 artigos com a temática abordada sobre o Marca-

Passo Diafragmático, onde 07 destes artigos foram mencionados no texto. Dentre 

esses artigos, dois são relato de caso sobre Lesão Medular Alta C2-C5, um é estudo 

experimental com amostra de animais (envolvendo coelhos e suínos), dois são do 

tipo estudo experimental envolvendo amostra humana, e também foi utilizado duas 

revisões da literatura.  

CONTEÚDO DA REVISÃO 

MÚSCULO DIAFRAGMA 

A respiração tem propósito a captação de oxigênio e remoção de dióxido de 

carbono, isto é, uma renovação contínua do ar que se encontra nos pulmões. Para 

que este processo ocorra diversas estruturas estão atuando constantemente, como 

os músculos, pulmões, caixa torácica, entre outras (GHEDINI et al, 2010). 

O músculo diafragma representa 70% da efetividade muscular ventilatória, 

sendo assim, o principal músculo da ventilação. Sua inervação é dada pelo nervo 
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frênico, que se origina dos ramos ventrais dos segmentos de C3-C5 (GHEDINI et al, 

2010). 

O nível do músculo diafragma move-se cerca de 1 cm em uma ventilação 

normal, porém quando ocorre uma inspiração e expiração forçada o nível eleva até 

10 cm. Através da contração diafragmática o conteúdo abdominal é deslocado para 

baixo, e eleva as costelas para fora ocasionando uma pressão inspiratória 

intrapleural negativa, e tornando possível a entrada de ar para os pulmões 

(GHEDINI et al, 2010). 

Algumas situações clínicas podem modificar a dinâmica frênica, como 

redução da massa muscular e excursão diafragmática, processos cirúrgicos, lesão 

do nervo frênico, doenças neuromusculares degenerativas, trauma raquimedular, 

entre outras (GHEDINI et al, 2010). 

A mobilidade diafragmática depende da integridade funcional do tórax, do 

abdômen e de uma estratégia clínica dos componentes viscerais, e ainda, um 

posicionamento corporal adequado pode favorecer o funcionamento. 

O músculo diafragma é vulnerável a perda de massa causada por desuso 

como qualquer músculo esquelético. Sendo que, várias pesquisas indicam que a 

ventilação mecânica controlada está relacionada com a redução de massa, 

acarretando em graves dificuldades e insucessos no desmame. 

A Lesão Medular Alta C2-C5, leva muitas vezes a uma interrupção das vias 

respiratórias e resultando na paralisia dos músculos respiratórios. O grau de 

disfunção respiratória é diretamente proporcional ao nível da lesão, com grande 

possibilidade de que a insuficiência respiratória grave ocorra quanto maior o nível da 

lesão. 

A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é uma doença neurodegenerativa 

progressiva fatal. A doença tem como principal característica a degeneração dos 

neurônios motores da coluna vertebral, ela é inexorável e linearmente progressiva, 

com muitas mortes relacionadas a eventos respiratórios. Ocasionalmente no 

momento do diagnóstico, a dispneia é apontada como o resultado grave da fraqueza 

muscular respiratória. Diversas linhas de evidência consideram o músculo diafragma 

como um importante determinante da insuficiência respiratória relacionada com a 

Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA). 
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ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA DO DIAFRAGMA 

 

 Desde o século XIX, vem sendo exposta a utilização de correntes elétricas 

para a produção de ventilação artificial, através da contração do músculo diafragma 

por diferentes técnicas. 

A Estimulação Diafragmática por Marca-Passo, através da estimulação 

elétrica dos nervos frênico com implantação de eletrodos, é uma técnica que tem 

sido utilizada para tratamento da Insuficiência Ventilatória Crônica, Síndrome de 

Hipoventilação Central Congênita, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), 

entre outras. Porém, mesmo quando bem sucedida a técnica, não está livre de 

acarretar em danos para o nervo frênico por meio da colocação do eletrodo 

(GHEDINI et al, 2010). 

É imprescindível a correta localização dos pontos motores e funcionais do 

músculo, e o local de entrada e ramificação do nervo frênico. Sendo fundamental 

que o nervo frênico esteja íntegro e com função preservada para um bom 

desempenho e ativação do músculo diafragma, e, todavia, um correto 

funcionamento do Marca-Passo Diafragmático (GHEDINI et al, 2010). 

COMPLICAÇÕES DA ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA DO DIAFRAGMA 

A implantação de um Marca-Passo Diafragmático está sujeito a complicações 

como em qualquer procedimento cirúrgico, como infecção, atelectasia, pneumotórax, 

falha no dispositivo, e o custo elevado também pode ser um fator para 

complicações. Além disso, pode ocorrer lesão iatrogênica do nervo quando se 

realiza a manipulação e colocação do eletrodo diretamente no nervo frênico para a 

implantação do Marca-Passo (GHEDINI et al, 2010). 

As possíveis complicações ou efeitos indesejados da Estimulação 

Diafragmática por Marca-Passo podem ser: o mau funcionamento técnico, falha da 

bateria e do receptor, quebra de fios da antena ou dos fios de ligação implantados, 

lesão mecânica, iatrogênica ou tardia, e obstrução das vias aéreas superiores 

(GHEDINI et al, 2010). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A Estimulação Diafragmática por Marca-Passo atualmente é pouco estudada, 

apesar de haver relatos do seu uso no século passado. Entretanto, através dos 

estudos já descritos na literatura foi possível verificar os efeitos e resultados desta 

técnica. 

Os resultados de inúmeros estudos indicam que é possível utilizar o Marca-

Passo Diafragmático como uma técnica para prevenção de atrofia muscular por 

desuso do diafragma em um período de tempo prolongado com ventilação 

mecânica, como também naqueles pacientes que possuem alto risco de desenvolver 

fadiga do músculo (POZO; REIS; JUNIOR, 2008). 

Por meio desta técnica, é viável reduzir o tempo de intubação e de suporte 

ventilatório, ofertando inúmeros benefícios da respiração espontânea para os 

pacientes, e além disto a diminuição dos riscos que estão ligados a internação 

hospitalar, em especial pelo uso do respirador, e consequentemente reduz os custos 

do tratamento (POZO; REIS; JUNIOR, 2008). 

Com a melhora do condicionamento do músculo diafragma o desmame dos 

pacientes em ventilação mecânica ocorre mais rápido, verifica-se um melhoramento 

na ventilação dos pacientes portadores de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 

(DPOC), e restabelecimento da qualidade de vida dos pacientes com disfunção 

diafragmática. Portanto, com o conhecimento das adaptações e possíveis respostas 

musculares o profissional da Fisioterapia possui melhores oportunidades para 

avaliar e interceder na reabilitação com um programa integrado de recursos para um 

excelente prognóstico (SILVA; VIEIRA, 2009). 

Após o levantamento bibliográfico realizado neste estudo, pode-se averiguar 

que há muito a ser pesquisado sobre a Estimulação Diafragmática por Marca-Passo, 

além de estudos que incluem o papel do Fisioterapeuta e os benefícios do 

tratamento fisioterapêutico para os pacientes que são submetidos a este tipo de 

procedimento.  
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A IMPORTÂNCIA DA FISIOTERAPIA CÁRDIO-RESPIRATÓRIA SOBRE OS 
FATORES BIOMECÂNICOS DA OBESIDADE CAUSADORES DE ALTERAÇÕES 

PNEUMOLÓGICAS  
 

THE IMPORTANCE OF RESPIRATORY PHYSIOTHERAPY ON 
BIOMECHANICAL FACTORS OF OBESITY CAUSING PNEUMATIC CHANGES 
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Janine Barbosa da Silva169 
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Resumo: De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a Obesidade é caracterizada pelo 
excesso de gordura corporal, na qual é capaz de prejudicar a saúde. A seguinte doença é 
determinada através do Índice de Massa Corporal (IMC), que é capaz de revelar se o peso está 
abaixo, acima ou obedece aos parâmetros normais. A Fisioterapia Cardiorrespiratória busca através 
de programas de reabilitação proporcionar uma melhora no bem-estar físico e social. O estudo tem 
objetivo avaliar o aprimoramento das condições físicas, através de técnicas fisioterápicas, em 
pacientes obesos que apresentam distúrbios no aparelho cardiorrespiratório. A pesquisa será 
constituída por acadêmicos de Fisioterapia de ambos os gêneros entre a faixa etária de 18 a 60 anos, 
possuir IMC maior ou igual a 25, e apresentar ou não algum distúrbio respiratório decorrente dos 
efeitos da obesidade, sendo realizada na Clínica Escola de Fisioterapia da Universidade Regional 
Integrada do Alto Uruguai e das Missões – São Luiz Gonzaga. Os participantes serão submetidos a 
uma avaliação fisioterapêutica e testes de função pulmonar como, voldyne, espirometria e teste de 
caminhada de 6 minutos. O propósito desta pesquisa é demonstrar a necessidade da implantação de 
um programa de exercícios respiratórios em indivíduos que apresentam alterações pneumológicas 
devido a Obesidade. 
Palavras-chave: Obesidade. Testes de função pulmonar. Fisioterapia cardiorrespiratória. 

 
Abstract: According to the World Health Organization (OMS), obesity is characterized by excess body 
fat, which can harm health. The following condition is determined by the Body Mass Index (IMC), 
which can reveal if the weight is below or above conforms to standard parameters. The 
Cardiopulmonary Physiotherapy search through rehabilitation programs provide an improvement in 
the physical and social well-being. The study is to evaluate the improvement of the physical, through 
respiratory therapy techniques in obese patients with disorders of the cardiorespiratory system. The 
survey will consist of individuals of both sexes between the age group 18-60 years have IMC greater 
than or equal to 30, and present some respiratory disorder resulting from the effects of obesity, being 
held at the Clinic Physical Therapy School Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das 
Missões – São Luiz Gonzaga. Participants will undergo a physical therapy evaluation and pulmonary 
function tests as manovacuometry test, spirometry, and 6-minute walk test. The purpose of this 
research is to demonstrate the need to implement a respiratory exercise program for people who have 
pneumológicas changes due to obesity. 
Keywords: Obesity. Pulmonary function tests. Cardiorespiratory physiotherapy. 
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INTRODUÇÃO 

A obesidade é tratada como uma patologia multifatorial, sua etiologia está 

ligada a razões neuroendócrinas, iatrogênicas, desequilíbrios nutricionais, 

inatividade física e genética. Sabe-se como um todo que a obesidade acaba 

causando danos físicos, psicológicos, ambientais e culturais (GRANDE et al., 2012; 

SILVA; COSTA; RIBEIRO, 2008).  

Segundo o Caderno de Atenção Básica (BRASIL, 2006) o mal 

comportamento alimentar, aliado ao sedentarismo, observado na sociedade 

moderna acarreta prejuízo à saúde. Há preocupação com o surgimento de 

patologias cardiovasculares, respiratórias, musculoesqueléticas e metabólicas, que 

causam grande impacto sobre a qualidade de vida destes indivíduos (SCODELER; 

PASCHOAL, 2008). 

As alterações intrínsecas oriundas da obesidade geram efeitos negativos em 

diversos sistemas corporais, porém os sistemas que mais sofrem com tais 

alterações são o cardíaco e o respiratório (STIRBULOV et al.,2007).  

Quanto aos fatores extrínsecos, o aumento de peso corporal e o acúmulo de 

gordura são agentes que deixam o organismo mais suscetível às complicações 

relacionadas à obesidade, o que comprometem a qualidade de vida de forma 

significativa.  

Desta forma, os argumentos citados acima caracterizam a obesidade como o 

excesso de gordura, que, em longo prazo, resulta em uma gama de enfermos que 

acometem, principalmente, o sistema cardiorrespiratório (PERECIN et al.,2003). 

 Esta disfunção causa modificações na mecânica respiratória, pois esta é 

responsável pelo acúmulo de gordura nas costelas, diafragma e abdome e assim 

reduz a complacência da caixa torácica, exigindo um maior consumo de oxigênio 

(SANTIAGO, 2008).  

Dessa forma, pessoas obesas são mais susceptíveis a apresentar doenças 

relacionadas ao sistema respiratório, como por exemplo, a Síndrome da Apnéia 

Obstrutiva do Sono, Síndrome da Hipoventilação e até mesmo a Asma. Essas 

Síndromes são caracterizadas como distúrbios que impedem ou dificultam a 

passagem do fluxo de ar para os pulmões (MANCINI, 2001). O excesso do ganho de 
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peso compromete o tórax e o diafragma, este último sendo o principal músculo 

responsável por 90% da respiração normal de uma pessoa.  

A obesidade causa alterações no sistema respiratório, pois requer um maior 

esforço respiratório o que dificulta o transporte de gases, e também ocasiona um 

aumento em excesso dos músculos do abdômen o que prejudica a funcionalidade 

do sistema respiratório dependente da ação do Diafragma (RASSLAN, 2004). 

Com relação à mecânica ventilatória e à função pulmonar, este acúmulo de 

gordura pode causar disfunções nas diversas estruturas que compõem o sistema 

respiratório, em especial nos músculos que participam da respiração. Este fato 

resultará em alterações na função pulmonar devido ao aumento do esforço 

respiratório e do comprometimento no sistema de transporte dos gases (TAVARES; 

NUNES; SANTOS, 2010). 

O impacto negativo na função pulmonar em obesos é diretamente 

proporcional ao grau da obesidade, havendo diminuição do volume de reserva 

expiratório, aumento da resistência em pequenas vias aéreas, elevação da relação 

entre volume residual e capacidade pulmonar total (VR/CPT), redução das 

complacências pulmonar e torácica, redução da pressão arterial de oxigênio, 

aumento da diferença arterioalveolar de oxigênio e hipoventilação alveolar 

(TENÓRIO et al., 2012). 

Atualmente, a obesidade é considerada como um grande desafio para a 

saúde pública devido ao aumento de sua incidência no Brasil. Estudos 

epidemiológicos demonstram que o índice de indivíduos obesos cresceu nos últimos 

anos, diversos fatores estão relacionados a essa marca, desde o crescimento de 

redes de “fast-food” no Brasil até à facilidade proporcionada pelo aumento de 

disponibilidade de recursos tecnológicos (MENDONÇA; ANJOS, 2004). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) argumenta que a obesidade cresce 

em escala global e em níveis alarmantes, atingindo indivíduos de todas as classes 

sociais e faixas etárias, tornando esse distúrbio uma doença epidêmica de grandes 

proporções (RODRIGUES, 2011). 

 O método mais prático para que se possa constatar a obesidade é a partir do 

Índice de Massa Corporal (IMC) que leva em conta o peso corporal total e altura do 

indivíduo em questão, porém a fidedignidade do teste fica comprometida, uma vez 

que o mesmo não possibilita a diferenciação de massa magra e massa gorda. Em 
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contrapartida a mensuração antropométrica através do cálculo das dobras cutâneas 

oferece mais precisão no teste bem como no seu resultado final. 

A Fisioterapia Cardiorrespiratória tem como principal objetivo aprimorar a 

qualidade de vida de pessoas obesas através de técnicas terapêuticas que 

impulsionam a independência na realização de atividades de vida diária e promovem 

o condicionamento físico desses indivíduos. Dessa forma, a Fisioterapia 

cardiorrespiratória contribui de forma clínica e terapêutica para recuperação da 

funcionalidade pulmonar decorrente de alterações pneumológicas ocasionadas pela 

obesidade (AGUIAR, 2009).  

Os benefícios encontrados a partir da fisioterapia respiratória são notórios em 

pacientes que apresentam alterações pneumológicas decorrentes da obesidade, a 

literatura oferece uma grande demanda de casos que apoiam o efeito benéfico que a 

mesma traz. Logo, a avaliação de suas condutas, quando aplicadas em indivíduos 

obesos requer a análise minuciosa dos dados obtidos. 

Portanto, o presente estudo tem por objetivo principal avaliar o 

aprimoramento das condições físicas, através de técnicas fisioterápicas, em 

pacientes obesos que apresentam distúrbios no aparelho cardiorrespiratório. 

DESENVOLVIMENTO  

Trata-se de uma pesquisa de caráter experimental, transversal prospectivo. 

As atividades propostas pelo estudo foram realizadas na Clínica Escola de 

Fisioterapia, localizada na Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das 

Missões, no Município de São Luiz Gonzaga – RS. Quanto à constituição da 

amostra, foram incluídos acadêmicos de Fisioterapia da URI – São Luiz 

Gonzaga/RS, totalizando um número de aproximadamente 20 pessoas que tenham 

disponibilidade para se deslocar até o local da pesquisa. 

Neste estudo, foram incluídos indivíduos com sobrepeso e obesidade, do 

gênero feminino e masculino que possuem Índice de Massa Corporal (IMC) maior ou 

igual 25, entre 18 a 60 anos de idade e que apresentam ou não algum distúrbio 

respiratório decorrente dos efeitos da obesidade.  

Serão excluídos desse estudo, indivíduos não obesos, ou seja, pessoas que 

não apresentam Índice de Massa Corporal (IMC) maior ou igual a 25. Também serão 
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excluídos da presente pesquisa, indivíduos que não estejam dentro da faixa etária 

proposta. 

Os constituintes da amostra receberam informações sobre a pesquisa e seus 

objetivos, atendendo as normas da Portaria 466/2012 do Conselho Nacional de 

Saúde, que regulamenta as pesquisas envolvendo seres humanos. Os pacientes 

participaram da pesquisa por livre e espontânea vontade, após o esclarecimento do 

projeto, no qual devem assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Diante disso, os participantes da pesquisa foram submetidos a uma avaliação 

fisioterapêutica, a partir do preenchimento da Ficha de Avaliação Cardiorrespiratória. 

 Na anamnese foram obtidos os dados pessoais e sociais do paciente, como: 

medicações utilizadas, fatores de risco de doenças cardiovasculares, exames físicos 

e complementares e por fim serão avaliados através dos testes de função pulmonar 

como Voldyne, seguida da Espirometria, e por fim o teste de caminhada de 6 

minutos. 

O Voldyne é um teste de incentivador respiratório, onde é possível verificar o 

volume pulmonar de ar inspirado.      

Logo foi realizado o teste de Espirometria, com o intuito de verificar a 

quantidade de ar que entra e sai dos pulmões, ou seja, mensurar os volumes e 

capacidades pulmonares. Para a realização deste teste, será utilizado um 

Espirômetro (DATOSPIR MICRO – SIBELMED, C) e o paciente permanecerá 

sentado, e assim será solicitado que o indivíduo realize três manobras expiratórias 

forçadas, e se caso haja alguma interferência durante a execução, o mesmo deverá 

repetir para que seja possível obter um resultado confiável e seguro.  

Por fim, efetuado o teste de caminhada de 6 minutos, um método conveniente 

para observar a capacidade cardiorrespiratória do indivíduo, medindo o estado 

funcional do paciente, no qual ele deve percorrer um percurso de 30 metros em ida e 

volta da mesma forma, porém sempre caminhando por 6 minutos. Assim, os sinais 

vitais avaliados antes e após a realização do teste, sendo que de minuto a minuto 

verificado o nível de cansaço através da Escala de Borg, na qual relata se o paciente 

possui alguma alteração, concluindo se o indivíduo pode ou não continuar a 

realização do teste.  

Após a avaliação foi aplicado um protocolo de reabilitação, a um período de 

treinamento, realizado duas vezes por semana durante três meses. O programa de 
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reabilitação pulmonar constituído pelo treinamento aeróbio em esteira ergométrica, 

exercícios de fortalecimento de MMSS e MMII, alongamentos, como também 

exercícios inspiratórios e expiratórios para auxiliar na melhora da ventilação 

pulmonar.  

As sessões realizadas com o monitoramento do acadêmico responsável pela 

pesquisa e as sessões de fisioterapia promoverão a melhora gradual dos indivíduos, 

melhorando a qualidade de vida e bem estar. Ao final da execução do programa os 

pacientes foram reavaliados, recebendo assim um relatório comparativo dos 

resultados iniciais e finais.  

RESULTADOS ESPERADOS 

Foi realizada uma pesquisa de campo com os acadêmicos de Fisioterapia da 

URI – São Luiz Gonzaga/RS, questionando o peso (Kg), altura (cm), e se detém 

algum distúrbio respiratório.  

Após a análise de 70 questionários, obtivemos uma amostra de 24 indivíduos 

com IMC maior ou igual a 25, com predomínio do gênero feminino 21 (87,5%), e 

indivíduos que não possuem distúrbio respiratório 15 (62,5%). 

Os indivíduos participaram da pesquisa por livre e espontânea vontade, no 

qual assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, foram submetidos a 

uma avaliação fisioterapêutica, a partir do preenchimento da Ficha de Avaliação 

Cardiorrespiratória. Na anamnese foram obtidos os dados pessoais e sociais do 

paciente, como: medicações utilizadas, fatores de risco de doenças 

cardiovasculares, exames físicos e complementares e, por fim, foi realizado os 

testes de função pulmonar, Voldyne, seguido da Espirometria, e por fim o Teste de 

Caminhada de Seis Minutos. 

Após a análise dos dados coletados de 24 amostras, realizamos uma 

estatística descritiva no Programa Bioestat, do grupo de indivíduos com IMC≥25 sem 

distúrbio respiratório (Tabela 1), e o grupo de indivíduos com IMC≥25 e algum 

distúrbio respiratório presente (Tabela 2). 
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Após a avaliação foi aplicado um protocolo de reabilitação, a um período de 

treinamento, realizando duas vezes por semana durante três meses. O programa de 

reabilitação pulmonar foi constituído pelo treinamento aeróbio em esteira 

ergométrica, exercícios de fortalecimento de MMSS e MMII, alongamentos, como 

também exercícios inspiratórios e expiratórios para auxiliar na melhora da ventilação 

pulmonar. 

As sessões foram realizadas com o monitoramento do acadêmico 

responsável pela pesquisa junto aos demais integrantes do Estágio Supervisionado. 
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Ao final da execução do programa os pacientes foram reavaliados no Teste de 

Caminhada de Seis Minutos (Tabela 3), recebendo assim um relatório comparativo 

dos resultados iniciais e finais.  

 

Após foi realizado no Programa Bioestat, a análise do Teste de Caminhada 

de Seis Minutos dos indivíduos Pré e Pós Protocolo de Reabilitação dos indivíduos 

com IMC≥25 sem distúrbio respiratório (Grupo I), e dos indivíduos com IMC≥25 e 

algum distúrbio respiratório presente (Grupo II), onde verificou-se a normalidade dos 

dados através do Teste de Shapiro Wilk. O Grupo I obteve-se como uma amostra 

com distribuição não normal, com isso foi realizado o Wilcoxon Test, o qual foi obtido 

um resultado significativo (p<0,001). E no Grupo II a amostra se definiu com 

distribuição normal (p>0,05), desta forma foi realizado o Test T, onde se apresentou 

com significância (p<0,001). 

Atualmente a prevalência de doenças como a obesidade vem crescendo 

abruptamente no Brasil. Existe uma importante premissa de conscientização desta 

população para uma boa qualidade de vida por meio de intervenções que visem 

prevenir possíveis predisposições ao desenvolvimento de doenças futuras. 

Esta patologia constitui um fator de risco para outras complicações, sendo 

que algumas se tornam extremamente graves e/ou fatais. Estudiosos apontam que a 

base fundamental para o tratamento deste enfermo se constitui por meio de 

atividades físicas, reeducação alimentar e mudanças de comportamento, além disso, 

os mesmos fazem referência à realização de avaliações periódicas de antropometria 

e função pulmonar como peças chaves no desfecho deste tipo de patologia nesta 

referida população (GRANDE et al., 2012). 
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Devido ao acúmulo de tecido adiposo a caixa torácica, o diafragma, o pulmão 

e os músculos abdominais acabam sofrendo compressão, causando redução nas 

dimensões anatômicas, essas alterações acabam gerando alguns efeitos negativos 

nos pulmões, o que acaba diminuindo o volume pulmonar, a capacidade e o 

diâmetro periférico respiratório, essas alterações influem fisiologicamente no volume 

sanguíneo circulante e na perfusão da ventilação pulmonar. Além disso, a redução 

da capacidade funcional e do volume pulmonar nos indivíduos obesos também 

implica na diminuição dos movimentos da musculatura lisa, hiper-reatividade e 

obstrução das vias aéreas (SCODELER; PASCHOAL, 2008). 

Com relação à mecânica ventilatória e à função pulmonar, este acúmulo de 

gordura pode causar disfunções nas diversas estruturas constituintes do sistema 

respiratório, em especial nos músculos que participam da respiração. Este fato 

resultará em alterações na função pulmonar devido ao aumento do esforço 

respiratório e do comprometimento no sistema de transporte dos gases. O impacto 

negativo na função pulmonar em adultos obesos é diretamente proporcional ao grau 

da obesidade, havendo diminuição do volume de reserva expiratório (VRE); aumento 

da resistência em pequenas vias aéreas; elevação da relação entre volume residual 

e capacidade pulmonar total (VR/CPT); redução das complacências pulmonar e 

torácica; redução da pressão arterial de oxigênio; aumento da diferença 

arterioalveolar de oxigênio e hipoventilação alveolar (SANTO et al., 2010; TAVARES 

et al., 2010; TENÓRIO et al., 2012). 

Os benefícios encontrados a partir da fisioterapia respiratória são notórios em 

pacientes que apresentam alterações pneumológicas decorrentes da obesidade, a 

literatura oferece uma grande demanda de casos que apoiam o efeito benéfico que a 

mesma traz. Logo, a avaliação de suas condutas, quando aplicadas em indivíduos 

obesos requer a análise minuciosa dos dados obtidos. 

CONCLUSÃO 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a Obesidade é definida 

como um acúmulo anormal ou excessivo de gordura corporal que pode atingir graus 

capazes de afetar a saúde. Esta Doença pode ser determinada através do Índice de 

Massa Corporal (IMC), que é capaz de revelar se o peso está abaixo, acima ou 

obedece aos parâmetros normais. 
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A Obesidade é considerada uma doença complexa, o que se configura como 

um grande desafio para a saúde pública. Pesquisas indicam que este distúrbio pode 

causar alterações sistêmicas, sendo uma delas ocasionadas no Sistema 

Cardiorrespiratório. 

Com isso, estudos demonstram que indivíduos obesos possuem a função 

pulmonar afetada devido a uma grande quantidade de gordura sobre o tórax e o 

abdome, o que influi no volume pulmonar, provocando danos nas trocas gasosas. 

Assim, um dos métodos sugeridos na reabilitação da função respiratória, é o 

desenvolvimento de programas de reabilitação pulmonar, baseados na utilização de 

princípios e estratégias terapêuticas com o intuito de aumentar a capacidade física e 

social dessas pessoas. 

O propósito desta pesquisa foi demonstrar a necessidade da implantação de 

um programa de exercícios respiratórios em indivíduos que apresentam ou não 

alterações pneumológicas devido a Obesidade. 

Sendo assim, a Fisioterapia Respiratória busca a diminuição das 

complicações respiratórias em pacientes obesos, através de técnicas adequadas a 

fim de proporcionar benefícios na saúde desses indivíduos, com o objetivo de 

aprimorar não só as condições físicas como também social, buscando sempre uma 

melhora na qualidade de vida dos mesmos. 
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ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS NO 
LAR DO IDOSO SÃO VICENTE DE PAULA - RELATO DE EXPERIÊNCIA  
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RESUMO: Introdução: O envelhecimento é um dos grandes desafios da saúde pública, pois devido 
ao aumento deste grupo populacional as necessidades por atendimentos de saúde aumentam 
gradativamente. Quando a realização de certas atividades ou os cuidados prestados pela família se 
tornam inviáveis para a mesma, busca-se então o apoio das Instituições geriátricas aos idosos. Essas 
instituições são locais que abrigam pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, tendo em vista a 
assistência biopsicossocial. A Fisioterapia junto aos demais profissionais atua nas condições 
funcionais e psicossociais de idosos institucionalizados, prevenindo, promovendo e reabilitando 
alterações ocasionadas pelo envelhecimento. Objetivos: relatar a experiência dos acadêmicos da 
fisioterapia durante os atendimentos supervisionados, verificando a assistência fisioterapêutica a 
idosos institucionalizados. Metodologia: estudo descritivo, do tipo relato de experiência, realizado na 
Instituição Lar do Idoso São Vicente de Paula/RS, no período de Março a Abril de 2017. Resultados 
e Discussão: Nesta experiência os acadêmicos refletiram sobre a assistência oferecida aos idosos 
pela equipe da Instituição, observando o ambiente, desde a sua estrutura até as condições físicas, 
sociais e psicológicas em que os idosos se encontravam, analisando através da avaliação 
fisioterapêutica todas as informações necessárias para a realização do atendimento. Conclusão: A 
experiência obtida através dos atendimentos auxiliou na compreensão da atuação da fisioterapia na 
assistência à saúde de idosos Institucionalizados. Além da aplicação de técnicas terapêuticas, é 
necessário o fisioterapeuta desenvolver estratégias junto aos demais profissionais da instituição, a fim 
de atender as necessidades dos idosos, visando uma melhor qualidade de vida.  
PALAVRAS-CHAVE: idosos institucionalizados, fisioterapia, gerontologia. 

 
INTRODUÇÃO 

A prevalência de pessoas idosas é um fato vivenciado mundialmente, sendo 

evidente em países em desenvolvimento, entre eles o Brasil. Este país possui em 

torno de 206 milhões de habitantes, onde 1,7% fazem parte da população idosa, ou 

seja, indivíduos que apresentam 60 anos ou mais, sendo que esse processo de 

envelhecimento foi visto desde os anos de 1970 a 2010 nos estados brasileiros 

(CHAVES, 2017).  

Os aspectos do envelhecimento variam de uma pessoa para outra na qual os 

fatores interligados são fatores biológicos, psicológicos e culturais da pessoa. As 

adaptações são necessárias, onde exige um esforço individual de cada pessoa para 

se adaptar a sociedade, sendo que é um fator de grande importância para que se 

tenha uma melhor qualidade de vida (FREITAS, 2015).  
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O envelhecimento é conceituado como uma etapa de vida dinâmica, 

progressiva e irreversível, ou seja, todos os seres humanos passam por esse 

processo. Este evento possui três subdivisões, sendo elas: Envelhecimento primário 

ou normal, no qual atinge a todas as pessoas devido à genética do ser humano, 

agindo progressivamente no corpo. Envelhecimento secundário ou patológico, 

relacionado às doenças ocasionadas devido a alterações e lesões cerebrais e/ou 

cardiovasculares e o envelhecimento definido como terciário ou terminal, aquele que 

apresenta perdas físicas e cognitivas, devido ao surgimento de efeitos fisiológicos 

devido à idade avançada (FECHINE, 2012).  

O elevado índice do envelhecimento na população é consequência a um 

crescimento do surgimento do número de doenças crônicas, refletindo em um 

declínio da capacidade funcional e função cognitiva. Com isso, os idosos passam a 

depender para se locomover apresentando restrições ao realizar as atividades de 

vida diária, levando ao alto risco de quedas e também a incapacidade de guardar 

informações recentes ocorrendo assim o esquecimento de determinados assuntos 

(BARROS, 2014).  

Dagios (2015) relata que a questão do envelhecimento é um dos grandes 

desafios da saúde pública, pois devido ao aumento deste grupo populacional as 

necessidades por atendimentos de saúde aumentam gradativamente. Segundo o 

autor, cabe aos profissionais da saúde realizar ações que possam auxiliar na 

recuperação, manutenção e promoção da independência das pessoas 

proporcionando uma melhor qualidade de vida.  

Em algumas situações a qualidade de vida do idoso é depende da própria 

família, necessitando cuidados redobrados como, por exemplo, alimentação 

saudável, higienização, atividades de vida diária, etc. Quando a realização de certas 

atividades ou os cuidados prestados pela família se tornam inviáveis para a mesma, 

busca-se então o apoio das Instituições de Longa Permanência para Idosos, 

denominadas também de instituições geriátricas ou casas de repouso. Este espaço 

recebe não apenas idosos com condições de alta dependência funcional, mas 

também pessoas onde a família não pode proporcionar todos os cuidados 

necessários (MOREIRA, 2014).  

Segundo o estatuto do idoso, definido pela Lei 10. 741, instituída em outubro 

de 2003, é determinado que o idoso possua direito a moradia digna, junto da família 
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natural ou substitua, ou desacompanhado de seus familiares, quando assim desejar, 

ou ainda, em Instituições de abrigo públicas ou privadas. Estas Instituições possuem 

obrigação quanto à manutenção dos padrões de habitação compatíveis com as 

particularidades dos idosos condizendo com as normas estabelecidas.  

Esses locais são conhecidos como um espaço de moradia especializada, com 

funções de proporcionar assistência de uma equipe multiprofissional constituída por 

médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, cuidadores, nutricionistas e colaboradores de 

serviços gerais (GONÇALVES, 2015).  

Essas Instituições abrigam pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, 

tendo em vista a assistência biopsicossocial. Esses estabelecimentos proporcionam 

moradia, alimentação, vestuário, vida social, cuidados regulares com a higiene, 

sendo que grande parte dessas instituições possuem serviços multiprofissionais, ou 

seja, a atuação de diversos profissionais em busca de um só objetivo, uma melhor 

qualidade de vida a estes idosos (BENTES, 2014).  

Com o aumento da demanda das Instituições geriátricas, ocorre a 

acumulação de fatores capazes de aumentar a capacidade funcional dos idosos e 

reduzir as disfunções físicas e cognitivas, aprimorando cada vez mais a sua 

autonomia. Diante disso é importante considerar a população que necessita de 

reabilitação nessas instituições visando contribuir no planejamento de ações nesta 

modalidade de auxílio com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da população 

idosa (RIBAS, 2012).  

Avaliar a capacidade funcional é um componente primordial na saúde 

geriátrica, pois contribuir na identificação dos programas de saúde necessários a 

cada idoso. Esta condição de funcionalidade do idoso abrange vários elementos, tais 

como, demográficos, socioeconômicos, culturais e psicossociais (CARLOS, 2016).  

Analisar a qualidade de vida através da avaliação da capacidade funcional 

dos idosos institucionalizados apresenta-se como um fator essencial e facilitador 

para a aplicação de recursos terapêuticos e avaliativos. A Fisioterapia no ramo da 

Gerontologia aborda algumas questões de uma forma global, ou seja, além da 

avaliação da funcionalidade, o profissional considera seus aspectos biológicos, 

psicológicos e sociais, aspectos necessários e importantes no tratamento de suas 

disfunções (NASCIMENTO, 2014).  
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Portanto, a Fisioterapia possui papel fundamental nas condições funcionais e 

psicossociais de idosos institucionalizados, prevenindo, promovendo e reabilitando 

manifestações ocasionadas pelo processo de envelhecimento. O profissional 

Fisioterapeuta atuando junto a uma equipe interdisciplinar proporciona a estes 

indivíduos maior independência funcional, minimizando as diversas manifestações 

desenvolvidas pelo envelhecimento resultando em uma melhor qualidade de vida 

(GRAVE 2012).  

Este estudo é grande relevância, pois demonstra a necessidade da atuação 

da Fisioterapia aos cuidados à saúde dos idosos institucionalizados, os quais devem 

ser de maneira humanizada e holística, observando os processos biopsicossociais. 

Nesse sentido, o presente artigo tem como objetivo: relatar a experiência dos 

acadêmicos da fisioterapia durante os atendimentos práticos supervisionados, 

verificando a assistência fisioterapêutica a idosos residentes de uma Instituição 

Geriátrica.  

METODOLOGIA 

Este estudo tem caráter descritivo, com abordagem qualitativa, do tipo relato 

de experiência. Foi realizado com base nos atendimentos de acadêmicos do sétimo 

semestre do curso de Fisioterapia da Universidade Regional Integrada do Alto 

Uruguai e das Missões, em uma Instituição de Idosos denominada Lar do Idoso São 

Vicente de Paula, localizada no município de São Luiz Gonzaga /RS. A Instituição foi 

fundada em 12 de fevereiro de 1985 , abrigando 48 idosos atualmente.  

Seu principal objetivo é descrever a atuação da fisioterapia na saúde e na 

vida de idosos institucionalizados através dos seus atendimentos e aplicação de 

técnicas e atividades fisioterapêuticas, levantando opiniões, atitudes e possíveis 

sugestões biopsicossociais para este grupo populacional. A experiência foi 

vivenciada durante o período do mês de Março e Abril de 2017, ocorrendo todas as 

terças-feiras, a partir das 16h com duração de 45 minutos.  

Os atendimentos foram acompanhados pela Fisioterapeuta e professora 

responsável pela disciplina de Fisioterapia em Gerontologia, a qual ministrou 

práticas teóricas e técnicas fisioterapêuticas no atendimento aos idosos, além de 

contar com o apoio dos demais profissionais da Instituição. O contato com o Lar do 

Idoso deu-se a partir de uma parceria com a Universidade, permitindo os trabalhos 
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em conjunto entre professores, universitários e a equipe profissionais que trabalha 

na Instituição.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Em primeiro momento os acadêmicos foram recepcionados pela professora 

na qual ministra a disciplina de Fisioterapia em Gerontologia, a mesma apresentou o 

local e a equipe responsável pela Instituição. Logo após os acadêmicos foram 

direcionados até à sala de fisioterapia, onde foi realizada a apresentação do setor 

para a realização dos atendimentos e um breve comentário do papel do 

fisioterapeuta aos idosos e os objetivos da instituição com os idosos que nela 

residiam.  

Após a apresentação e reconhecimento do local, fomos organizados em 

duplas para a realização do atendimento e logo apresentados aos idosos residentes 

da Instituição para verificar o possível interesse em realizar as atividades de 

fisioterapia. Selecionados os pacientes pelos acadêmicos, os mesmos foram 

submetidos à realização da anamnese fisioterapêutica, com o objetivo de coletar 

dados que permitiam identificar disfunções, determinar diagnósticos, planejas e 

implementar uma maior assistência ao idoso.  

Através desta avaliação foram identificadas as seguintes informações: 

identificação do paciente como nome e data de nascimento, queixa principal, ou 

seja, o que levou ao idoso aceitar o atendimento, história da doença atual 

caraterizada pelo levantamento de informações quanto ao seu problema atual, 

história da doença pregressa onde registra as condições em que o paciente se 

encontra mesmo que não esteja relacionado com a doença atual, histórico familiar, 

no qual se adquire informações quanto as suas condições de trabalho e vida. 

Durante a anamnese foram realizados alguns testes para observar a funcionalidade 

e habilidades dos idosos, buscando analisar suas limitações. 

Além disso, verificamos o estado clínico geral do idoso, relatando suas 

patologias, o porquê do uso dos fármacos que eram utilizados e a aferimos seus 

sinais vitais além da realização de bate-papos com os idosos para possibilitar maior 

conhecimento em relação ao paciente. 

Realizamos o início dos atendimentos através desta avaliação fisioterapêutica 

de forma humanizada e holística, sendo possível perceber que os idosos 
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institucionalizados sentiam-se mais satisfeitos com assistência que estava sendo 

realizada, e a partir disto refletimos sobre os dados obtidos e os cuidados oferecidos 

pela instituição, planejando através das informações adquiridas um programa de 

tratamento fisioterapêutico para auxiliar na vivência dos idosos na Instituição, 

melhorando suas limitações funcionais existentes e promovendo uma melhor 

qualidade de vida.  

A partir do segundo dia de atendimento, foi executado pelos acadêmicos todo 

planejamento fisioterapêutico adequado e apropriado para cada paciente, através da 

realização de atividades terapêuticas de acordo com as necessidades individuais 

dos idosos. Os atendimentos foram realizados com o auxílio de alguns materiais, 

como: duas bicicletas ergométricas, uma barra paralela, duas bolas suíças, duas 

cunhas, algumas caneleiras, duas a três bolas feijão, um espaldar, uma prancha de 

equilíbrio, um disco proprioceptivo, um tatame, uma cama elástica, rolos pequenos e 

médios, bicicleta, cadeiras e algumas faixas elásticas, sendo possível perceber uma 

oferta média e substancial, porém necessária de materiais técnicos para a 

realização dos atendimentos.  

Devido ao ambiente pouco amplo da sala cedida para a realização das 

atividades fisioterapêuticas alguns atendimentos foram realizados nos aposentos de 

cada paciente e até mesmo em uma área de lazer localizada na parte externa do lar 

para maior conforto do idoso. Percebemos também que a Instituição consiste em 

uma casa apropriada as necessidades dos idosos, as quais lhe oferecem assistência 

social, cuidados básicos de higiene e alimentação. A estrutura física e social da 

Instituição é um reflexo de bom planejamento, erguida por conceitos religiosos, 

oferecendo acolhimento às pessoas idosas, dependentes ou não, que se indispõem 

de condições para permanecer com a família ou no seu domicílio, sendo que essas 

instituições prestam cuidado integral a estas pessoas, através de atividades 

realizadas por um cuidador, pessoa responsável com ou sem remuneração que se 

dispõe a cuidar dos idosos e a auxiliar nas suas atividades diárias, como por 

exemplo: banho, alimentação, medicação de rotina, acompanhamento aos serviços 

da saúde, entre outros. 

Com a realização dos atendimentos verificamos também que o Fisioterapeuta 

é uma dos profissionais inseridos no contexto da multidisciplinaridade nas 

Instituições de idosos, que desenvolve determinadas atividades com os idosos, 
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através de programas que servem para atender suas particularidades físicas, sociais 

e psíquicas. Percebemos, também, que a fisioterapia trabalha de forma 

interdisciplinar desenvolvendo ações em grupos proporcionando benefícios aos 

idosos institucionalizados, buscando o alcance de objetivos comuns entre os demais 

profissionais que trabalham em busca de melhoria na qualidade de vida na terceira 

idade.  

Além da abordagem técnica e terapêutica, o fisioterapeuta deve ter 

conhecimento sobre o processo do envelhecimento para estabelecer ações que 

possam atender a todas as necessidades dos idosos, consistindo em uma 

assistência humanizada e integral. Uma maneira holística, cuidadosa, acolhedora, 

avaliativa, pode contribuir significativamente na melhoria da qualidade de vida dos 

idosos que se encontram institucionalizados.  

CONCLUSÃO 

A experiência obtida nos atendimentos realizados durante as aulas práticas 

da disciplina de Fisioterapia em Gerontologia, envolvendo os acadêmicos, professor, 

funcionários e profissionais da Instituição, possibilitou uma maior reflexão sobre os 

cuidados oferecidos aos idosos. Bem mais que oferecer o atendimento terapêutico, 

o profissional fisioterapeuta deve refletir sobre a essência de sua profissão baseada 

na aplicação de ações de promoção e prevenção de saúde, observando todos os 

aspectos para uma boa qualidade de vida na terceira idade.  

A Fisioterapia junto a uma equipe multiprofissional estabelece atividades de 

cuidado aos idosos através da manutenção da capacidade funcional destes 

indivíduos. A incapacidade funcional dos idosos causam sérias consequências para 

a família, comunidade, sistema de saúde e principalmente para a vida desta 

população, tornando-os mais vulneráveis e dependentes nessa etapa da vida, 

auxiliando na redução da sua qualidade de vida.  

Além da aplicação de técnicas fisioterapêuticas, cabe ao profissional 

desenvolver estratégias que aperfeiçoam o processo de envelhecimento saudável 

em espaços como as Instituições para Idosos, posto que nestas, estes indivíduos 

apresentam-se mais fragilizados devido à vivência que já trazem consigo. Com os 

atendimentos, analisamos que as atividades desenvolvidas na Instituição, podem 

auxiliar na diminuição do surgimento de incapacidades, sejam elas físicas ou 
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mentais, além de promover uma maior independência ao idoso e proporcionar-lhes 

um melhor bem-estar, resultando em modificações positivas na qualidade de vida 

dessas pessoas.   

Concluindo, podemos afirmar que para maior eficácia do atendimento e 

tratamento fisioterapêutico a estes idosos, é necessário à continuação do 

desenvolvimento de ações e atividades individuais e coletivas, envolvendo não só o 

profissional fisioterapeuta como também os demais profissionais da saúde, para que 

seja realizado um trabalho multiprofissional, a fim de atender as diversas 

necessidades dos idosos institucionalizados em todos os níveis de assistência 

profissional.  
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REPERCUSSÕES TECNOLÓGICAS E ÉTICAS DAS PESQUISAS ENVOLVENDO 
CÉLULAS-TRONCO 

 
TECHNOLOGICAL AND ETHICAL REPERCUSSIONS OF RESEARCH 

INVOLVING STEM CELLS 
 

Marcos Otávio Antunes Brum173 
Rauana Flores Fonseca 174 

Deiber Olivera-Severo 175 
 

Resumo: A busca pelo aprimoramento dos efeitos da reabilitação, em curto, médio e longo prazo, 
demanda o desenvolvimento de diversos ensaios clínicos. A experimentação na busca da evidência 
ascende em diversos campos da ciência, nesse contexto, a terapia celular tem apresentado 
resultados promissores, sobretudo na utilização de células-tronco (CT). Provenientes de tecidos 
extraembrionários, embrionários e reconfiguração artificial, as CT se caracterizam por apresentarem-
se indiferenciadas ou pouco diferenciadas, considerando-se o potencial de diferenciação são 
classificadas em multipotentes, pluripotentes e totipotentes. Em medicina, a aplicação de células-
tronco se restringe a imunoterapia, como os estudos envolvendo portadores de HIV. O aporte 
científico-literário envolvendo células-tronco apresenta um potencial significativo, como a utilização de 
CT em regeneração cardiovascular. Do ponto de vista ético, existem entraves no desenvolvimento 
das pesquisas, como a legislação que rege as pesquisas com CT e a intervenção religiosa. Portanto, 
a ampla discussão acerca das aplicações experimentais envolvendo CT, do ponto de vista legal e 
ético faz-se necessária para o desenvolvimento de estudos que venham a contribuir em saúde 
pública. Este trabalho apresenta diferentes perspectivas acerca das pesquisas envolvendo células-
tronco, na literatura científica e nas divergências culturais presentes nos debates e estudos éticos e 
legais. 
Palavras-chave: Terapia celular. Células-tronco. Saúde pública. 
 

Abstract: The search for the improvement of rehabilitation effects, in the short, medium and long 
term, demands the development of several clinical trials. In this context, cell therapy has shown 
promising results, especially in the use of stem cells (SC). Coming from extra-embryonic, embryonic 
and artificial reconfiguration tissues, SCs are characterized by being undifferentiated or 
undifferentiated, considering the potential for differentiation classified as multipotent, pluripotent and 
totipotent. In medicine, the application of stem cells is restricted to immunotherapy, such as studies 
involving HIV carriers. The scientific-literary contribution involving stem cells presents a significant 
potential, such as the use of SC in cardiovascular regeneration. From an ethical point of view, there 
are obstacles to the development of research, such as the legislation governing SC research and 
religious intervention. Therefore, the wide discussion about experimental applications involving SC 
from a legal and ethical point of view is necessary for the development of studies that may contribute 
to public health. This work presents different perspectives about the research involving stem cells, in 
the scientific literature and in the cultural divergences present in the debates and ethical and legal 
studies. 
Keywords: Celular therapy. Stem cells. Public health. 
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INTRODUÇÃO 

 O estabelecimento da Teoria Celular, por Theodor Schawann, em 1839, 

permitiu e estimulou pesquisadores de todo mundo a buscarem maneiras de 

envolver componentes celulares nos mais diversos cenários da medicina. Os 

primeiro registro encontrado envolvendo células-tronco foi desenvolvido por Hans e 

Loeb, na Alemanha, em 1930, envolvendo experiências vinculadas à processos 

reprodutivos, na ocasião os pesquisadores, com um óvulo fecundado de girino, 

geraram dois girinos, separando a primeira divisão de um zigoto (PEREIRA, 2015). 

Mais tarde, em 1963, McCulloch e Till obtiveram sucesso em observar que as 

colônias de células hematopoiéticas no baço de camundongos que receberam 

transplante de medula derivavam de células-tronco, este trabalho foi fundamental 

para demonstrar a grande capacidade desse tipo de células em promover 

autorrenovação. Estudos subsequentes promovidos por Friedenstein, nas décadas 

de 1970 e 1980, demonstraram também a capacidade de diferenciação desse tipo 

celular (FILHO et al., 2013). 

 A ideia de uma célula indiferenciada que possa transformar-se em qualquer 

outro tipo celular, possibilitando o reparo de grande parte dos tecidos presentes no 

corpo humano instiga os pesquisadores desde o século 18. Nesse contexto os 

estudos sobre a terapia celular têm ascendido e apresentado resultados 

promissores, sobretudo na possível utilização de células-tronco na reparação de 

estruturas vitais ao organismo humano. 

 Provenientes de tecidos extraembrionários, embrionários ou, ainda, por 

reconfiguração artificial, as células-tronco – caracterizam-se por apresentarem-se 

indiferenciadas ou com pouca diferenciação. Essa unidade básica apresenta 

potencial ímpar no futuro da medicina regenerativa. Sua ampla capacidade de auto-

replicação e diferenciação celular, estimula à comunidade científica promover a 

utilizá-las diante inúmeras pesquisas que envolvem os mais diversos tecidos 

corporais (EITELVEN et al., 2017). 

 As células-tronco são classificadas quanto sua origem, capacidade de 

diferenciação e função: 

 Totipotentes: provenientes de um embrião recém-formado, sendo 

encontradas até os primeiros quatro dias após a concepção. Apresentam 
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capacidade de gerar qualquer tipo de célula presente no organismo, podendo, 

também, originar células dos folhetos extraembrionários dos quais se originam 

placenta e anexos embrionários (FARAJKHODA, 2017). 

 Pluripotentes: apresentam capacidade para se diferenciar em qualquer tipo de 

tecido, exceto a placenta e tecidos que permitem a vida intrauterina do feto. 

 Segundo Rocha et al., Atuam na formação de massa celular interna do 

blastocisto e na atividade de desenvolvimento dos tecidos do organismo. Mesmo em 

menor número, as células pluripotentes estão presentes também em adultos. 

Quando originadas na medula óssea, podem gerar componentes sanguíneos, 

ósseos, cartilaginosos, musculares, conjuntivos e epiteliais (ROCHA et al., 2012). 

 Multipotentes: presentes no período extraembrionário, apresentam menor 

capacidade de diferenciação, conseguindo originar um número limitado de tecidos. 

Segundo Chan et al., esse tipo de célula pode ser classificada de acordo com o local 

ou órgão de origem e tem inclinação a gerar tecidos com estruturas celulares 

similares ao seu local de coleta. Nesse subgrupo existem duas ramificações 

celulares, as unipotentes, que apresentam capacidade de se diferenciar em apenas 

uma espécie de célula, e as oligopotentes, que podem se diferenciar em poucos 

tecidos (CHEN et al., 2014; BARA et al., 2014).  

 Pluripotentes induzidas: em 2007, um estudo denominado “Induction of 

pluripotent stem cells from adult human fibroblasts by defined factores”, desenvolvido 

na Universidade de Kyoto, no Japão, por Takahashi et al., apresentou ao mundo a 

criação de células-tronco por meio da reconfiguração artificial de fibroblastos 

humanos adultos. Essas células são reprogramadas por meio da transdução 

retroviral, onde o vetor viral inserido carrega os genes oct-4, sox-2, Klf-4 e c-Myc. A 

partir da inserção o agente reprograma o DNA, ativa e estimula a produção de genes 

endógenos que normalmente se expressam em células-tronco embrionárias, 

gerando células semelhantes às embrionárias, especialmente em morfologia e 

funcionalidade, sendo esta técnica proposta por Takahashi (TAKAHASHI et al., 

2007; CLEVERS et al., 2014). 
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CÉLULAS-TRONCO EXTRAEMBRIONÁRIAS  
CÉLULAS-TRONCO HEMATOPOÉTICAS OU MESENQUIMAIS 

 O primeiro transplante de células-tronco adultas em gêmeos univitelinos para 

o tratamento da leucemia ocorreu em 1957, desde então, o desenvolvimento de 

pesquisas com células-tronco derivadas da medula óssea expandiram seu campo de 

utilização, sendo utilizadas de forma recorrente, especialmente em tratamentos de 

hematopatologias. (PEREIRA e QUEIROZ, 2009). 

 As células-tronco hematopoiéticas (CTH) originam inúmeros elementos 

sanguíneos, como, hemácias, linfócitos e plaquetas. Utilizadas no tratamento de 

leucemias, entretanto, é fundamental à doação de medula óssea de um indivíduo 

que tenha compatibilidade com o receptor (EITELVEN et al., 2017). 

 As células-tronco hematopoiéticas credenciam-se como importantes agentes 

em casos de hemoglobinopatias, como anemia falciforme e talassemia. A análise de 

documentos legais brasileiros, em especial, os vinculados à utilização de CTH, 

indica a terapia por meio do transplante de células-tronco hematopoiéticas 

alogênicas de medula óssea como a solução mais viável e segura para a cura de 

pessoas com essas patologias (SIMÕES et al., 2010). 

 As células-tronco mesenquimais são encontradas não só na medula, mas 

também no tecido adiposo, periósteo, tecido muscular e órgãos parequimatosos. 

Constituídas de células hematopoiéticas e células endoteliais, são pluripotentes e 

capazes de produzir tecidos mesenquimais e não-mesenquimais, podendo originar 

células adiposas, ósseas, musculares, tendíneas, cartilaginosas, cardíacas, alguns 

tipos neurais, hepática e renais (PASQUALOTTO, 2007; SOUZA et al., 2010; 

PEREIRA e RESENDE, 2013). 

 Resultados positivos, obtidos em 1999 utilizando células-tronco 

hematopoéticas, por Gussonie e colaboradores apontam a diferenciação de células, 

células epiteliais, do fígado, pulmão, pele e trato gastrointestinal em camundongos 

com distrofia muscular de Duchenne, (GUSSONI et al., 1999). 

  A aplicação em casos de infarto agudo do miocárdio induzido em ratos, por 

Orlic et al., em 2003, possibilitou constatar resultados significativos, como a 

renovação do músculo afetado no processo.  
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 No entanto, mesmo que as pesquisas apresentem resultados positivos, os 

pesquisadores reiteram que é necessário o desenvolvimento de novas pesquisas 

que visem analisar a possibilidade de replicação da mesma terapêutica em seres 

humanos (ORLIC et al., 2003; PEREIRA, 2008). 

CÉLULAS-TRONCO PROVENIENTES DO SANGUE DO CORDÃO UMBILICAL 

 Permanecem não esclarecidas as implicações, capacidades, potencial de 

adaptação e diferenciação relacionadas às células-tronco presentes de cordão 

umbilical. Os estudos referentes a estas células são relativamente novos, contudo, já 

demonstram resultados preliminares positivos, sendo, também de fácil 

desenvolvimento, em relação aos parâmetros éticos, uma vez que bancos de cordão 

públicos aumentam consideravelmente o número de amostras (EITELVEN et al., 

2017). 

 No Brasil, a iniciativa de instauração de bancos públicos de doação de 

sangue umbilical e placentário teve início em 2001, no Rio de Janeiro, sendo esta 

implantada pelo Instituto Nacional de Câncer, tendo como objetivo primordial 

resolver os problemas de compatibilidade de células-tronco do cordão e doador, 

visto que os bancos aumentariam o número de amostras colidas, aumentando a 

chance de compatibilidade entre doador e receptor (NEVES, 2013). 

CÉLULAS-TRONCO DE ORIGEM DENTAL 

 De acordo com os trabalhos de Seo et al., em 2004, e Vasconselos et al., em 

2011, as células-tronco dentais se localizam no ligamento periodontal, na polpa de 

dentes decíduos esfoliados e permanentes e da papila apical, sendo que a obtenção 

destas dá-se por intervenção pouco invasiva, apresentando potencial de expansão e 

diferenciação em fibroblastos, cementoblastos e osteoblastos. Essas células 

apresentam capacidade multipotente e podem ser retiradas dos dentes, até mesmo 

em pequenos intervalos de tempo após sua extração. (SEO et al., 2004, 

LASAKOSVITSCH e LASAKOSVITSCH, 2007; VASCONSELOS et al., 2011).  

 Dentre as principais pesquisas em regeneração tecidual, os trabalhos 

envolvendo células-tronco originadas em tecido dental têm obtido resultados 
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consideráveis, habilitam essa subárea como possível, futura conduta e elevando sua 

credibilidade na área odontológica (ESTRELA et al., 2011; EITELVEN et al., 2017).  

 Células-tronco de origem dental podem, ser extraídas da polpa dos “dentes 

de leite”, o que é considerado um processo simples, que não apresenta riscos ao 

paciente, sendo que essas estruturas seriam capazes de se diferenciar em células 

endoteliais (LASAKOSVITSCH e LASAKOSVITSCH, 2007; VASCONSELOS, et al., 

2011). 

 Outra forma para a obtenção de células-tronco provenientes da arcada 

dentária, é utilizando a papila apical, tecido localizado no interior do forame apical e 

que se mostra útil no tratamento de dentes jovens, podendo corroborar com a 

maturação continua da raiz e fechamento do ápice, apresentando também potencial 

para restabelecer o tecido da polpa (HUANG et al., 2008) 

 Diversas estruturas dentais oferecem fontes de células-tronco, entretanto a 

região que fornece células com maior capacidade de diferenciação é polpa, 

sobretudo de dentes decíduos, pois são de fácil obtenção e armazenamento, uma 

vez que esse tipo de dente é naturalmente substituído (VASCONSELOS et al., 

2011). 

CÉLULAS-TRONCO ADIPOSAS 

 Trabalhos, como o de Yarak E Okamoto, de 2010, fazem reflexões positivas 

em relação aos benefícios vinculados à utilização de células provenientes do tecido 

adiposo, uma vez que, além de estarem presentes em massa no organismo elas 

também apresentam baixa capacidade imunogênica, obtendo menor índice de 

rejeição pelo sistema proteção do paciente (YARAK e OKAMOTO, 2010; EITELVEN 

et al., 2017).  

 Todavia, o desenvolvimento de experimentos baseados nessa tipo celular 

esbarra em fatores limitantes como a idade avançada pois promove o acúmulo de 

eventos intracelulares anormais, que geram mutações no DNA. Ademais os 

mecanismos que estabelecem os nichos permanecem não esclarecidos, segundo 

Yarak e Okamoto o termo nicho se conceitua como um microambiente complexo que 

transmite e recebe sinais por meio de mediadores celulares e não celulares (YARAK 

e OKAMOTO, 2010).  
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 Embora as estratégias terapêuticas com a utilização de células-tronco 

adiposas não tenham sido testadas em humanos, os resultados obtidos nessa área 

apresentam prognóstico positivo, por exemplo, YARAK e OKAMOTO, isolaram as 

células-tronco adiposas do restante do tecido e analisaram sua real capacidade de 

diferenciação, conseguindo demonstrar que estas, por sua vez, apresentam 

capacidade de se transformarem em células de tecido mesodérmico, não 

mesodérmico e de tecidos endoteliais vasculares (YARAK e OKAMOTO, 2010; 

EITELVEN et al., 2017). 

BIOÉTICA 

 Os estudos no campo das células-tronco apresentam potencial pré-clínico 

significativo, particularmente nas patologias relacionadas ao organismo humano. 

Sua presença, seja em estruturas mais simples, como o tecido musculoesquelético 

ou em tecidos de organização altamente complexa, como regiões do cérebro, 

demonstram a necessidade existente no estabelecimento de pesquisas que visem 

transferir a terapia baseada em células-tronco da bancada científica para a vivência 

prática. No entanto, o progresso baseado em ensaios clínicos ainda esbarra em 

questões éticas, principalmente em países com influência religiosa significativa 

(SALES, 2014; FARAJKHODA, 2017). 

 No contexto mundial, um dos primeiros documentos que fazem referência à 

regulamentação do uso das células-tronco é o Relatório de Warnock, publicado em 

1984, no qual constam argumentos que apresentam a importância do 

desenvolvimento de pesquisas nessa área, bem como alguns esclarecimentos 

acerca da terminologia para estudo (DALEY et al., 2016).  

 As principais questões abordadas nesse documento, dizem respeito ao 

período hábil para pesquisas que envolvam embriões e quais os cuidados devem 

ser tomados durante o desenvolvimento pré, peri e pós estudo. Em suma, descreve 

que pode ser considerado pré-embrião, todo material celular humano com até 14 

dias, sendo permitida a realização de pesquisas desde que a amostra envolvida na 

pesquisa seja destruída posteriormente (AACH et al., 2017). 

 A cronologia dos itens regulamentares vinculados às pesquisas que envolvem 

células-tronco demonstra que na década de 1990 surgiram os primeiros documentos 

legais relacionados diretamente às discussões sobre tecnologias reprodutivas, que 
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na época apresentavam enfoque em questões de fertilidade e células-tronco, sendo 

o Reino Unido o primeiro país a autorizar legalmente as pesquisas com células-

tronco (ACERO e KLEIN, 2013). 

 Dentre os países desenvolvidos que restringem rigorosamente as pesquisas 

que envolvem células-tronco, a Itália é o único com tecnologia semelhante a 

encontrada no Brasil e criminaliza a utilização de células-tronco 

embrionárias.Embora apresente poder de Estado Laico, a legislação italiana 

pertinente ao tema foi constituída em 2004 e sofreu interferência direta da Igreja 

Católica Apostólica Romana, que, por sua vez, também influenciou, de maneira 

indireta, promovendo a excomunhão de cientistas adeptos às linhas de pesquisas 

embrionárias (ALLUM et al., 2017). 

 Além da Itália, alguns países como a Áustria, Lituânia e Irlanda também 

julgam ilegal a utilização de células-tronco embrionárias, tendo como aspecto 

importante para a proibição, a influência religiosa no estabelecimento dos 

parâmetros éticos (DINIZ e AVELINO, 2008). 

 Outro país que apresenta legislação rigorosa em relação à pesquisa com 

células-tronco é a Alemanha. Datada de 2002, a legislação alemã relacionada a 

esse campo proíbe a utilização de embriões concebidos em território nacional, 

possibilitando, entretanto, a pesquisa a partir de material celular importado (HYUN, 

2010). 

 A Constituição Federal da República Federativa do Brasil, de 1988, restringe 

veementemente a manipulação de material genético humano. Sendo que a ordem 

jurídica no país afirma proteger o ser humano, seja em seu interesse individual ou 

social. A Carta Magna brasileira fundamenta a pesquisa genética no Título VIII – Da 

Ordem Social - e também no Capítulo VI – Do Meio Ambiente -, estabelecendo uma 

série de direitos individuais e coletivos, como o direito à vida, a saúde e dignidade 

(PENIDO, 2006). 

 A principal normativa vinculada ao estudo das células-tronco é a lei de 

Biossegurança, sancionada em março de 2005, conhecida como Lei n.º 11.105 de 

24, de março de 2005. Segundo essa lei, é permitido o uso de embriões em 

pesquisas de células-tronco, desde sejam realizadas em embriões gerados por 

fertilização in vitro e estejam inaptos a desenvolver vida ou congelados por um 

período igual ou superior a três anos. (LUNA, 2010). 
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 As discussões a respeito da lei que trata do uso de células-tronco geraram a 

criação do Artigo 5º da lei de Biossegurança, estipulando que, além dos argumentos 

supracitados, a pesquisa com células-tronco embrionárias poderá ser realizada 

desde que o embrião utilizado tenha aprovação prévia de seus progenitores, sendo 

que a pesquisa que engloba a utilização das células deverá ser submetida, sem 

exceções, aos respectivos comitês de ética em pesquisa, não implicando em 

qualquer tipo de remuneração em troca do material celular analisado ou fornecido 

(SALES, 2014). 

 A pesquisa com células-tronco foi oficialmente regulamentada pela lei n.º 

5.591 de 22 de novembro, de 2005, a qual também permitiu a utilização de embriões 

inviáveis, sendo estes definidos como todo material embrionário com alteração 

genética comprovada que poderia impedir o desenvolvimento por ausência de 

clivagem (DINIZ e AVELINO, 2008). 

 A plena constitucionalidade da lei 11.105/2005 ainda foi contestada 

firmemente por grupos religiosos, sobre a afirmação de que a utilização de qualquer 

tipo de embrião, inviável ou não, se configuraria como retrocesso e atentaria contra 

a manutenção da vida humana. Às repercussões religiosas em torno desse debate 

culminaram na construção e estabelecimento da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADIn) 3.510, a qual o Supremo Tribunal Federal julgou 

improcedente (REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, 2005). 

 Os Estados Unidos da América (EUA) não apresentam política de restrição às 

pesquisas com células-tronco. Conquanto, os trabalhos devem respeitar o 

orçamento disponível para o financiamento. Dentre as particularidades legais 

presentes nesse país, é a alteração da lei com base no estado, uma vez que o 

mesmo tem o poder de modifica-la (DINIZ E AVELINO, 2008). 

 Mesmo com a restrição ao orçamento público disponibilizado para pesquisas 

com células-tronco cabe observar que o EUA é o pais que mais pública pesquisas 

experimentais com células-tronco embrionárias, seguido por Israel e Reino Unido 

(GUHR et al., 2006). 

INOVAÇÃO 

 Na América Latina, entre 2009 e 2012, a taxa de transplantes envolvendo a 

utilização de células-tronco hematopoiéticas cresceu cerca de 30%, o que 
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demonstra a importância e influência dos avanços tecnológicos nessa área. No 

período estudado, a maior taxa de transplantes – transplantes por milhão de 

habitantes - foi observada no Uruguay e na Argentina, onde foi constatada uma taxa 

de, respectivamente, 300 e 149 procedimentos anualmente (JAIMOVICH, 2017). 

 O Brasil desenvolve um dos maiores trabalhos com células-tronco. O “Estudo 

Multicêntrico Randomizado em Terapia Celular em Cardiopatas” (EMRTCC), com 

recursos em torno de R$13 milhões, envolvendo um total de 1.200 pacientes e 66 

instituições de saúde e pesquisa (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010; ZORZANELLI et 

al., 2017). 

 Esse trabalho envolve quatro diferentes patologias vinculadas ao sistema 

cardiológico: infarto agudo do miocárdio, doença isquêmica crônica do coração, 

cardiomiopatia dilatada e cardiomiopatia chagásica. O estudo apresenta resultados 

preliminares, demonstrando, que a injeção intracorporal de células-tronco autólogas 

não traz benefícios extras na terapia reabilitatória padrão de pacientes com 

cardiomiopatia chagástica (COSTA et al., 2017).  

 Quanto aos trabalhos consolidados, como o transplante de células tronco 

hematopoéticas (TCTH) o Brasil está em ascensão. No ano de 2004 foram 

realizados 1.239 transplantes, em 2014 esse número passou para 2.013 

procedimentos. Entretanto, esse procedimento incorre em riscos de complicações 

posteriores que como a doença do enxerto contra o hospedeiro. Condição 

autoimune que acomete, principalmente, a pele, o fígado e o trato digestório 

(PROENÇA et al., 2017). 

 De forma geral, os maiores resultados são observados no campo da 

regeneração tecidual, com experimentos, inclusive, entre espécies distintas, como a 

regeneração cardíaca desenvolvida em macacos, a partir de células-tronco 

embrionárias humanas, o trabalho apresenta a possibilidade da terapêutica estar 

disponível para humanos em curto prazo (MURRY et al., 2014) 

 Os trabalhos voltados à imunoterapia no combate ao vírus HIV tem se 

apresentado promissores. Apesar da escassez de ensaios clínicos baseados em 

seres humanos, o estudo de Echenique et al., de 2014, intitulado “HIV and Stem Cell 

Transplantation” (HIV e Transplante de Células-Tronco), evidenciou o 

desaparecimentos do vírus por um período máximo de 32 semanas, ainda assim, o 

vetor viral ressurgiu no organismo após esse período. Ainda, a reprodução desse 
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estudo apontou a importância da administração de células autólogas na criação de 

células do sistema imunológico. Mesmo apresentando desfecho negativo, a 

pesquisa demonstra que a terapia celular, quando aliada ao uso do Tratamento 

Antirretroviral (TARV) reduz substancialmente a reserva viral no paciente 

(ECHENIQUE et al., 2014). 

 O trabalho de Schwindt et al., sugere que células-tronco poderiam ser 

empregadas na clonagem terapêutica, em consonância com o trabalho de Zats, de 

2004, propondo então que o procedimento metodológico consista na fusão de uma 

célula somática adulta com um óvulo sem núcleo, o que poderia vir a gerar um 

blastocisto com características genéticas compatíveis ao doador da célula somática, 

permitindo a obtenção de células-tronco desenvolvidas sob medida para cada 

organismo (ZATS, 2004;SCHWINDT et al., 2005). 

 Mesmo em fase experimental, os resultados das pesquisas relacionadas às 

células-tronco nos mais diversos âmbitos da reparação tecidual demonstram grande 

potencial, sobretudo na reparação de órgãos, destacando-se os sistemas 

hematológico, nervoso e cardiovascular como maiores alvos de pesquisas para 

reconstrução de tecidos não reparáveis (EITELVEN et al., 2017). 

 As aplicações da terapia celular no sistema cardiovascular demonstram 

prognóstico parcialmente benéfico nas patologias já documentadas, como a doença 

arterial coronariana, nesta cardiopatia o emprego de CT resultou no aumento da 

perfusão e da função cardíaca, porém, a utilização das CT ainda permanece restrita, 

pois os mecanismos que estabelecem essa evolução ainda são pouco esclarecidos, 

demandando o desenvolvimento de mais pesquisas que busquem compreender a 

dinâmica funcional em torno da ação reparatória supracitada (OLIVEIRA e ANGELI, 

2007; ROSENWEIG, 2012). 

 Os principais descritores de pesquisa envolvendo células-tronco estão: 

regeneração, terapias celulares gerais, terapia genética, mobilização de células-

tronco e imunoterapia, concentrando-se principalmente nas doenças crônicas ou nos 

mais variados tipos de câncer, sendo que o tipo de células mais utilizado é o 

hematopoético (MATTHEW et al., 2014). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A terapia a partir de células-tronco apresenta potencial positivo, diversos 

contextos da reabilitação. Atualmente, grande parte dos trabalhos baseia-se na 

intervenção experimental em espécies de mamíferos, como coelhos, macacos e 

camundongos, ainda que algumas destas apresentem estrutura genética 

semelhante à do homem, é necessário que o padrão de segurança e de efetividade 

seja elevado para que os estudos em seres humanos seja permitido 

 O Brasil desenvolve importantes estudos envolvendo células-tronco, 

principalmente acerca de seu efeito no tecido cardíaco, e, embora não apresente 

condições socioeconômicas ou recursos adequados para o fomento de pesquisas 

científica, os trabalhos envolvendo células-tronco hematopoiéticas apresentam 

desfechos positivos. 

 Os resultados dos estudos envolvendo seres humanos demonstram que a 

utilização das células-tronco, sobretudo as embrionárias, apresentam uma 

perspectiva positiva, principalmente na regeneração de estruturas e fortalecimento 

de sistemas, como o imunológico, porém grande parte dos estudos ainda 

necessitam avançar a ponto de serem utilizados clinicamente. Contudo, tais avanços 

esbarram em protocolos éticos, na influência religiosa negativa em relação a 

utilização de células-tronco embrionárias e no desenvolvimento de novas 

tecnologias. A transposição dessas barreiras alavancaria o avanço, das pesquisas 

nessa área. 

 Embora os estudos com células-tronco se apresentem em estados 

avançados, apenas uma pequena parcela dos trabalhos a respeito do potencial das 

células-tronco deixou a bancada e se inseriu nas práticas de uso clínico. 
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MUNICIPALITY OF SÃO LUIZ GONZAGA 
 

Rosiel Camargo Souza176 
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Resumo: A Educação Ambiental (EA) pode ser entendida como uma metodologia em que cada 
pessoa tem a capacidade de assumir e adquirir a função de membro principal do processo de 
ensino/aprendizagem, promovendo a adoção de práticas sustentáveis, na tentativa de reduzir os 
impactos das atividades antrópicas no meio ambiente. O presente estudo tem como objetivo 
apresentar o cenário da EA em São Luiz Gonzaga. A investigação baseou-se em análise documental 
e estatística descritiva de dados obtidos em escolas municipais. Os dados obtidos foram 
georreferênciados no software GoogleEarth para a descrição qualitativa da área urbana do município 
em relação ao tema de interesse. Todas as escolas municipais abordam a temática ambiental. No 
entanto, é possível observar um padrão qualitativo sobre a temática em subáreas do município, sob 
influência de alguns elementos determinantes para o sucesso das ações de EA, tais como 
planejamento, educação e renda, os quais estão fortemente atrelados à cultura de cuidados com o 
meio ambiente. Nesse cenário, para que a temática ambiental atinja sua plenitude educacional, ações 
de EA desenvolvidas nas escolas municipais de São Luiz Gonzaga devem receber maior adequação 
à realidade social específica de cada região do município. 
Palavras-chave: Ensino. Meio Ambiente. Sustentabilidade. 

 
Abstract:Environmental Education (EE) can be understood as a methodology in which each person 
has the capacity to assume and acquire the main role of the teach-learning process, promoting the 
adoption of sustainable practices in an attempt to reduce the anthropic impacts on the environment. 
The study aims to present the scenario of EE in São Luiz Gonzaga. The research was based on 
documental analysis from municipal schools and descriptive statistics. The obtained data were 
georeferenced in the GoogleEarth software for the qualitative description of the municipal urban area 
related to the interested issue. All municipal schools address environmental issues. However, it is 
possible to observe a qualitative pattern on the subject in the subareas from the municipality; it is 
under the influence of some social factors, such as planning, education and purchasing power, which 
are strongly linked to the culture of care to the environment. In this scenario, in order to the 
environmental theme to reach its educational fullness, EE actions developed in the municipal schools 
from São Luiz Gonzaga should receive greater adaptation to the specific social reality of each 
municipal region. 
Keywords: Teaching. Environment. Sustainability. 
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Educação Ambiental (EA) se constitui numa forma abrangente de educação, a 

qual se propõe a atingir todos os cidadãos, por meio de um processo participativo e 

permanente para a formação de uma consciência crítica sobre a problemática 

ambiental (Silva, 2012). Este conceito está relacionado à sustentabilidade, a qual 

busca o desenvolvimento econômico sem comprometer o meio ambiente para as 

atuais e futuras gerações (Relatório Brundtland, 1988), apoiando-se em quatro 

pilares básicos: Sociedade, Meio Ambiente, Economia e a Tecnologia (Barbieri & 

Silva, 2011; Schmidt & Del-Masso, 2014). A interação entre estes pilares é capaz de 

aperfeiçoar a qualidade de vida e promover o bem-estar social. Loures (2009) e 

Mariani et al. (2008), apontam a sustentabilidade como uma temática vinculada à 

cultura social. , 

A reflexão sobre as práticas sociais, em um contexto marcado pela 

degradação do meio ambiente e dos seus ecossistemas, cria uma necessária 

articulação com a produção de sentidos sobre a educação ambiental (Jacobi, 2003; 

Pazmino, 2007; Silva, 2012). Consequentemente, o estudo de temas ambientais 

vem potencializando o envolvimento de diversas áreas de conhecimento, sob uma 

perspectiva interdisciplinar. 

No entanto, o maior desafio exposto ao ensino, é a formulação de estratégias 

de EA que sejam críticas e inovadoras, apoiadas num ato político voltado para a 

transformação social, ou de mudança de valores associados aos cuidados com o 

meio ambiente (Jacobi, 2003; Layrargues, 2009; Bortolon & Mendes, 2014;). Alguns 

pesquisadores têm mencionado que aspectos relacionados ao meio ambiente e 

educação, muitas vezes, ocupam lugar secundário nas agendas governamentais, 

devido à instabilidade econômica e predomínio da visão econômica (Viola, 1998;) Na 

América Latina, apesar das dificuldades, o Brasil é o único país que possui políticas 

públicas de aplicação da EA (Medeiros et. al, 2011; Bortolon & Mendes, 2014).  

No entanto, o Brasil apresenta um cenário de intensa degradação ambiental 

(Cunha et al., 2008; MMA 2011a, 2011b; SOS Mata Atlântica, 2016). O estado do 

Rio Grande do Sul destaca-se como forte produtor de uma série de produtos 

agropecuários (Feix & Leusin Júnior, 2015), causando intensa fragmentação e, 

consequentemente, a degradação ambiental. Assim, abordagens educacionais 

voltadas para a divulgação de cuidados com o meio ambiente e para a formação de 

cidadãos mais interessados pelo desenvolvimento sustentável tornam-se 
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fundamentais. As escolas, como formadoras de cidadãos, são grandes 

potencializadores das ações de EA, uma vez que este tema está relacionado com 

qualidade de vida das pessoas e, também, com o processo de construção e 

desenvolvimento de uma sociedade mais ética e igualitária (Trevisol, 2003; Gadotti, 

2008). Nesse contexto, o presente estudo objetiva apresentar o cenário qualitativo 

da EA no município de São Luiz Gonzaga, a partir de ações desenvolvidas por 

escolas municipais.  

METODOLOGIA 

O estudo foi desenvolvido no município de São Luiz Gonzaga, região 

Noroeste do Rio Grande do Sul. A investigação das ações de EA desenvolvidas 

pelas escolas municipais baseou-se em análises documentais, tais como projetos e 

relatórios, com posterior, análise estatística. O engajamento das comunidades com 

os temas de EA foi projetado na área geográfica do município por meio do software 

GoogleEarth, buscando-se apresentar a realidade municipal, com relação ao tema 

de interesse, por subáreas.  

RESULTADOS 

Os dados referentes ao desenvolvimento de ações de EA no município de 

São Luiz Gonzaga (28º23’39.64’’S 54º55’48.31’’O) produzem um padrão espacial 

(Figura 1). A diferença entre resultados obtidos a partir das ações de EA reflete as 

diferenças sociais, culturais e financeiras de cada área investigada do município. No 

entanto, elementos relacionados ao planejamento das ações desenvolvidas e a 

segurança nas comunidades, afetam significativamente os resultados. 
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Figura 29 - Georreferenciamento do município de São Luiz Gonzaga. O marcador verde indicam as 

ações que atingiram seus objetivos na íntegra. 
 

As ações que alcançaram todos os objetivos propostos estão localizadas, 

principalmente, na região central do município, entre o extremo norte e sul. Estas 

comunidades, em geral, são de média renda, apresentando ações bem planejadas. 

A interação entre EA e estratégias empreendedoras atua como um fator 

potencializador para o alcance das metas educacionais e ambientais. 
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DISCUSSÃO 

Cada localidade possui suas particularidades, características estas que 

devem ser respeitadas no intuito de desenvolvê-las de modo integrado nos quatro 

pilares quatro pilares básicos: sociedade, meio ambiente, economia e tecnologias. 

Além disso, estão incluídos os aspectos políticos, ambientais e culturais, que tornam 

ainda mais complexo o funcionamento do sistema (Corá, 2006; Mariani et. al, 2008). 

Aliado às dificuldades sociais provocadas pelo desenvolvimento em que a EA 

procura dar nova feição, (Sato, 2000) explica que há dificuldade na proposição de 

metodologias padronizadas para implantação da EA. Ao aprofundarmos em sua 

definição constataremos muitas coincidências com os princípios e objetivos da 

educação em si, pois de um modo geral, ambas buscam a construção do 

conhecimento e a transformação do cidadão para que seja socialmente responsável. 

Seres humanos socialmente responsáveis são também ambientalmente 

responsáveis: o meio ambiente é um bem coletivo essencial à sadia qualidade de 

vida. 

Nessa perspectiva, se consideramos que os problemas ambientais se 

manifestam em alguns pontos específicos, a ampla cobertura das estratégias de EA 

das comunidades, surge como um potencial de atitudes positivas face às 

insuficiências do setor público e às ainda frágeis respostas institucionais do setor 

ambiental (Freitas & Giatti, 2009). Por conseguinte, com o objetivo de evitar a 

degradação ambiental ou reparar os danos causados ao meio ambiente, o 

movimento em prol do direito e da proteção ao meio ambiente se irradiou através da 

comunidade e acabou difundido entre organizações não governamentais que 

passaram a reivindicar melhor “qualidade de vida” na cidade. 

Entretanto, é importante que as pessoas da comunidade adquiram 

sensibilidade e consciência em relação ao meio ambiente como um todo e aos 

problemas relacionados com ele (Barbieri & Silva, 2011), porque em vários casos na 

cidade, as pessoas não respeitam nem as placas proibitivas, jogando o seu lixo sem 

se preocupar com as questões ambientais. 

Com o padrão espacial produzido a partir da análise documental das escolas, 

ficou notável que as comunidades da região central da zona norte a sul do 

município, obtiveram mais sucesso nas execuções de ações da EA em razão do 
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planejamento, pois atingiram sua plenitude de uma forma mais fácil. Isso se deve 

também a importância de educar os cidadãos para que desenvolvam atitudes mais 

sustentáveis, com o objetivo de melhorar as condições de saúde e qualidade de vida 

das pessoas por meio do engajamento das comunidades e gestão ambiental dos 

governos locais com vistas à sustentabilidade (Freitas & Giatti, 2009; Silva, 2012). 

Essas comunidades trabalham com esse tema devido às necessidades atuais 

do bairro, e na busca incessante da melhor qualidade de vida na resolução dos 

problemas ambientais, haja vista que EA é uma temática que envolve várias áreas 

do conhecimento, que após os profissionais socializarem seus conhecimentos, 

colaboram efetivamente para a sociedade (Soares et. al, 2001; Schmidt & Del-

Masso, 2014). 

Por essa razão, o cuidado com as questões ambientais na intensão de 

proteger o patrimônio local, tem sido incentivado de modo a conservar as suas 

tradições culturais, uma vez que estas expressam as origens étnicas e implicam a 

manutenção de suas identidades (Pelegrini, 2009). 

Sendo assim, nem todas as soluções de EA propostas em um município são, 

igualmente, bem sucedidas, em função da interdependência de tais aspectos sociais 

como a falta de planejamento, segurança ou mesmo a cultura das pessoas, mas 

particularmente do econômico, decorrente da vulnerabilidade das comunidades 

locais. Fato este, que evidencia a dependência da parceria entre órgãos públicos, 

instituições privadas e, principalmente da própria comunidade, para a consolidação 

de políticas públicas (Mariani et. al, 2008; Matos, 2009; Bortolon & Mendes, 2014). 

Além do mais, para que todas as estratégias de Educação Ambiental 

alcancem o sucesso na cidade de São Luiz Gonzaga, é viável que se apliquem 

estratégias diferenciadas para segmento da população, visto que as diferenças 

socioeconômicas e culturais são imensas. Os fatores que devem ser considerados 

na aplicação de estratégias para populações vulneráveis ou privadas de informação, 

é o poder aquisitivo, cultura e educação, como afirmam (Sato & Carvalho, 2008; 

Bortolon & Mendes, 2014).  

Ao mesmo tempo, a educação busca interagir não apenas com a 

sensibilização e conscientização, mas está relacionada ao aperfeiçoamento de 

capacidades humanas. Através da educação, fará com que outras pessoas passem 

a estarem informadas, gerando assim opinião crítica, criativa e científica, 
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oportunizando que as mesmas possam a promover o conhecimento e oportunizar o 

desenvolvimento sustentável (Machado et. al, 2017). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É necessário que haja o engajamento de diferentes setores da sociedade no 

que diz respeito ao planejamento e execução de ações de EA, para que soluções 

sustentáveis sejam eficientemente disseminadas, garantindo melhoria nas condições 

de vida para as atuais e futuras gerações. Por outro lado, a continuidade no 

desenvolvimento de ações contribuirá para a sensibilização da comunidade, tendo 

em vista que os problemas existentes, não dependem apenas dos fatores 

econômicos e políticos, mas sim dos vínculos sociais e culturais, que favorece um 

cenário mais complexo. 

Sendo assim, a educação ambiental é um processo extenso e cuidadoso, pois 

é necessária a sensibilização e, especialmente, uma mudança de comportamento, 

de modo que cada cidadão faça a sua parte de cuidar e respeitar o meio ambiente. 
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DIFERENTES FORMAS DE LIDERAR  
 

Aline Limberger179 
Jairo Garcia180 

Estela Steinke181 
 

Resumo: O estudo tem como objetivo contextualizar as diferentes formas de 
liderança, interligando-as em seus primórdios para exemplificar os pressupostos de 
uma liderança de sucesso. A metodologia utilizada é bibliográfica com pesquisas em 
livros e materiais sobre o assunto. Com a complexidade das organizações, podemos 
elencar que não existe apenas uma forma de liderar, pois cada pessoa tem um perfil 
diferente e quando estão em uma posição hierárquica superior, há a necessidade de 
perceber o seu grupo. Existem os lideres que se posicionam a partir do medo de 
seus liderados, pois o colaborador tem a noção que, ao fazer algo errado será 
punido e passa a temer seu líder. O tipo de liderança que deixa seus liderados 
esperando recompensas que podem ser em forma de bônus, elogios é como se 
fosse um suborno para seguir sua liderança, já a liderança por capacidade técnica 
se deve a certa habilidade distinta do líder que deve superar a dos seus 
colaboradores para poder ter conhecimento avançado sobre o assunto e liderar sua 
equipe. Existe também a liderança formada através do carisma do líder este líder é 
aquele que cativa a todos, seus liderados confiam em sua liderança, seguem aquilo 
que lhes é dito com a certeza que é o correto, um líder com carisma é o tipo de 
liderança ideal para o sucesso, pois temos grandes exemplos de lideres assim e por 
que exemplo melhor que Jesus que foi um homem que a milhares de anos atrás 
exerceu sua liderança e ela é seguida até hoje por milhares de pessoas. Para ser 
um líder de sucesso, há a necessidade de comprometimento e com isso saber que 
precisa ter um equilíbrio, não se pode apenas mandar e não aceitar opiniões. 
Também não se pode ser totalmente liberal que você acaba perdendo sua 
autoridade, pois ser líder é um cargo de poder que deve ser exercido com sabedoria. 
Este tema é de extrema importância, pois entender um pouco mais sobre liderança 
desenvolverá a empresa e permite que a mesma atinja grandes resultados e tenha 
uma equipe feliz e eficiente, pois a equipe é o reflexo de seu líder. 
Palavras-chave: Liderança. Liderados. Sucesso. Tipos de Lideres 
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ADMINISTRAÇÃO RURAL VOLTADA AO AGRONEGÓCIO 
 

Fernanda Martins da Silva182 
Gigiane Ramos Lopes 183 

Guilherme Moreira de Oliveira184 
Estela Steinke185 

 
 

Resumo:Este artigo busca trazer informações dos produtores rurais, vai oferecer 
questões das variadas formas em que o agricultor pode desenvolver sua produção. 
Incluindo a responsabilidade de um administrador entendedor de boas táticas e 
empreendimentos para produzir projetos, e que cabe a cada um oferecer de melhor 
para pôr em pratica. A metodologia utilizada é qualitativa e refere-se a um estudo 
bibliográfico. O objetivo é interligar de maneira teórica a agricultura e o agronegócio, 
e que as duas juntas fazem um papel muito importante na vida da sociedade e na 
economia do País. Atualmente é muito comum administradores rurais se 
preocuparem com minimizar os custos e maximizar os lucros, ou seja, diminuir os 
custos e darem maior importância para os lucros, pois é com os lucros que o 
administrador poderá trabalhar mais tranquilo para fazer o melhor para sua 
empresa.O administrador precisa estar em sintonia com o operacional da empresa 
ou propriedade rural, para atuar com segurança nas tomadas de decisões que 
envolva o presente, passado e futuro. 
Palavras-chave: Administração nas Propriedades Rurais. Empreendedorismo. 
Agronegócio.  
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GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS: POSSIBILIDADES DE 
REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DOS SERVIDORES 
MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRUCHOS (RS) 

 
Gyane Borges186 

Lizandra Andrade Nascimento187 
 

Resumo: O presente artigo resulta do Trabalho de Conclusão de Curso de 
Administração. A pesquisa intitulada “Gestão de Recursos Humanos: Possibilidades 
de Reestruturação do Plano de Carreira dos Servidores Municipais da Prefeitura de 
Garruchos (RS)” salientou a necessidade de revisão do Plano de Carreira dos 
servidores municipais, enfatizando a legislação atual e a necessidade de 
aprimoramento constante das condições de trabalho e busca pela realização 
profissional dos funcionários, de modo que atinjam a eficiência esperada na 
execução de suas tarefas, com vistas ao atendimento adequado dos munícipes e ao 
desenvolvimento de Garruchos. Investigou-se sobre os aspectos legais ligados aos 
cargos de provimento efetivo, das categorias funcionais, das especificações das 
categorias funcionais, do recrutamento de seleção, da motivação, da promoção, do 
quadro dos cargos em comissão e funções gratificadas, da política de cargos e 
salários, dentre outros aspectos inerentes à legislação que trata do quadro dos 
servidores. Além da fundamentação teórica a respeito da gestão de recursos 
humanos e da pesquisa documental desenvolvida junto à Prefeitura, foi realizado um 
processo de entrevistas para conhecer as percepções dos servidores municipais, 
especialmente sobre os desafios dos profissionais que atuam no setor público no 
contexto atual. Destacou-se a relevância da capacitação por meio da formação 
permanente dos profissionais e da reestruturação do organograma da Prefeitura 
Municipal, esclarecendo as atribuições e responsabilidades de cada um, objetivando 
a ampliação do comprometimento com a qualidade e a eficiência no serviço público. 
Uma das principais constatações no decorrer deste estudo refere-se à necessidade 
de uma coerente distribuição de tarefas e cargos, oportunizando ao gestor, aos 
Secretários e aos servidores públicos, compreender as responsabilidades e 
atribuições de cada um. Isso possibilita assumir o compromisso pela execução de 
suas tarefas com consciência, evitando, também, a competição desnecessária pois 
todos passam a ter noção das atribuições dos demais. Consequentemente, funda-se 
a concepção de trabalho coletivo e de articulação em torno do objetivo comum de 
contribuir para o desenvolvimento do município. A importância desta pesquisa 
relaciona-se com a possibilidade de conhecer a realidade na qual iremos atuar como 
profissionais e colocar em prática o que aprendemos de forma teórica. O mais 
gratificante: auxiliar os servidores públicos em suas formas de organização e 
desempenho de suas funções, verificando que as repercussões do aprimoramento, 
da responsabilidade no desempenho das funções e da manutenção do foco, no 
atendimento das necessidades individuais e coletivas. Observamos que o trabalho 
realizado com competência e qualidade contribui para a manutenção de níveis 
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satisfatórios de motivação. No percurso investigativo, constatamos as distinções 
entre as instituições públicas e privadas. O setor público precisa ser regido pelo 
desejo e pelo compromisso de servir aos cidadãos e de buscar o desenvolvimento 
sustentável. Nas Prefeituras Municipais, para o alcance de tais metas, torna-se 
indispensável a capacitação, a ampliação de conhecimentos e o desenvolvimento do 
sentido de equipe. 
Palavras-chave: Prefeitura Municipal de Garruchos. Plano de Carreira. Gestão 
Pública. Qualificação. 
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INFLUÊNCIA DA ERA DIGITAL NAS EMPRESAS 
 

Kérlem Fonseca da Silva188 
Tatiane Aparecida Soares Gomes189 

Vinícius Fernandes Nascimento190 
Sonia Bressan Vieira191 

 

Resumo: O artigo trata da influência da era digital nas empresas. Tem como 
objetivo analisar as influências e mudanças causadas pelo advento tecnológico nas 
empresas no período atual. A metodologia usada na construção deste trabalho 
envolveu uma pesquisa bibliográfica sobre os conceitos básicos para a exploração 
da temática como tecnologia, inovação e empresa. Pesquisa sobre aspectos do 
contexto histórico do surgimento da tecnologia, os efeitos das mudanças 
tecnológicas no ambiente de negócios, os benefícios da tecnologia nas pequenas 
empresas alicerçam este trabalho. Entre os resultados esperados aponta-se, entre 
outros, que o mesmo contribua para o entendimento de que a tecnologia não muda 
apenas a forma como uma empresa conduz seus negócios, mas como os 
funcionários são valorizados por uma empresa. Nas análises feitas através da 
pesquisa bibliográfica, pode-se chegar à conclusão de que apesar de gerar certa 
dependência e falta de interação física entre os colaboradores, a tecnologia 
empregada traz muitos benefícios às empresas de pequeno, médio ou grande porte. 
 A tecnologia é capaz de transformar totalmente as empresas, desde a forma como 
ela se comunica com seus colaboradores, até a comunicação feita com clientes. 
Dessa forma conclui-se que à medida que a tecnologia continua a evoluir, também 
os negócios devem manter uma vantagem em termos de concorrência, já que 
empresas mais competitivas estão abertas a mudanças e inovações, tornando-se 
assim mais fortes e fadadas ao sucesso. 
Palavras-chave: Tecnologia. Inovação. Empresa.  
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EMPREENDEDORISMO: CONCEITO E QUALIDADES DO EMPREENDEDOR 
 

Lara de Oliveira Lopes192 
Estela Steinke193 

 

 

Resumo:Nos dias de hoje, o empreendedorismo se apresenta como um conceito 
em desenvolvimento, mas com características teóricas, metodológicas e estratégicas 
próprias que está crescendo cada vez mais, tanto em grandes como pequenas 
cidades. Este artigo tem como objetivo mostrar as características do empreendedor 
e ressaltar o conceito de empreender. Buscaram-se em diferentes estudos 
bibliográficos conceitos e definições para a realização do presente artigo, que relata 
uma breve pesquisa. Pode-se concluir, no entanto que desenvolver todas ou 
algumas das características é essencial para o crescimento e aprendizado do jovem 
ou velho empreendedor, e consequentemente para o desenvolvimento de sua 
empresa. Ser um empreendedor é um fator de sucesso e conhecimento até mundial 
de seu negócio, e necessita de muito empenho e determinação para ser atingido. 
Palavras-chave: conceito de empreendedorismo, características do empreendedor. 
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LIDERANÇA NO CONTEXTO ORGANIZACIONAL: O Desafio da Formação de 
Novos Líderes 

 

Yasmim Burin194
 

Lizandra Andrade Nascimento195 
 
Resumo: O projeto intitulado Liderança no Contexto Organizacional: Desafios para 
a Formação de Novos Líderes, foi idealizado com o propósito de investigar sobre a 
liderança em São Luiz Gonzaga, averiguando não apenas a presença de líderes, 
mas, principalmente, o papel destes agentes para o êxito das organizações no 
desafiador cenário contemporâneo. As ações desenvolvidas partem do pressuposto 
de que “se um dos ingredientes básicos da liderança é a paixão pelas perspectivas 
que a vida pode oferecer, a chave para realizar estas perspectivas é o empenho 
total” (BENNIS, 2000). Dessa maneira, procuramos conhecer as percepções dos 
gestores e dos colaboradores de empresas de diversos segmentos, para mapear o 
comprometimento dos indivíduos e a capacidade de empreender em suas 
respectivas áreas de atuação. Para tanto, utilizamos um questionário estruturado, 
adaptado de Felício et al. (2007), que permite compreender os posicionamentos dos 
profissionais em quarenta e oito aspectos relacionados ao estilo de liderança. Nesta 
etapa inicial, a partir da análise dos dados obtidos, traçamos o perfil dos gestores e 
dos colaboradores das organizações participantes do presente estudo. Na 
continuidade da pesquisa, confrontaremos as percepções dos respondentes, 
identificando os significados atribuídos aos líderes e ao seu papel na transformação 
da realidade local, em especial na busca de sustentabilidade em tempos de crise, 
como o atual. Com base nos resultados obtidos, a pesquisa em curso busca 
demonstrar que a liderança não é inata, ou seja, pode ser desenvolvida pelos 
indivíduos, por meio da mobilização de potencialidades, construindo a necessária 
competência. Consequentemente, esperamos contribuir com o desenvolvimento de 
uma cultura empreendedora, desafiando os profissionais a assumirem o 
protagonismo na gestão de equipes de trabalho, articulando responsabilidade, 
carisma, empenho total e paixão pelo que se faz. Nesse sentido, a educação torna-
se imprescindível. Isso porque, coopera decisivamente para o desenvolvimento de 
habilidades e competências, as quais podem ser direcionadas para o desempenho 
de tarefas com qualidade e eficiência. O processo educacional contribui para que os 
indivíduos possam aprimorar suas capacidades de liderar e exercer suas atribuições 
nas empresas, de modo competente, auxiliando no alcance dos objetivos e metas 
organizacionais. Para tanto, é necessário compreender as múltiplas formas de 
aprender, desafiando os profissionais na busca do empreendedorismo e da 
liderança comprometida com resultados. 
Palavras-chave – Liderança. Organizações. Empenho. Competência. 
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2.15. Ciências Contábeis – Gestão 
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ANÁLISE DA CLASSIFICAÇÃO ABC DOS ESTOQUES 

 

Thainara Aparecida Correa Mello 196 
Yuri dos Santos Barcelos 197 

Laiana Machado Schuquel198 
Roberto Carlos Dalongaro199 

 

 

Resumo: Atualmente, uma das áreas que mais se desenvolvem dentro das 
organizações sem dúvida é a Gestão dos Estoques, percebe-se que os 
investimentos em itens de estoque que ficam parados por períodos de tempo muito 
longos e sem necessidade retêm um alto investimento de capital das empresas. 
Com isso, essas empresas passaram a estudar melhor seus estoques enxergando 
que é necessário abastecer as cadeias produtivas levando em consideração a 
necessidade de baixar os recursos investidos em estoques que não giram. O grande 
e novo desafio dos administradores de materiais e recursos patrimoniais é manter as 
cadeias produtivas utilizando melhor os recursos. Esse trabalho tem como objetivo 
mostrar a utilidade da classificação ABC dos estoques na gestão dos ativos 
empresariais.  
Palavras-chave: Classificação ABC; Estoques; Controles. 
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2.16. Direito – O Direito e a Cidadania 
como Instrumentos de Construção e de 

Transformação da Sociedade 
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INTERDISCIPLINARIDADE E ENSINO SUPERIOR: POR UMA FORMAÇÃO 
HUMANA COMPETENTE E COMPROMETIDA COM O MUNDO 

 

Ana Luísa Silveira Meireles200 
Dinara Bortoli Tomasi201 

Resumo: O referido projeto tem como objetivo acompanhar, subsidiar e aprimorar o 
processo de implementação das legislações referentes à Educação das Relações 
Étnico-Raciais (Lei nº 10.639/2003 e Parecer CNE/CP3/2004), ao Ensino de História 
e Cultura Afro-Brasileira e Indígena (Lei nº 11.645/2008 e Resolução nº 1 
CNE/CP/2004), às Políticas de Educação Ambiental (Lei nº 9.795/99 e Decreto nº 
4.281/2002), à Educação dos Direitos Humanos (Resolução nº 1 CNE/2012) e à 
Política Nacional dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Lei nº 
12.764/2012), na URI São Luiz Gonzaga. Ao possibilitar que os diferentes 
segmentos da Universidade tenham o acesso aos requisitos legais e normativos que 
permeiam o cotidiano da sociedade humana, tem-se a intenção de aperfeiçoar o 
processo de ensinar e aprender na Educação Superior, atendendo à uma educação 
cosmopolita e favorecendo a formação humanizada, assim como a qualidade de 
vida social, indispensável à comunidade acadêmica. A Interdisciplinaridade é 
possível na Graduação graças às práticas pedagógicas contextualizadas que 
promovem a integração, envolvendo os cursos de Administração, Ciências 
Contábeis, Direito, Educação Física, Engenharia Elétrica e Fisioterapia da URI São 
Luiz Gonzaga, em constantes partilhas de informações e construção de 
conhecimento. Ao aprofundar o estudo das referidas legislações e discuti-las em 
eventos a URI São Luiz Gonzaga oportuniza à comunidade acadêmica, a realização 
de atividades integradoras abordando temas relevantes e atuais que permitem uma 
formação humanizada. As atividades desenvolvidas, ao longo da execução do 
projeto, evidenciam a importância da interdisciplinaridade no Ensino Superior, pois 
os estudos propostos amenizam a fragmentação do conhecimento. Nesta 
perspectiva, é significativo incentivar o processo de partilha de conceitos, 
informações e conhecimentos, tão necessário para a formação de cidadãos, muitos 
deles futuros profissionais, comprometidos com a construção de um mundo mais 
humano, justo e solidário. A interdisciplinaridade no Ensino Superior, bem como a 
educação ambiental, as relações étnicas, a cultura afro-brasileira, os indígenas, a 
inclusão e os Direitos Humanos, devem permear o dia a dia do universo acadêmico. 
E é nesse sentido que o projeto “Interdisciplinaridade e Ensino Superior” tem-se 
potencializado ao longo dos meses, visto que a sensibilização e a execução de 
ações interdisciplinares aprimoram o processo de formação humana competente e 
comprometida com o mundo. Diante disso, a relevância do projeto é a de assegurar 
a efetivação do cumprimento das legislações supracitadas, nos cursos de graduação 
e pela necessidade de superação na fragmentação das práticas pedagógicas no 
ensino superior, buscando uma formação humana competente e comprometida com 
um projeto de sociedade fraterna, solidária e progressista. 
Palavras-chave: Interdisciplinaridade, Ensino Superior, Política, Educação. 
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GÊNERO E VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER EM SÃO LUIZ GONZAGA 

Daniela da Silva Colbeck202 
Sonia Bressan Vieira203 

 
Resumo: O estudo versa sobre o projeto Gênero e Violência: Direitos Humanos 
também para as Mulheres. Está inserido no Grupo de Pesquisa: Política, Educação 
e Cidadania. Objetiva pensar, coletiva e estrategicamente a questão de gênero e 
violência contra a mulher, com ênfase em São Luiz Gonzaga, refletindo sobre com 
que abrangência, como ocorre. A questão/problema que moveu esta pesquisa foi 
identificar o perfil da mulher em situação de violência, as formas de ocorrência, e 
como podem juntos, gestores públicos, instituições, cidadãos e cidadãs buscar 
alternativas de combate e prevenção a esse tipo de violência. O estudo esteve 
alicerçado nos conceitos gênero, mulher, violência e poder tendo como pano de 
fundo a questão dos direitos humanos para mulheres numa concepção teórica 
formulada na visão de Joan Scott, Georges Duby, Michelle Perrot e Michel Foucault, 
entre outros. A metodologia envolveu pesquisa de natureza quali/quantitativa quanto 
a natureza dos dados, bibliográfica exploratória quanto aos objetivos e de campo 
quanto aos procedimentos, compreendendo fases e subfases com a realização de 
atividades com os seguintes resultados: instalação da rede de Proteção à Mulher; 
coleta de dados realizada na DPCA de São Luiz Gonzaga resultando no documento 
Perfil da mulher em situação de violência em São Luiz Gonzaga; debates e reflexões 
como a I Semana da Consciência Negra, com ênfase à discriminação da mulher 
negra, Fórum Internacional - Violência de Gênero: um desafio à sociedade 
contemporânea; renovação do Projeto para os anos de 2017/2019. A pesquisa 
gerou ainda, a proposição do projeto de Extensão- Núcleo Interdisciplinar de 
Estudos sobre Gênero. Concluindo, afirma-se que a pesquisa atingiu o objetivo 
traçado tendo mobilizado não apenas a comunidade acadêmica, mas a comunidade 
como um todo, na busca de alternativas contra a violência de gênero. 
Palavras-chave: Gênero. Mulher. Violência. 
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O HABEAS CORPUS À LUZ DAS CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS 
 

Carine Moraes Boelke204 
Ana Paula Corrêa Greff205 

Cristiane Menna Barreto Azambuja206 
 

Resumo: O habeas corpus é o remédio constitucional que confere a todo cidadão a 
garantia de liberdade de locomoção, essência da liberdade da pessoa física. Ele 
está tutelado na Constituição Federal de 1988, nos termos do seu artigo 5º, inciso 
LXVIII. No Código de Processo Penal, no seu artigo 647 e seguintes, pode-se 
verificar como se dá o seu processo e procedimento. Ocorre que isso nem sempre 
foi assim. Ao fazer um resgate histórico do habeas corpus e ao observar a sua 
evolução nas Constituições brasileiras, possível constatar que tal remédio já foi 
utilizado para proteger uma gama bem maior de direitos. Possível dizer, inclusive, 
que em um determinado momento, ele chegou a ser o único instrumento para fazer 
cessar ofensas aos direitos individuais, como, a título de exemplo, a violação a 
direitos políticos e a liberdade de imprensa. Nesse sentido, inclusive, a visão liberal 
de Rui Barbosa, patrono dos advogados brasileiros, em contraponto ao 
entendimento de Pedro Lessa, que, já à época, defendia o uso do habeas corpus 
apenas em casos de afronta ao direito de locomoção. Questiona-se, diante disso, 
em que momento e por qual motivo ocorreu essa modificação de definição do 
referido remédio constitucional. Cuida-se de uma decorrência natural, a partir da 
criação de outros remédios constitucionais, tais como o mandado de segurança? 
Para tanto, será feita uma pesquisa, que possa identificar o momento histórico de 
cada uma das Constituições brasileiras, bem como qual a finalidade do habeas 
corpus em cada uma delas. Ainda, uma análise dos julgados do Supremo Tribunal 
Federal a respeito do tema. O método de pesquisa utilizado é, precipuamente, o 
histórico. Nesse viés, uma atenção especial é conferida às fontes primárias. O 
resultado esperado é que as pesquisadoras tenham os seus conhecimentos 
aprimorados a respeito do habeas corpus. 
Palavras-chave: Habeas corpus. Constituições brasileiras. Liberdade de 
locomoção. 
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ENSEJOS DA SOCIEDADE DE COMANDITA SIMPLES: DOS COMANDITADOS X 

COMANDITÁRIOS 

Jarise Correa Mendes207 
Enderson Rocha de Moraes208 

Graciele Machado dos Santos209 
Katieli Paraboni Zanini210 

Luiz Tarciso Prado211 
 

Resumo: É comumente desde os tempos remotos encontrarmos pessoas dotadas 
de um perfil empreendedor, todavia desprovidas de capital para a institucionalização 
de um negocio promissor. Nesse sentido no séc. XII e XIII na Itália deram-se os 
primórdios da Comandita Simples, ensejados nas oportunidades das grandes 
navegações marítimas da época, embasados na confiança e credibilidade. 
Contemporaneamente seu regime legal figura-se com o Código Civil 2002 nos 
artigos 1.045 a 1.051. Logo, o presente artigo tem como objetivo o estudo de um 
breve histórico quanto à origem da terminologia Comandita Simples, e análise da 
discrepância dos comanditados versos os comanditários, as duas categorias de 
sócios necessárias para a formação contratual da sociedade referida, bem como os 
ensejos da sociedade na atualidade. A metodologia utilizada é com base na 
legislação brasileira, bem como a pesquisa bibliográfica em artigos e livros com 
fundamentação na análise hermenêutica de autores como Fábio Ulhoa Coelho e 
Adalberto Simão Filho, entre outros. Consequentemente é primordial a concepção 
da epistemologia a cerca da custódia, tutela da comandita frente aos sócios, pois o 
comanditário exerce uma responsabilidade limitada, ou seja , se limita ao capital, 
com restrição aos atos de gestão e nome da firma, enquanto os comanditados 
respondem pelo lucro ou fracasso da empresa, sendo responsável solidário e 
ilimitadamente pelas obrigações sociais, tendo como requisito equivaler-se somente 
a pessoa física. Dessarte, o estudo dos “Ensejos da Comandita Simples: dos 
Comanditados x Comanditários” é precípuo ao Direito e a biocenose, no tocante em 
que se trata de uma sociedade pertinente no contexto atual, com desígnios a boa 
parte da população, seja ela como partes integrantes, sócios, clientes, 
colaboradores de uma sociedade de comanditas. 
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INFLUÊNCIA LITERÁRIA ALEMÃ NO DIREITO BRASILEIRO 
 

Jarise Correa Mendes212 
Juliana Bedin Grando213 

Sandro Luis Hahn214 
 

Resumo: A literatura germânica é uma importante fonte de pesquisa no âmbito 
acadêmico, pois são originários renomados intelectos como Karl Marx e Max Weber. Estes 
têm sido alvos de estudos de suas teorias, as quais se tornaram fundamentais. Para o Curso 
de Graduação em Direito, a leitura da literatura germânica tornou-se requisito essencial. 
Nesse sentido, é inegável a identificação da importância do BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) 
para o Direito civil, assim como a Constituição de Weimar para a inserção dos direitos sociais 
no constitucionalismo brasileiro. Logo, o objeto deste estudo visa investigar as contribuições 
e a influência literária para a composição do ordenamento jurídico no Brasil de modo 
axiomático, para uma melhor hermenêutica jurídica e social. Dessa forma, a análise da 
literatura alemã é de suma importância na construção do conhecimento acadêmico, bem 
como os clássicos da literatura e filosofia de renome mundial. A metodologia é centrada na 
pesquisa bibliográfica de livros e artigos já publicados, com vistas na análise das teorias e 
teses. As doutrinas como Pontes de Miranda na obra “Fontes e evolução do direito civil 
brasileiro"(1981), além de Paulo Bonavides, “Curso de direito Constitucional"(2017), foram 
indispensáveis para um melhor entendimento e fundamentação acerca do assunto. A busca 
metodológica foi realizada de maneira minuciosa, tentando extrair de maneira sintética e fiel 
aos autores o conteúdo para a composição desse resumo. A natureza expositiva, das ideias e 
da materialidade do contexto histórico jurídico, com probidade nas relações clássicas e 
contemporâneas do direito alemão com o direito brasileiro, busca proporcionar um 
embasamento quanto à origem e a evolução do direito no Brasil. Para tanto, os resultados 
iniciais dão conta de que as codificações foram de suma importância para a construção do 
direito brasileiro, visto que inserem contextos marcantes, como o do positivismo jurídico. 
Destarte verifica-se que Constituição de Weimar surgiu como um espelho para o 
ordenamento brasileiro, o qual se aprimorou ao longo da história, com ênfase as previsões 
legais da Constituição Cidadã de 1988, a qual trata de maneira minuciosa os direitos sociais. 
Ressaltando os preceitos e fomento de juristas brasileiros oriundos da escola de Recife nas 
doutrinas e codificações alemãs, veementes à época. 
Palavras-chave: Literatura. BGB. Weimar. Direito. Germânico. 
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A VIOLÊNCIA DE GÊNERO: FACES, LEIS e SANÇÔES 
 

Regina Bassani215 
Sonia Bressan Vieira216 

 

Resumo: O presente artigo versa sobre a Violência de Gênero – Faces, Leis e 
Sanções. Destarte, tem por objetivo analisar as diferentes faces da violência, leis 
que a coíbem e as possíveis sanções previstas pelo Código Penal Brasileiro e a 
Constituição Federal de 1988, bem como analisa a Lei Maria da Penha e a 
revolução que causou nas sanções. Aborda ainda a presença feminina na rede de 
proteção à mulher no município de São Luiz Gonzaga. Trata-se de um estudo 
bibliográfico/descritivo com enfoque quali/quantitativo tendo como conceitos base 
gênero, sanção, lei e violência. Tais conceitos fundamentados na visão dos 
pesquisadores Anthony Giddens, Lívia Sacramento Tartari e Manuel Morgado 
Rezende. Ademais, alude sobre os tipos de violência com ênfase nas possíveis 
sanções expressas pela legislação vigente. Apresenta a Lei Maria da Penha, como 
eram as penalidades, antes e posteriormente à lei, relativas aos crimes de violência 
de gênero. Envolve ainda, uma coleta e análise de dados sobre a atuação das 
mulheres na Rede de Proteção à Mulher no Município de São Luiz Gonzaga. Os 
resultados apontam que no tocante aos tipos de violência, sanções e leis, há 
diversos meios aos quais as mulheres podem recorrer para se protegerem contra a 
violência de gênero; no que se refere a presença de mulheres nas instituições da 
Rede de Proteção à Mulher, o resultado é de 60,82%, o que denota a importância e 
a capacidade da mulher em desempenhar ações nas mais variadas esferas de 
atuação. Conclui-se que o presente artigo contribuiu com o acesso à justiça por 
parte das vítimas de violência, esclarecendo que seus direitos são assegurados pela 
legislação, recursos aos quais as mulheres podem recorrer para inibir a violência de 
gênero, bem como demostrar o trajeto percorrido para que hoje, tais direitos possam 
existir, incentivando a contínua luta pelo respeito das diferenças de gênero. 
Palavras-chave: Gênero. Violência. Lei. Sanções.  
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A criticidade da filosofia do direito: análise a partir do livro "O principe" de 
Nicolau Maquiavel  

 

Hilgert, Roseli217 
Juliana Bedin Grando218 

 

Resumo: A presente pesquisa objetiva buscar subsídios através da análise da obra 
“O Príncipe”, de Maquiavel, estabelecendo um paralelo com a realidade política 
brasileira. Será que Maquiavel, diplomata, historiador e cientista político, quando 
escreveu “O Príncipe”, início do século XVI, imaginou que o conteúdo teria relação 
com a atualidade brasileira, em pleno século XXI. Importante salientar que ele fez 
parte do Governo da Itália, ocupando o cargo que hoje poderia ser comparado como 
Ministro Chefe da Casa Civil. Isso mostra que a oportunidade no governo ofereceu 
formas de adquirir conhecimentos relacionados à política. Qual teria sido o motivo 
que levou Maquiavel a escrever “O Príncipe”, obra que atravessou centenas de anos 
e continua se perpetuando no universo político e acadêmico? Suas contribuições 
são fundamentais para os tempos atuais, considerando o Poder como essência. 
Nesse mesmo sentido, o elo também pode ser estabelecido com a metáfora do leão 
e da raposa, sugerindo como o soberano deve agir para manter o poder, fazendo 
com que sua vontade e esperteza sempre prevaleçam sobre os demais. Sugere que 
muitas vezes são indispensáveis os atos de crueldade para que a ordem seja 
estabelecida, surgindo inclusive, o tão popular termo - “maquiavélico”, que induz a 
pensamentos que envolvam ações de maldade. Todavia, trazendo para a atualidade 
e, principalmente ao universo jurídico, esse pode apresentar lógica positiva, 
analisando que o operador de direito deve ser perspicaz, atuar com astúcia e 
coragem, traçando estratégias “maquiavélicas”, no intuito de fazer vencer o melhor, 
observando os princípios da legalidade. Para Maquiavel, a força deve ser superior à 
Lei em situações que forem necessárias para garantir a Soberania do Poder 
Absoluto. Todavia, fica evidente que na atualidade, os preceitos elencados pelo 
autor apresentam-se claramente no cenário político, ou seja, a crueldade e o jogo 
político para manter-se no poder. O que vale é o fim – o Poder Absoluto. Atualmente 
é possível utilizar a expressão “Os fins justificam os meios” considerando a atuação 
dos representantes do povo no Poder. Prova disto são as operações no País para 
combater a corrupção. Na conjuntura política brasileira, há muitos “amigos” 
rondando o poder, tendo o propósito de acumular fortuna e regalias pessoais. Dado 
o exposto, é possível estabelecer uma relação crítica da obra do Florentino Nicolau 
Maquiavel com o contexto político e econômico no Brasil. Sua obra perpetuou-se no 
tempo e ainda assim continua produzindo efeitos nas mentes pensantes. Afinal, com 
que intuito Maquiavel redigiu ao Príncipe Lorenzo II de Médici? Essa pergunta pode 
ser comparada com o final do livro de Machado de Assis, “Dom Casmurro”, que 
também não apresenta resposta. Não está mais aqui aquele que poderia sanar esta 
curiosidade. Enfim, sabemos que no século XVI o conceito e necessidade de poder 
já tinham o significado que atualmente presenciamos no cenário político brasileiro. 
Palavras-chave: Maquiavel. Política. Cenário Político 
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AS CONTRIBUIÇÕES DA HERMÊNUTICA JURÍDICA NO RECONHECIMENTO 
DA UNIÃO ESTÁVEL E DO CASAMENTO ENTRE PESSOAS DO MESMO 

SEXO 
 Tathiele Silva Schultz219 

 João Victor Magalhães Mousquer220 
 

Resumo: Introdução: A presente pesquisa aborda as conquistas homoafetivas no 
campo do direito civil, com ênfase no reconhecimento da união estável e do 
casamento entre pessoas do mesmo sexo, fator oriundo da evolução natural da 
sociedade. Objetivos: Partindo desta premissa objetiva-se pesquisar a contribuição 
da hermenêutica jurídica no reconhecimento do casamento e da união estável 
homoafetiva. Para tanto, tem-se como ponto de partida a interpretação dos 
dispositivos do Código Civil(2002) em embate com a norma constitucional - que 
versam sobre a respectiva temática-, pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar 
coletivamente a ADI 4277 e a ADPF 178, adotando interpretação a luz da 
Constituição Federal (1988), para emitir parecer favorável ao reconhecimento da 
união estável entre pessoas do mesmo sexo. Ainda, considera-se a possível 
interpretação do Código Civil(2002) utilizada na criação da resolução nº 175/2013 do 
Conselho Nacional de Justiça, que versa sobre a celebração do casamento civil e a 
conversão da união estável homoafetiva em casamento. Metodologia: a 
metodologia empregada baseia-se na interpretação dos dispositivos legais do 
Código Civil (2002) que dispõe sobre a união estável e o casamento entre pessoas 
do mesmo sexo, no estudo dos julgados que reconheceram a legalidade destas 
formas novas de família, bem como na análise bibliográfica em autores que abordam 
os métodos hermenêuticos de interpretação. Resultado: No decorrer da pesquisa 
observou-se que a hermenêutica jurídica teve papel fundamental nas conquistas 
homossexuais no que tange a união estável e ao casamento civil, contribuindo para 
que da interpretação dos dispositivos fosse extraído o exato significado destes, o 
qual denota o verdadeiro sentido das normas de que se trata.Conclusões:Desta 
forma, concluiu-se que embora as normas de direito e o amplo rol de princípios 
jurídicos sejam essenciais para a efetivação dos direitos da pessoa humana, sem a 
hermenêutica não seria possível compreender totalmente o significado da lei, 
principalmente quando a norma se torna obscura quando observado o atual contexto 
social. 

Palavras-chave: Hermenêutica jurídica. Código Civil. Casamento Civil Homoafetivo. 
União estável Homoafetiva. 
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OS MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E A SUA FORMA DE 
INDICAÇÃO 

 
Vladson dos Santos Ajala221 

Cristiane Menna Barreto Azambuja222 
 

Resumo: A Constituição Federal de 1988, no seu artigo 101, caput, estabelece que 
o Supremo Tribunal Federal - STF se compõe de onze Ministros, escolhidos dentre 
cidadãos com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade, de 
notável saber jurídico e reputação ilibada. No mesmo artigo, desta feita em seu 
parágrafo único, diz que os Ministros do STF serão nomeados pelo Presidente da 
República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. 
Ocorre que, embora o texto constitucional não expresse a forma como ocorre a 
indicação dos Ministros, na prática, sabe-se que o Presidente da República é quem 
os escolhe. No atual contexto político do país, em que o Presidente da República, os 
Ministros de Estado e vários outros parlamentares estão sendo investigados por 
diferentes crimes, o debate sobre a forma de indicação dos integrantes da mais alta 
Corte do Poder Judiciário brasileiro ganha ainda maior força e relevância. Todos os 
citados possuem foro privilegiado, conforme disposto na Constituição Federal, no 
seu artigo 102, I, alíneas “b” e “c”, e são processados e julgados originariamente 
pelo próprio STF. As recentes indicações dos Ministros Edson Fachin e Alexandre 
de Moraes, a título de exemplo, tiveram maior repercussão do que as anteriores e 
provocaram discussões em diferentes segmentos da sociedade e, principalmente, 
na mídia. Afinal, até que ponto tal escolha pode ser partidária e vir a influenciar 
futuros julgamentos? Até que ponto a afinidade partidária é determinante para a 
escolha? Com o objetivo de responder tais questionamentos, esta pesquisa adota o 
método dedutivo, a contar do momento em que parte da lei abstrata e avança para a 
análise dos casos concretos. A busca, portanto, é no sentido de identificar possíveis 
problemas na atual maneira de indicação dos Ministros para o STF e, como 
consequência, de apontar alternativas que possam saná-los.  

Palavras-chave: Supremo Tribunal Federal. Constituição Federal. Escolha. 
Ministros. 
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2.17. Educação – Estratégias de 
Inovação para a Educação 
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FRAGMENTOS DA CULTURA INDÍGENA: O IDIOMA COMO FATOR DE 
INTEGRAÇÃO E FORTALECIMENTO DA DENTIDADE  

 
Iára Souza da Rosa223 

Sonia Bressan Vieira224 
 

Resumo: O artigo versa sobre fragmentos da temática cultural indígena com foco na 
dimensão -idioma- e integra estudos do Projeto de Extensão: Observatório de 
Estudos Culturais & Diversidades, da URI/SLG. Insere-se no Grupo de Pesquisa. 
Estudos sobre Missões e na Linha de Pesquisa Patrimônio Cultural, Histórico e 
Natural. Objetiva promover a diversidade cultural refletindo sobre a cultura e 
identidade indígena e sua conexão com a língua falada, contribuindo para a 
recuperação e reafirmação das mesmas. Resulta de uma pesquisa bibliográfica de 
cunho quali/quantitativo que teve como fundamentos teóricos estudos trazidos por 
Thompson, Bruxel, Strauss e Hall, entre outros, através dos quais se procede uma 
análise geral do termo cultura aplicada aos povos indígenas missioneiros. Faces do 
termo cultura, diversidade cultural e cultura indígena, ser ou não ser um índio, a 
língua Indígena como riqueza cultural e a língua falada nas Missões são fragmentos 
de cultura revisitados nesta escrita.O trabalho permitiu constatar que esse 
manancial de cultura precisa ter a sua preservação ampliada embora uma 
crescente e recente valorização esteja reascendendo a dignidade e a honra de ser 
um índio. No caso da cultura do índio missioneiro, observou-se que a língua foi um 
fator de união e integração dos povos sejam do Paraguai, da Argentina e/ou do 
Brasil (no caso dos Trinta Povos guaranis a ponto de ser falada até os dias de hoje 
como acontece no vizinho Paraguai). Os resultados são paradoxais; desafios 
existem para que essa cultura não desapareça; avanços são obtidos tendo na 
língua, um pilar de sustentação e de preservação identitária. Acredita-se que o 
estudo é relevante e apresenta aspectos do cotidiano da vida indígena, incluindo a 
missioneira, demonstrando que os povos em estudo estão, de forma marcante, 
presentes na exuberância dessa cultura que se perpetua na história. 
Palavras Chave: Cultura Indígena. Identidade Indígena. Idioma indígena. 
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A ACESSIBILIDADE NA URI – SÃO LUIZ GONZAGA 
A Construção de uma Universidade Acessível a Todos 

 
Fernanda Marques Grings225

 

Thaís Silva de Souza226
 

Lizandra Andrade Nascimento227 
 

Resumo: As discussões a respeito da acessibilidade perpassam os debates sobre a 
educação contemporânea, sobretudo a partir da publicação de documentos 
significativos, tais como os Referenciais de Acessibilidade na Educação Superior e a 
Avaliação in Loco do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 
(SINAES), de julho de 2013; o Programa Incluir: acessibilidade à Educação Superior 
(IFES - 2013); a Nota Técnica 385/2013; a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência – Lei 13.146/2015, que institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência; e o 
Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação. Diante desse cenário, cabe 
indagar acerca da trajetória da URI 
– São Luiz Gonzaga no que tange à acessibilidade. Portanto, o problema central 
deste estudo relaciona-se com o acompanhamento das políticas de acessibilidade 
na URISLG, tendo em vista a sua efetivação. A pesquisa em curso propõe-se a 
responder ao seguinte questionamento: quais os avanços, impasses e desafios 
vivenciados pela URI – São Luiz Gonzaga no processo de implementação de ações 
e políticas de acessibilidade, buscando tornar-se um espaço-tempo acessível e 
democrático para a comunidade acadêmica? O projeto foi aprovado pelo Comitê de 
Ética CAAE: 48083615.1.0000.5354 – e, em sua etapa inicial contribuiu 
decisivamente no processo de constituição do Núcleo de Acessibilidade da URI-SLG 
e de implantação do Programa Institucional de Acessibilidade na URI. Neste interim, 
foram promovidas ações significativas, dentre as quais o I Encontro sobre 
Acessibilidade da URI local, bem como transformações na infraestrutura, 
trabalhando de forma articulada com o Conselho Gestor da instituição na ampliação 
dos espaços de discussão sobre o tema. Apresentamos reflexões acerca dos 
posicionamentos da comunidade acadêmica, investigados a partir da aplicação de 
questionário sobre a acessibilidade. A análise das percepções dos acadêmicos, 
professores e técnico-administrativos permite compreender os avanços e os 
desafios para a materialização da acessibilidade e dos princípios da inclusão 
educacional, garantindo o acesso e as condições plenas de participação e 
aprendizagem aos integrantes da comunidade acadêmica e constituindo um espaço 
democrático e de vivência da cidadania, paralelamente à formação profissional de 
qualidade. 
Palavras-chave: Acessibilidade. Inclusão. Ensino Superior. 
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ACESSIBILIDADE ATITUDINAL: Sensibilizando Educandos por Meio de Contos 
de Fadas Inclusivos 

 
Leandra Brinck Leiria228

 

Lizandra Andrade Nascimento229 
 
Resumo: De acordo com os Referenciais de Acessibilidade na Educação Superior e 
a Avaliação in Loco do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 
(SINAES, 2013), acessibilidade é concebida como condição para utilização com 
segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços mobiliários e equipamentos 
urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e 
meios de comunicação e informação por uma pessoa que necessite de atendimento 
diferenciado. A partir de documentos oficiais e do diálogo permanente dos 
integrantes dos Núcleos de Acessibilidade, a URI elaborou e aprovou o Programa 
Institucional de Acessibilidade e Inclusão. A URI – São Luiz Gonzaga desenvolve o 
projeto de pesquisa A Acessibilidade na URI-SLG – A Construção de uma 
Universidade Acessível a Todos, que propõe a análise das condições de acesso das 
pessoas com deficiência ao Ensino Superior. A acessibilidade envolve os aspectos: 
arquitetônico, atitudinal, digital, pedagógico e metodológico. Dentre estes fatores, 
destaca-se a acessibilidade atitudinal como primordial para que ocorra a inclusão 
plena. Para tanto, a sensibilização dos educandos torna-se imprescindível, uma vez 
que as crianças e jovens, em geral, são mais acolhedores, contribuindo para criar 
um ambiente inclusivo. Concebemos que a sensibilização demanda a ludicidade. 
Nesse sentido, os contos de fadas inclusivos, elaborados por Cristiano Refosco 
configuram-se como excelentes instrumentos para o trabalho voltado à 
acessibilidade. Portanto, o presente projeto visa sensibilizar os educandos quanto à 
inclusão da pessoa com deficiência, vinculando-se ao Núcleo de Acessibilidade da 
URI-SLG e articulando-se às metas do Programa Institucional de Acessibilidade e 
Inclusão da URI. Frente ao exposto, o presente projeto visa sensibilizar estudantes 
dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental sobre a importância da inclusão das 
pessoas com deficiência, contribuindo para a consolidação da acessibilidade e 
educação inclusiva. Para tanto, pretendemos promover atividades de ‘hora do 
conto’, utilizando as obras da coleção Contos de Fadas Inclusivos, com vistas à 
sensibilização de crianças e adolescentes de São Luiz Gonzaga, constituindo 
espaço para diálogo sobre a inclusão das pessoas com deficiência, desmistificando 
preconceitos e combatendo discriminações. Dessa maneira, serão desenvolvidas 
sessões de hora do conto, utilizando o lúdico e a criatividade para sensibilizar os 
estudantes, visando o desenvolvimento de atitudes de respeito às diferenças e de 
acolhimento aos demais. 
Palavras-chave: Acessibilidade atitudinal. Inclusão. Contos de Fadas. Lúdico. 
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ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL: Projetos de Vida 
 

Sabrina Burin230
 

Lizandra Andrade Nascimento231 
 
 

Resumo: O Projeto Orientação Profissional – Projetos de Vida foi idealizado e 
implantado com o propósito de promover ações diversificadas voltadas à escuta dos 
anseios dos estudantes, à ampliação dos conhecimentos dos mesmos a respeito 
dos diferentes cursos e profissões disponíveis na contemporaneidade e à orientação 
profissional. Ao longo das sucessivas campanhas de Vestibular da URI – São Luiz 
Gonzaga, uma das principais demandas observadas pelas comissões de divulgação 
e coordenações dos cursos de graduação relaciona-se com a insegurança e a 
indecisão revelada pelos estudantes do Ensino Médio, solicitando respaldo da 
Universidade para subsidiar as escolhas dos jovens no que tange ao ingresso no 
Ensino Superior. Ciente de seu compromisso, enquanto Universidade Comunitária – 
conforme Portaria Ministerial Nº 665, de 5 de novembro de 2014, a URI – São Luiz 
Gonzaga procura colaborar com as escolas e as famílias dos jovens da microrregião 
de São Luiz Gonzaga, especialmente em um aspecto tão significativo como a 
orientação dos jovens, a fim de oferecer suporte diante de suas escolhas. Diante 
disso, o presente projeto adota uma perspectiva ampla, voltada não apenas à 
reflexão sobre o trabalho, mas, principalmente sobre o sentido da vida e a 
necessidade de desenvolvimento das múltiplas lateralidades humanas. Assim, mais 
do que auxiliar os jovens na escolha de uma profissão, almejamos subsidiá-los em 
um processo de reflexão acerca de sua pertença ao mundo e sua inserção na 
comunidade como cidadãos. Nesta etapa inicial, as ações operacionalizadas foram 
plenamente satisfatórias, especialmente por propiciarem o contato com os 
estudantes e a compreensão de suas percepções e posicionamentos. Mapeamos as 
principais angústias, dúvidas e demandas dos estudantes, constituindo um rico 
acervo de dados, por meio do qual será possível planejar e executar as oficinas de 
orientação profissional no decorrer do segundo semestre letivo de 2017, em 
conformidade com o Plano de Trabalho. Nas referidas oficinas, pretende-se, 
possibilitar aos jovens momentos de reflexão frente à vida acadêmica, bem como 
minimizar o sentimento de insegurança em relação à esta nova etapa da vida. Assim 
sendo, mais do que respostas sobre que profissão seguir, buscamos amenizar as 
pressões e angústias relacionadas à escolha da atividade laboral. Por esta razão, 
pensamos as oficinas como espaços de reflexão e de diálogo, em que além de 
conhecer as distintas áreas profissionais, os participantes possam conhecer suas 
potencialidades, suas fragilidades e seus anseios. Isso porque, o autoconhecimento 
é fundamental para opções coerentes e exitosas. 
Palavras-chave: Orientação Profissional. Projetos de vida. Futuro. 
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2.18. Educação Física – Ciência do 
Exercício Aplicada à Saúde, à 
Educação e ao Rendimento 
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INICIAÇÃO ESPORTIVA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA 
COMUNIDADE ESCOLAR DA URI DE SÃO LUIZ GONZAGA-RS 

 
Rafael Medeiros Sanfelice232 
Judite Filgueiras rodrigues233 

 
RESUMO: A Iniciação Esportiva é o período em que a criança começa a aprender 
de forma especifica, a prática de um ou vários esportes. É na infância que ocorre o 
desenvolvimento das habilidades motoras fundamentais que servem de base para o 
desenvolvimento das habilidades motoras especializadas que a criança utilizará nas 
suas atividades cotidianas, de lazer ou esportivas. O projeto “Iniciação Esportiva 
para Crianças e Adolescentes da Comunidade Escolar da URI de São Luiz 
Gonzaga-RS”, consiste na aplicação de um programa de atividades, de forma lúdica, 
envolvendo todas as modalidades esportivas, entre elas destacam-se: Futsal, 
Voleibol e Handebol. No início do programa são realizados testes para avaliações 
das habilidades motoras fundamentais, através do Test of Gross Motor 
Development, second edition - TGMD-2 (ULRICH, 2000). Esse teste é composto de 
doze habilidades motoras fundamentais, subdivididas em dois sub-testes, 
compostos estes por seis habilidades motoras de locomoção, e seis habilidades 
motoras de controle de objeto. Ao final do programa, como objeto de avaliação, os 
testes serão novamente aplicados. A faixa etária das crianças neste projeto é de 6 à 
11 anos de idade cronológica, podendo posteriormente ser ampliada para outras 
idades. O programa de atividades será sempre acompanhado pelo bolsista do 
projeto e/ou pelo professor responsável, para garantia da segurança do participante 
do programa. 
PALAVRAS-CHAVE: Esporte. Saúde. Educação. 
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NATAÇÃO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA COMUNIDADE ESCOLAR 
DA URI DE SÃO LUIZ GONZAGA-RS 

 
Rafael Medeiros Sanfelice¹ 

Judite Filgueiras Rodrigues² 
 

RESUMO:As atividades no meio líquido, como objeto legítimo de estudo em suas 
múltiplas dimensões são essenciais aos domínios cognitivo, afetivo e motor. A 
natação infantil vai além do aprender a nadar, porque poderá contribuir para ativar o 
processo evolutivo da criança, auxiliando-a no desenvolvimento de sua 
psicomotricidade e reforçando o início de sua personalidade. Este projeto tem como 
objetivo proporcionar um programa de atividades no meio líquido, de forma lúdica, 
que oportunize à criança a aprendizagem da natação. Todos os participantes, no 
início do programa, realizam uma anamnese para que o bolsista e/ou o professor 
responsável obtenham informações sobre a saúde da criança, bem como endereço 
dos responsáveis para possíveis contatos, e uma sondagem diagnóstica no meio 
líquido para verificar o nível de entrada da criança no programa. Os participantes 
serão reavaliados ao final de cada semestre, para comparar o nível de 
aprendizagem durante o programa. As atividades iniciam com adaptação ao meio 
líquido, para posteriormente desenvolver os estilos dos nados. A faixa etária das 
crianças neste projeto é de 06 à 11 anos de idade cronológica, podendo 
posteriormente ser ampliada para outras idades. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Natação. Aprendizagem. Saúde. 
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CONHECENDO OS FATORES QUE LEVAM A POPULAÇÃO SÃO-LUIZENSE A 
PRATICAR EXERCÍCIOS FÍSICOS NOS PARQUES E ACADEMIAS PÚBLICAS 

 
Taffarel Fontela 234 
Thales Moreira235 

Jean Lucas Poppe236 
 
 

 

Resumo: Introdução – A prática de atividade física está sendo cada vez mais 

disseminada como uma forte aliada pra o combate de problemas de saúde. Este fato 

reflete no aumento do número de academias funcionais instaladas em praças e 

parques públicos, utilizados pelos seus frequentadores não apenas para o lazer, 

mas também, para a melhoria da qualidade de vida por meio do exercício físico. 

Objetivo – Buscou-se apresentar os principais motivos que estimulam as pessoas a 

praticar atividades físicas em praças e academias públicas do município de São Luiz 

Gonzaga. Métodos – Informações relacionadas aos hábitos de prática de atividades 

físicas da população são-luizense foram obtidas por meio de um questionário, com 

perguntas objetivas. Resultados – Foi possível constatar que a maioria das 

pessoas, 92,68% dos entrevistados, utiliza os espaços públicos, praças e 

academias, para o lazer e, principalmente, para a manutenção da saúde. O principal 

incentivo para a prática de atividades físicas vem das recomendações médicas. 

Discussão e Conclusão – O interesse da população por um estilo de vida mais 

saudável é elevado, se for contínuo, deverá afetar, positivamente, em longo prazo, 

os índices de saúde pública no município. 
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Atividade de monitoria em Anatomia Humana: introdução à docência 
 

Thales Moraes Moreira 237 
Tatiane Costa Beber2381 

Jean Lucas Poppe239 
 
 

Resumo: Introdução – A monitoria é uma atividade acadêmica de apoio 
pedagógico, onde os discentes da educação superior podem ser aproveitados em 
tarefas de ensino e pesquisa, exercendo funções de alunos-monitores, de acordo 
com o seu rendimento e seu plano de estudo. Objetivo – Contribuir para a melhoria 
do aprendizado dos acadêmicos de Fisioterapia e Educação Física com relação à 
disciplina de Anatomia Humana. Metodologia – As atividades são realizadas de 
maneira expositiva, em horários extraclasse, com os modelos de estruturas 
anatômicas do corpo humano disponíveis no Laboratório de Anatomia Humana da 
URI – São Luiz Gonzaga. Resultados – A atividade de monitoria reforçou os 
conhecimentos do alunos-monitores com relação a anatomia do corpo humano, em 
razão, principalmente, dos debates com o professor-orientador e com os demais 
acadêmicos. Além disso, o maior tempo de vivência na universidade despertou o 
interesse pela formação continuada e pela carreira de docência na educação 
superior. Conclusão – A atividade de monitoria é essencial na vida acadêmica, uma 
vez que os alunos-monitores exercitam suas primeiras atividades como docentes e 
trabalham como um facilitador do processo de ensino-aprendizagem. 

Palavras-chave: Aprendizado. Biologia Humana. Ensino. 
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2.19. Engenharia Elétrica – Soluções 
Energéticas e Inovação Tecnológica 
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TRANSFORMADORES DE DISTRIBUIÇÃO: COMPARAÇÃO PARA 
APRIMORAMENTO DE NÚCLEOS E OLÉOS 

 
Fabrício Girardon Fabero 240 

Lucas de Carvalho ² 
 

Resumo: Com o passar dos anos, o consumo de energia aumenta, e em vista disso 
é necessário gerar mais energia ou buscar outros meios, como por exemplo, diminuir 
perdas em equipamentos na transmissão e na distribuição ou obter ganhos em 
geração de energia. Os transformadores com maior eficiência consistem em uma 
alternativa concreta para viabilizar a distribuição com menos perdas devido ao 
aquecimento entre outras. Objetivos: O objetivo da presente pesquisa foi averiguar 
a comparação entre a utilização do metal amorfo (AM) e o grão orientado (GO), 
juntamente com a utilização de óleo mineral isolante (OMI) ou óleo vegetal isolante 
(OVI) demonstrando a maneira ecologicamente correta com que um transformador 
tenha um melhor aproveitamento com o mínimo de perdas possíveis. Metodologia: 
Este estudo consiste em uma pesquisa descritiva qualitativa, no qual foi realizado 
uma comparação entre o metal amorfo (AM) e o grão orientado (GO), além do óleo 
mineral isolante (OMI) e o óleo vegetal isolante (OVI). Resultados e Discussão: 
Para que um transformador seja ainda mais eficiente, indica-se a utilização do metal 
amorfo (AM) juntamente com o óleo vegetal isolante (OVI). Através dessa relação 
observa-se que há 80% de perdas menores com o transformador a vazio, 
apresentando também menores correntes de excitação entre 50 a 60 % e uma 
diminuição de 15 % na temperatura do núcleo, evidenciando a melhor qualidade 
desses materiais. Considerações Finais: Com base nos estudos revisados 
verificou-se que o transformador com núcleo de metal amorfo (AM) é mais eficaz que 
a utilização do Grão Orientado (GO). Assim, a pesquisa realizada gera 
conhecimento nas aplicações práticas, evidenciando problemas específicos que 
envolvem materiais de metal amorfo (AM) e equipamentos adequados para o 
desenvolvimento de transformadores de potência. 
Palavras-chave: Transformador. Metal Amorfo. Ferro Silício. Perdas a Vazio. 
Perdas com Carga. 
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GERAÇÃO DE ENERGIA EÓLICA: POTENCIAL BRASILEIRO 
 

Igor Albuquerque Moreira241 
 

Resumo: A energia eólica tem origem na energia solar. É uma forma de energia 
cinética produzida pelo aquecimento diferenciado das camadas de ar, originando 
uma variação da massa específica e gradientes de pressão. As formas de 
aproveitamento dessa energia estão associadas à conversão da mesma em energia 
mecânica e elétrica. De forma geral, grande parte do litoral brasileiro apresenta 
velocidades de vento propícias ao aproveitamento de energia eólica em larga 
escala. O litoral das regiões Nordeste, Sul e o Norte do estado do Rio de Janeiro são 
considerados os mais apropriados para exploração dessa energia. Entretanto, 
existem áreas montanhosas no interior do país com um potencial eólico que pode 
ser bem aproveitado. Já a região Norte é a menos beneficiada em questão de 
ventos, sendo pouco utilizada para essa exploração. A quantidade de energia eólica 
extraível numa região depende das características de desempenho, altura de 
operação e espaçamento horizontal dos sistemas de conversão de energia eólica 
instalados. O aproveitamento de potencial energético renovável e disponível é a 
grande vantagem. O Brasil, conforme Figura 4.7, apresenta um potencial eólico de 
143,5 GW (CEPEL, 2010), praticamente igual ao potencial hidrelétrico total do país, 
onde se somam os avaliados e estimados. Além disso, a energia eólica é limpa e 
capaz de gerar créditos de carbono. Região Sul é a segunda em potencial 
energético a partir dos ventos no Brasil, onde o Rio Grande do Sul possui a maior 
velocidade de ventos, entre 5 a 7 m/s a 50 m do solo. As usinas eólicas, ou parques 
eólicos, são uma excelente oportunidade de geração a partir desta fonte renovável e 
de grande potencial energético. Conforme apresentado, o potencial brasileiro está 
em torno de 145 GW. No entanto, essa fonte apresenta uma dependência extrema 
do clima e regime de ventos da região onde está instalada e diferentemente da 
hidrelétrica tem dificuldades para realizar o armazenamento de energia e compensar 
possíveis necessidades instantâneas de energia solicitadas pelos consumidores. Por 
outro lado, a energia eólica pode ser uma alternativa complementar para melhorar 
os aproveitamentos de energia e as grandes áreas existentes com ventos 
constantes podem ser ocupadas com aero geradores. 
Palavras-chave: Energia Renovável. Geração Eólica. Potencial Brasileiro 
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O USO DE BIOGÁS COMO FONTE DE ENERGIA RENOVÁVEL 
 

Igor Albuquerque Moreira242 
Guilherme de Menezes Dos Santos243 

 
Resumo: O objetivo deste estudo é a realização de uma análise do uso de 
biodigestor, o quanto pode contribuir para um desenvolvimento ecológico e 
sustentável para o mundo. O objetivo deste estudo é a realização de uma análise do 
uso de biodigestor, o quanto pode contribuir para um desenvolvimento ecológico e 
sustentável para o mundo. O grande problema desse sistema está relacionado a 
questões ambientais visto que há uma quantidade elevada de resíduos gerada em 
um espaço pequeno. O descarte incorreto desse resíduo pode poluir o meio 
ambiente de forma aspecto visual, poluição dos lençóis e rios d’água e 
contaminação do solo. Um sistema de implantação que vem sendo muito utilizado 
mundialmente e chegou forte no Brasil e o sistema de implantação de um 
biodigestor, ele trabalha de modo anaeróbico, ou seja, sem ação do oxigênio. De 
forma que contribui correto para a destinação de resíduos, diminuindo a 
contaminação no meio ambiente. Além da vantagem ambiental pelo descarte correto 
dos resíduos este sistema produz biogás (um gás altamente inflamável constituído 
principalmente de metano), a utilização deste biogás pode ser na geração de 
energia elétrica em algumas propriedades pode diminuir o uso da energia das 
concessionárias (empresa responsáveis pela distribuição de energia local) ou até 
mesmo supre toda energia necessária na propriedade. Nesta última década ouve o 
tratado de Kyoto, países desenvolvidos tem uma cota de quanto podem gerar de 
carbono por ano, caso gerem mais que o permitido (que é o que mais ocorre), as 
empresas são obrigadas a pagar uma multa altíssima. Por esse motivo esses países 
preferem comprar créditos de carbono de países subdesenvolvido por tempo de 
contrato, sendo que um dos sistemas que geram credito de carbono é o sistema de 
biodigestor, isso é uma outra forma de aumentar a renda financeira. O tratado de 
Kyoto é controlado por tonelada de carbono produzido nos países desenvolvidos. O 
gás metano produzido por resíduos de animais é considerado 21 vezes pior que o 
carbono, ou seja, uma tonelada de gás metano representa 21 toneladas de gás de 
carbono, como os países desenvolvidos compram por tonelada de gás de carbono e 
o biodigestor funciona com gás metano, a cada um metro cúbico de metano, os 
países pagam o valor de 21 metros cúbico de gás de carbono. Concluímos que, no 
processo de biodigestão utilizam-se matérias que produzem energia, sendo que este 
processo é resultado de energia renovável, o que não acontece com fontes de 
energia não renovável como é o caso do petróleo, que são derivados altamente 
poluidores do ar, água e solo, além de produzirem gases de efeito estufa. Além do 
biodigestor contribuir para um desenvolvimento sustentável do mundo, a utilização 
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do biogás pode ser utilizada como fonte de energia elétrica, energia mecânica e 
energia térmica. 
Palavras-chave: Biogás. Biodigestores. Protocolo de Kyoto. 

TÍTULO: ENERGIA GEOTÉRMICA E SEU POTENCIAL DE GERAÇÃO NO 
PAQUISTÃO 

 
Matheus Almeida dos Santos244 

Luciano Bonato Baldissera 245 
 

Resumo: A matriz energética mundial hoje se baseia em combustíveis fosseis como 
carvão e petróleo, há também a crescente iniciativa nas energias renováveis, citando 
o exemplo da geração de energia através da força das águas, ventos e pelo calor do 
sol, mas têm-se outras formas de fontes renováveis que não são tão populares no 
mundo. Neste trabalho nosso objetivo deteve-se em estudar a Energia Geotérmica, 
considerada como não popular e o seu considerável potencial de geração no 
Paquistão. Esta modalidade de energia é proveniente do calor no interior do planeta 
Terra, sendo encontrada em várias formas e com modos de utilização da mesma, 
que vão desde aquecimento do interior de residências, edifícios e indústrias até a 
geração de energia elétrica, principal foco deste trabalho. Esta modalidade de 
geração renovável não tem um elevado custo construtivo e operacional, este calor 
encontrado de três formas: Baixas, Moderada e Altas temperaturas, a primeira com 
temperatura na faixa de 0ºC à 90ºC e a segunda com temperaturas entre 90ºC à 
150ºC e a ultima acima de 150ºC. O Paquistão, país localizado no continente 
asiático, foi escolhido para ser o centro deste estudo por ter um grande potencial de 
geração de energia, tem uma área de 800000 km2, sendo que se estende do norte, 
que é uma região montanhosa, até o sul que se compreende no mar da Arábia. Esta 
sua geografia fica no encontro de duas placas tectônicas e sob um cinturão sísmico 
em uma zona geotérmica ativa com colisão e eventos nas placas tectônicas, o que 
faz com que o país tenha um vasto reservatório geotérmico. A manifestação desta 
energia no país pode ocorrer de vários modos, como por exemplo, as fontes termais 
e gaysers, geopressão, rochas quentes e também vulcões de lama, sendo que os 
dois últimos exemplos citados são os que têm maiores potencias de geração. A 
Energia Geotérmica encontra-se em diferentes pontos e com diferentes 
temperaturas devido à localização dos reservatórios geotérmicos, sendo assim tem-
se um alto potencial para a geração de energia elétrica. Devido aos reservatórios 
estarem em diferentes níveis de temperatura, as centrais de geração são 
classificadas pelo modo em que é feita a produção de energia. A nomenclatura que 
é utilizada para determinar as centrais de geração é: Central de Vapor Seco, Usina 
Geotérmica de Flash de Vapor e Centrais de Ciclo Binário. Por fim podemos ver que 
há no mundo a preocupação em procurar outras formar de gerar energia e neste 
ponto em que a Energia Geotérmica aparece, tendo custos reduzidos e grande 
aproveitamento, mas o seu uso fica limitado aos países que se tem uma geografia 
apropriada para o surgimento desta forma de geração. Neste contexto, 
desenvolvemos, no decorrer do artigo, os dados referentes ao estudo da Energia 
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Geotérmica, seu potencial de geração, bem como sua viabilidade econômica de 
utilização em escala, na geração. 
Palavras-chave: Energia Geotérmica. Potencial de geração. Geração de energia. 

TECNOLOGIA NUCLEAR BRASILEIRA PARA DESENVOLVIMENTO DE 
REATORES RÁPIDOS E AVANÇADOS 

 
 

WILLIAN CANTINI SCHEEREN246 
LUCIANO BONATO BALDISSERA247 

 
Resumo: A energia nuclear, embora seja mais conhecida popularmente pelo seu 
uso na construção de armas nucleares e na geração de energia elétrica, pode 
apresentar diversas outras aplicações, como no diagnóstico e tratamento de 
doenças, nos meios de transporte, no controle de insetos, na esterilização de 
material hospitalar e alimentos, etc. No Brasil, a busca pelo domínio da energia 
nuclear teve início em meados da década de 50, sendo que em 1969 foi tomada a 
decisão da construção da primeira usina nuclear brasileira. A partir deste momento 
iniciou-se a "Era Nuclear Brasileira", que futuramente deu origem a várias 
instituições de pesquisa relacionadas ao desenvolvimento e avanço de tecnologias 
nucleares. Paralelamente ao surgimento destas instituições, deu-se início a alguns 
projetos de inteligência nacional restrita. Um dos principais projetos é o programa de 
“Tecnologia de Reatores Rápidos Avançados”, também chamado de projeto TERRA, 
o qual tem o propósito de usar a força nuclear para gerar eletricidade em veículos 
espaciais, produzindo também efeito propulsor visando o deslocamento de toda a 
sua estrutura até o espaço. Como base, seus desenvolvedores contam com o 
princípio do ciclo térmico de Brayton, junto com o princípio de conversão de calor em 
energia mecânica para alimentar o gerador e o propulsor. A etapa do projeto na qual 
está sendo trabalhada atualmente, concentra esforços no elemento combustível, no 
núcleo do reator e na conversão de calor em eletricidade, sendo considerada a 
etapa com maior complexidade, pelo motivo do controle da força nuclear. 
Basicamente, o projeto trabalha somente com simulações numéricas, visando 
inicialmente a obtenção do mais alto grau de segurança possível, devido a 
complexidade da forma de energia envolvida. O projeto TERRA, no momento, não 
possui previsão para o envio desta tecnologia para o espaço, entretanto, estima-se 
que haverá um forte direcionamento para exploração de outros planetas a partir de 
2020, o que faz com que as pesquisas em andamento contribuam de forma 
significativa neste setor. Com isto, o presente artigo tem como objetivo fazer uma 
breve explanação sobre a utilização da energia nuclear no Brasil e apresentar este 
projeto de pesquisa nuclear em desenvolvimento denominado “TERRA”, o qual tem 
como principal objetivo a construção de micro reatores nucleares com tecnologia 
nacional, para o fornecimento de energia no espaço. 
Palavras-chave: Energia Nuclear. Projeto TERRA. Micro reatores nucleares. 
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2.20. Fisioterapia – Promoção, 
Prevenção e Reabilitação da Saúde 
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CÉLULAS TRONCO E ALGUNS CENÁRIOS NA SOCIEDADE CONTEPORÂNEA - 
REVISÃO DE LITERATURA 

 

 ¹Ana Paula De Almeida Ramos Da Silva 

²Andressa Melo 

³Ana Helena Braga Pires 

RESUMO: INTRODUÇÃO: As Células Tronco, são células capazes de se 
diferenciar, e originar células semelhantes às progenitoras, quando apresentadas 
como terapias, possivelmente podem levar a cura de patologias degenerativas ou 
recuperar tecidos lesionados ou traumatizados. OBJETIVO: Este estudo teve como 
objetivo, apresentar alguns cenários contemporâneos relacionados ao assunto, e 
analisar a situação atual das pesquisas com células tronco na sociedade. 
METODOLOGIA: O estudo foi elaborado por meio de revisão de artigos 
disponibilizados no site de busca acadêmica Scielo e pela utilização de livros 
voltados a assuntos de bioética e biodireito, também através de informações 
disponíveis em sites da internet. DISCUSSÃO E RESULTADOS: A Igreja Católica 
Romana defende que o inicio da vida humana ocorre no momento da fecundação do 
óvulo. E a Associação Espírita acredita que na fecundação é o momento de 
encarnação no qual o espírito passa a comandar todo processo, acreditam que a 
utilização de células embrionárias em pesquisa, seria a interrupção da vida de um 
individuo. Já os apoiadores destas pesquisas, alegam que os estudos se 
apresentam como uma forte promessa de tratamento ou ate mesmo possível cura 
de doenças crônicas degenerativas, cardiovasculares e recuperação funcional de 
membro lesado. CONCLUSÃO: Concluímos que questões como o “inicio da vida 
humana” ou quando considerar o embrião uma “pessoa”, ainda não estão totalmente 
esclarecidas, na concepção ou durante o seu desenvolvimento. Os pensamentos 
variam de acordo com a cultura, religião e o sentido moral de cada um dentro da 
sociedade. Percebe-se ainda a necessidade de um tempo de reflexão, debates e 
discussões sobre o assunto.  
PALAVRAS-CHAVES: CélulasTronco. InÍcio da Vida. Cenário Contemporâneo. 
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SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE: PERCEPÇÕES DO PÚBLICO TRANSGÊNERO – 
REVISÃO DE LITERATURA  

 
Andrews de Paula Araujo248 

Lavosie Lemos Saurim249 
Ana Helena Braga Pires250 

 

Resumo: INTRODUÇÃO: Estudos recentes demonstram que não há nenhuma 
associação entre transgêneros com algum distúrbio mental, fato esse acalorou a 
discussões sobre a posição do público transgênero perante a sociedade. Surgem 
circunstâncias adversas que vão contra a inclusão e aceitação de transgêneros na 
sociedade, como por exemplo, a aprovação de uma liminar por um juiz do Distrito 
Federal em prol da “reversão sexual”. Em oposição a estes fatos contamos com a 
presença de figuras públicas como o ator Thammy Miranda, o cartunista Laerte 
Coutinho e a modelo Lea T que lutam pelos direitos civis da classe. Em um estudo 
observou-se que os indivíduos trans, residentes na cidade de Santa Maria – RS, 
preferem terapias não convencionais, como religiões afros, pois lá são melhores 
aceitos, valorizados e respeitados do que no Sistema Único de Saúde, facilitando 
seu tratamento quanto a enfermidade. O Sistema Único de Saúde é regido por 
normas, leis e princípios, que garantem o tratamento digno e igualitário para 
qualquer indivíduo. OBJETIVO: O objetivo do respectivo trabalho é buscar na 
literatura estudos relacionado ao público transgênero quanto a experiências de 
preconceito vividas dentro do Sistema Único de Saúde. METODOLOGIA: Foi 
realizada uma revisão da literatura com busca nas bases de dados disponíveis na 
internet: GOOGLE acadêmico, SCIELO, Lilacs, PubMed, em português, e inglês. 
Foram utilizados como critérios de inclusão, publicações que abordassem o uso da 
rede Pública de Saúde, o preconceito quanto aos usuários transgêneros. 
RESULTADOS / DISCUSSÃO: Na maioria dos casos o sistema de saúde pratica 
algum tipo de preconceito ou desrespeito contra o público LGBT devido o 
despreparo dos profissionais de saúde em entender o universo transgênero. O 
público transgênero evita os serviços públicos de saúde, pois consideravam o 
atendimento inadequado já que não atingiram suas expectativas. Uma das questões 
pungentes foram as formas de nominá-las nos serviços de saúde, ser publicamente 
chamado pelo nome que não corresponde à sua aparência é uma agressão 
responsável pela evasão dos transgêneros dos serviços de saúde. CONCLUSÃO: 
Com base nos artigos encontrados e estudados, é evidente a grande dificuldade 
encontrada pelo público LGBT, principalmente transgêneros e travestis quanto ao 
uso da rede pública de saúde. A dificuldade se torna muito mais visível quando 
procurado artigos com base em declarações dadas pelos próprios usuários do 
sistema que sofreram algum tipo de preconceito ou até mesmo descriminação. 
Infelizmente devido a inúmeras barreiras encontradas pelos trans, torna-se mais 
frequente e comum entre a comunidade a busca pelo atendimento particular, mesmo 
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que com o custo elevado, do que enfrentar o preconceito. O acolhimento e a 
humanização são critérios importantes no atendimento à população LGBT. Para 
uma boa assistência de saúde é importante o indivíduo sentir-se confiante com o 
profissional da saúde, de modo em que o profissional demonstre e esteja solidário 
com o usuário do serviço da saúde. 
Palavras-chave: Transgênero. SUS. Equidade. Universalidade. Preconceito. Saúde. 
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ABORTO - UM DIREITO DE VIVER VERSUS LEGISLAÇÃO 

 

Daíse Miranda251 
Kátia Marques252 

Ana Helena Braga Pires253 
 

Resumo: Introdução: É no momento da concepção que se inicia biologicamente a 

formação de um novo ser, o que muitas vezes pode ser um ato indesejado pelos 

próprios pais, pelo fato de serem muito jovens, o que leva por optar pela interrupção 

da gestação pelo ato do aborto. Discussões sobre essa temática são geralmente 

polêmicas, já que é um assunto complexo e delicado, argumentos como a 

interrupção da vida de um ser inocente frente à irresponsabilidade de sua genitora 

de um lado, versus a integridade do filho e da própria mãe diante de uma 

maternidade não desejada, são sempre pontuados. O tema do aborto é dentre a 

totalidade das situações analisadas pela Bioética, aquele sobre o qual mais se tem 

escrito, debatido e realizado congressos científicos e discussões públicas, isso não 

significa no entanto que tenham ocorrido avanços excessivos sobre a questão 

nestes últimos anos ou mesmo que se tenham alcançado alguns consensos morais 

democráticos, ainda que temporários, para o problema, ao contrário, a problemática 

do aborto é um exemplo nítido que a sociedade não tem dimensão do assunto, dos 

mais de 50 milhões de abortos induzidos a cada ano, por todo o mundo, cerca de 

metade é realizada sem condições de segurança. Objetivo: O presente artigo tem 

como objetivo verificar o conhecimento acerca da legislação brasileira e do direito de 

viver na percepção da opinião pública em relação ao aborto provocado. 

Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo e analítico de revisão bibliográfica, 

realizado por meio de pesquisa de artigos ordenados nas bases científicas: LILACS, 

SciELO, PubMed MEDLINE e Manual de Direito Penal. Discussão: O aborto é um 

caso típico onde as posições quanto ao fundamento ético são incompatíveis, para 

alguns se trata do direito à vida, para outros é evidente que envolve o direito da 

mulher decidir sobre seu próprio corpo e há, ainda, os que estão convencidos de 

que a malformação grave deve ser eliminada a qualquer preço porque a sociedade 

tem o direito de ser constituída por indivíduos capazes. Conclusão: Conclui-se com 

o presente estudo que o aborto continua sendo um tema polêmico, e muito debatido 

na opinião pública, sabendo que a Lei / Artigo 128 do Código Penal.2 pune o ato de 

abortar. 
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Palavras-chave: Aborto Legal; Conhecimento da Legislação do Aborto; Saúde da 

Mulher; Opinião Pública. 

DOAÇÃO DE ÓRGÃOS: CONCEITO, HISTÓRIA E DIFICULDADES NA 
EFETIVAÇÃO DO MÉTODO 

¹Deise Fonseca de Andrade 
²Eduarda dos Santos Nunes 

³Emily da Rosa Prestes 
4Ana Helena Braga Pires 

 

RESUMO: INTRODUÇÃO: O conceito de transplante de órgãos se dá através de um 
recurso terapêutico que tem como objetivo a substituição de órgãos que não tem 
mais nenhuma função no organismo humano e para que ocorra esse transplante é 
preciso que haja a doação de órgãos. OBJETIVOS: Este estudo tem como objetivo 
principal ampliar os conhecimentos em relação aos fatores relacionados de como 
ocorre o processo e os resultados da doação de órgãos. MATERIAIS E MÉTODOS: 
O presente estudo trata-se de uma revisão teórico-descritiva que visa ampliar os 
conhecimentos acerca do assunto doação de órgãos, bem como, sua história, 
conceito e dificuldades encontradas para efetivar esse método, utilizou-se como 
base de dados: LILACS, Scielo, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Google 
Acadêmico, com artigos sem limitações de período de tempo. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO: Para que órgãos possam ser doados, implica em diversos fatores, 
dentre os quais, podem-se citar os principais que são: o consentimento familiar e 
desprendimento da matéria, a estrutura dos serviços de saúde e os gastos com a 
saúde. CONCLUSÃO: Ao observar o decorrer da presente pesquisa, torna-se 
notório que a doação de órgãos deve ser discutida na sociedade com maior ênfase, 
mostrando à população a importância de ser um doador. Questões como religião, 
crenças, desprendimento corporal, entre outras, devem ser revistas quando se trata 
de salvar vidas. 
Palavras-chave: Doação de órgãos. Transplante de Órgãos. Bioética. 
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O PAPEL DA FISIOTERAPIA NAS EQUIPES DE ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA 
FAMÍLIA (ESF'S)  

 
Gabriel Mollmann Martins1 

Andriéli Aparecida Salbego Lançanova1 

Samuel Vargas Munhoz1 

 Márcio Adriano Birck1 

Ana Helena Braga Pires1 

 
Resumo:O Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos maiores sistemas públicos de 
saúde em âmbito mundial, contemplando desde atendimentos ambulatoriais até 
procedimentos complexos como transplante de órgãos e procedimentos para o 
tratamento de diferentes tipos de câncer, garantindo acesso aos serviços de forma 
integral, universal e gratuita em todo o território brasileiro (CAVALCANTI, 2015). 
Conforme as diretrizes do SUS, são disponibilizadas ações preventivas de cunho 
primário, ofertando informações relevantes de promoção em saúde para que a 
população conheça seus direitos e deveres relacionados com sua saúde, bem como 
níveis secundários e terciários, ofertando serviços ambulatoriais e hospitalares com 
diversas especialidades e até mesmo ações de reabilitação através da Fisioterapia 
(BRASIL, 2007). Diante do exposto, o presente trabalho visa explanar o papel do 
profissional fisioterapeuta como integrante indispensável nas equipes de Estratégia 
em Saúde da Família. A busca foi realizada nas bases de dados: SciELO, Google 
Acadêmico e PubMed, sendo usados os seguintes descritores e suas correlações: 
saúde coletiva; Fisioterapia na comunidade; Fisioterapia no SUS; Fisioterapia nos 
ESF's. A inserção do fisioterapeuta nos ESF'S é recente, sendo aprovada na última 
década após discussões do Ministério da Saúde (BAENA, 2012), contemplando 
atividades de forma individual ou em grupos, com a realização de palestras, 
orientações sobre cuidados à saúde, rodas de conversa, caminhadas orientadas, 
alongamentos, técnicas de relaxamento, visitas domiciliares e processos de 
reabilitação, sendo úteis para os diferentes grupos existentes no ESF como: saúde 
da mulher, saúde da criança, saúde do idoso, saúde mental, hipertensos, diabéticos. 
(VÉRAS, 2013). Por fim, vale enfatizar que o fisioterapeuta, visa criar um ambiente 
de reflexão na comunidade inserida no ESF, através de temáticas sobre processos 
fisiopatológicos de doenças e suas complicações, alertando para seus sinais e 
sintomas, incentivando boas práticas para melhor estilo de vida, gerando uma 
mudança atitudinal na população, garantindo qualidade de vida no âmbito 
biopsicossocial. 
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INFLUÊNCIA DOS PADRÕES CLIMÁTICOS NAS INTERNAÇÕES 
HOSPITALARES DIAGNOSTICADAS POR ASMA NO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO SUL/RS 
 

Gabriel Mollmann Martins254 
Marcio Adriano Birck255 

 

Resumo: Introdução - A asma é uma doença crônica situada nas vias respiratórias, 
de caráter inflamatório, caracterizada pela hiperresponsividade das vias aéreas 
inferiores e por limitação variável ao fluxo aéreo. Manifesta-se por episódios 
recorrentes a opressão torácica, dispneia, tosse e respiração sibilante, acarretando 
em diminuição dos volumes e capacidades pulmonares, consequentemente a um 
comprometimento funcional, afetando diretamente na qualidade de vida dos 
indivíduos. Tais sintomas são consequências de uma obstrução das vias aéreas, 
sendo seu quadro reversível com tratamento adequado ou controle espontâneo da 
patologia. Objetivos - Objetivamos analisar o período que os indivíduos com asma 
internam por crises decorrentes da doença, para que seja possível elaborar 
estratégias para controle e combate a internações em nível ambulatorial. Bem como 
a necessidade de se ter mais profissionais fisioterapeutas no âmbito hospitalar em 
períodos de maiores internações para diminuir a possibilidade de complicações 
decorrentes da asma. Métodos - Trata-se de um estudo epidemiológico, que busca 
identificar a influência dos padrões climáticos nas hospitalizações diagnosticadas por 
asma no período de janeiro 2010 à dezembro 2016. Com base nos dados de 
internação do DataSUS no Estado do Rio Grande do Sul e em artigos científicos 
sobre o tema. Resultados - Há um maior número de internações durante o outono, 
um período de transição entre estações antagônicas e fatores como baixa umidade, 
que diminui a dispersão dos poluentes, oque piora da qualidade do ar, fatores 
irritantes do trato respiratório. Há uma redução das internações no decorrer dos 
anos devido a programas de prevenção e promoção à saúde mais eficientes. 
Discussão – Conclusão - A asma é uma das doenças mais comuns que afeta tanto 
crianças quanto adultos, sendo um problema mundial de saúde pública, acometendo 
cerca de 300 milhões de indivíduos. Segundo o Jornal Brasileiro de Pneumologia 
(2012) os gastos com a asma podem causar um aumento nos gastos, não só do 
governo, mas também da família do individuo acometido. Recomendações da 
Organização Mundial de Saúde (2012) é que os gastos da família não excedam 5% 
do montante da renda familiar, porém em alguns casos a asma pode consumir 
quase 25% da renda familiar dos pacientes da classe menos favorecida. Através 
desse estudo foi possível identificar que, os maiores índices de hospitalizações, com 
base nos resultados obtidos, apontaram que o maior número de hospitalizações 
diagnosticadas por asma no Estado do Rio Grande do Sul é durante o outono. A 
estação tem característica de mudança climática, como a diminuição da 
temperatura. Propõe-se discutir e implantar politicas públicas locais, que visam 
promover a saúde e prevenir a doença. Disponibilizando um número maior de 
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profissionais fisioterapeutas em âmbito hospitalar e nos postos de saúde, tal como o 
Programa de Saúde da Família (PSF), que possam auxiliar o tratamento e reduzir as 
possíveis complicações da doença, assim como reduzir o tempo de internações por 
asma.  
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CRIOTERAPIA E TERMOTERAPIA NO TRATAMENTO DA ESPASTICIDADE 

 

Iara Oliveira Guerin 256 
Leandra Brinck Leiria 257 

Murilo Zolin Ribeiro 258 
Clarissa Ruschel Cavalheiro 259 

Ana Helena Braga Pires 260 
 

Resumo: A espasticidade afeta milhões de pessoas, e é considerada um dos 
distúrbios motores mais corriqueiro e que gera incapacidade nos indivíduos com 
lesão do sistema nervoso central. Manifestando como sinais clínicos a 
hipertonicidade, reflexos tendinosos exagerados, clônus e sinal de Babinski positivo. 
Como condutas que podem ser utilizadas para o tratamento da espasticidade as 
mais usadas são: o tratamento medicamentoso, tratamento cirúrgico, bloqueio 
neuromuscular, tratamento com toxina botulínica A e o tratamento fisioterapêutico, 
onde destinam-se a prevenir e recuperar as alterações anormais do movimento. A 
fisioterapia proporciona a facilitação no controle do tônus e dos movimentos, na 
aprendizagem de posturas e padrões normais, em razão de que visa à inibição da 
atividade reflexa patológica e a facilitação do movimento normal. Entre os recursos 
fisioterapêuticos que existem, os mais aplicados para modulação do tônus são: a 
cinesioterapia, eletroterapia, termoterapia e crioterapia. O objetivo do estudo é 
verificar na literatura os efeitos da crioterapia e termoterapia em indivíduos com 
espasticidade. Foi realizada uma revisão de literatura baseada em artigos científicos 
nacionais e internacionais indexados nas bases de dados Scielo, Pubmed e Lilacs 
com os seguintes descritores: espasticidade, fisioterapia, crioterapia e termoterapia. 
Dentre os artigos analisados para este estudo, verificamos que há uma alta relação 
entre a crioterapia e a termoterapia como recursos utilizados com a finalidade de 
reduzir a espasticidade, possibilitando a execução de exercícios fisioterapêuticos, e 
fornecendo bem-estar e melhora na qualidade de vida deste indivíduo. A 
termoterapia e a crioterapia são técnicas que auxiliam na redução do quadro clínico 
dos indivíduos. Apesar que os mais recentes estudos tem sugerido para o uso do 
frio, é correto afirmar que o calor também é um recurso terapêutico indicado para a 
redução do espasmo muscular, mesmo tendo efeito de curta duração, ele facilita a 
realização da cinesioterapia, quando esta é executada logo após a sua aplicação. 
Porém, foi constatado que as técnicas quando aplicadas separadamente não geram 
um resultado tão eficaz quanto se as mesmas forem usadas de forma combinada. 
Durante a realização deste trabalho verificou-se a eficácia da aplicação da 
crioterapia e da termoterapia no tratamento da espasticidade. Através da crioterapia 
podemos reduzir os impulsos excitatórios, promovendo desta forma relaxamento 
muscular e redução da espasticidade. Já quando relacionado a termoterapia, foram 
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encontrados poucos estudos que manifestam a técnica como tratamento da 
espasticidade. Embora encontrado alguns estudos discordantes os mesmos 
comprovaram que o calor é um meio eficaz na retenção de espasmo muscular, ou 
seja, redução da espasticidade. Quanto a associação da crioterapia e da 
termoterapia no tratamento da espasticidade, foram encontrados resultados mais 
satisfatórios do que os estudos que apresentaram as técnicas de forma isolada, no 
entanto, ainda são escassos estudos comparando o efeito das técnicas isoladas e 
combinadas. Contudo, faz-se necessário mais pesquisas sobre a temática, já que foi 
possível verificar que existe uma escassez de pesquisas na literatura que 
relacionam o uso desses recursos no tratamento da espasticidade. Portanto, 
podemos concluir que novos estudos são necessários a fim de esclarecer possíveis 
divergências, e possivelmente, fornecer parâmetros seguros de aplicação. 
Palavras-chave: Espasticidade. Fisioterapia. Crioterapia. Termoterapia. 
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ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS NO 
LAR DO IDOSO SÃO VICENTE DE PAULA - RELATO DE EXPERIÊNCIA  

 
Janine Barbosa Silva 261 

Fernanda Marques Grings ¹ 
Marzane Bolzan Morais Oliveira 262 

 
  

RESUMO: Introdução: O envelhecimento é um dos grandes desafios da saúde 
pública, pois devido ao aumento deste grupo populacional as necessidades por 
atendimentos de saúde aumentam gradativamente. Quando a realização de certas 
atividades ou os cuidados prestados pela família se tornam inviáveis para a mesma, 
busca-se então o apoio das Instituições geriátricas aos idosos. Essas instituições 
são locais que abrigam pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, tendo em 
vista a assistência biopsicossocial. A Fisioterapia junto aos demais profissionais atua 
nas condições funcionais e psicossociais de idosos institucionalizados, prevenindo, 
promovendo e reabilitando alterações ocasionadas pelo envelhecimento. Objetivos: 
relatar a experiência dos acadêmicos da fisioterapia durante os atendimentos 
supervisionados, verificando a assistência fisioterapêutica a idosos 
institucionalizados. Metodologia: estudo descritivo, do tipo relato de experiência, 
realizado na Instituição Lar do Idoso São Vicente de Paula/RS, no período de Março 
a Abril de 2017. Resultados e Discussão: Nesta experiência os acadêmicos 
refletiram sobre a assistência oferecida aos idosos pela equipe da Instituição, 
observando o ambiente, desde a sua estrutura até as condições físicas, sociais e 
psicológicas em que os idosos se encontravam, analisando através da avaliação 
fisioterapêutica todas as informações necessárias para a realização do atendimento. 
Conclusão: A experiência obtida através dos atendimentos auxiliou na 
compreensão da atuação da fisioterapia na assistência à saúde de idosos 
Institucionalizados. Além da aplicação de técnicas terapêuticas, é necessário o 
fisioterapeuta desenvolver estratégias junto aos demais profissionais da instituição, a 
fim de atender as necessidades dos idosos, visando uma melhor qualidade de vida.  
PALAVRAS-CHAVE: idosos institucionalizados. Fisioterapia. gerontologia. 
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DESTINO DOS EMBRIÕES EXCEDENTES DA TÉCNICA DE FERTILIZAÇÃO IN 
VITRO: UM OLHAR BIOÉTICO 

 

Karen Fonseca da Silva263 
Vera Maria Fontela do Amaral264 

Ana Helena Braga Pires 265 
 

Resumo: Introdução: A fertilização in vitro (FIV) é a técnica mais moderna e 
polêmica de reprodução humana assistida. Basicamente é conceituada como um 
procedimento em que a fertilização e o desenvolvimento inicial dos embriões 
ocorrem fora do corpo da receptora e os embriões resultantes são transferidos 
habitualmente para o útero. Para potencializar as chances de gestação são 
produzidos embriões em excesso, gerando assim, a problemática dos embriões 
excedentes, uma vez que nem todos são implantados. Objetivo: O trabalho tem 
como objetivo buscar na literatura informações a respeito dos procedimentos 
realizados na técnica de FIV e principalmente o destino dos embriões excedentes 
com enfoque nos aspectos bioéticos. Metodologia: Para a construção do artigo 
realizou-se uma revisão bibliográfica em plataformas de dados como Scielo e 
Google Acadêmico, de modo que a pesquisa teve como base somente arquivos 
publicados no período de 2009 a 2016. Resultados e discussão: Após análise 
teórica constatou-se que todos os embriões excedentes devem ser criopreservados 
(congelados), de modo que, após isso os possíveis destinos dos mesmos variam de 
acordo com a situação apresentada. Caso haja demanda de um novo tratamento, 
utilizam-se os mesmos embriões anteriormente preservados; o material embrionário 
também poderá ser doado para tratamento de terceiros ou estudo cientifico 
mediante autorização dos responsáveis; e os embriões criopreservados com mais 
de cinco anos poderão ser descartados se esta for a vontade dos pacientes. Sob o 
ponto de vista bioético a manipulação destes embriões requer a análise de questões 
relacionadas à vida e os direitos humanos. O debate centraliza dois aspectos 
conflitantes: o primeiro refere-se à suposição de que o embrião configura-se como 
um ser vivo com o potencial de tornar-se uma pessoa e desse modo tem direito a 
vida; já o segundo aspecto considera-o como um conjunto de células e por isso não 
merece nenhuma diferença de tratamento que qualquer outro grupo celular. 
Conclusão: A manipulação de embriões durante o processo de FIV é considerado 
um assunto polêmico por envolver questões éticas e a dignidade humana, 
principalmente no que se refere ao destino do material embrionário, o qual pode ser 
reutilizado, doado ou descartado. A controvérsia evidente nas discussões a respeito 
do momento em que, de fato tem início a vida humana, levanta questionamentos 
sobre o modo como algumas técnicas cientificas são empregadas, a fim de evitar 
que lesem ou ponham em perigo a dignidade assegurada a todo ser humano no seu 
percurso vital. 
Palavras-chave: Reprodução assistida. Fertilização in vitro. Embriões excedentes. 
Bioética. 
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EUTANÁSIA E SUAS NOVAS PERSPECTIVAS 

 

Michelle Carpes Motta266 
Larissa Giraudo da Silva267 
Ana Helena Braga Pires268 

 

Resumo: INTRODUÇÃO: O termo eutanásia significa morte boa, ou seja, sem dores 
e sofrimento (do grego eu, "boa", e thanatos, "morte"). No século XVII eutanásia 
passa a referir-se ao ato de por fim na vida de uma pessoa enferma, que não exista 
esperança de vida, e não de qualquer pessoa. OBJETIVO: O objetivo dessa revisão 
é trazer conceitos e informações atualizadas sobre a eutanásia no mundo. 
METODOLOGIA: Realizou-se uma ampla revisão de literatura especializada em 
bancos de dados on-line, tais como Scielo, Lilacs e NCBI, e em livros. 
RESULTADOS E DISCUSSÕES: Há outros métodos para se prolongar a vida, 
mesmo em pacientes em estagio terminal, como a distanásia. Permitir que o 
individuo viva ate sua morte, sem intervenções, é conhecido como ortotanásia. A 
eutanásia pode ser dividida em ativa, passiva e duplo efeito, de acordo com o ato 
em si, e em voluntária, involuntária e não voluntaria, quanto ao consentimento do 
paciente. Apenas na Holanda, Suíça, Canadá, Colômbia e Estados Unidos é 
permitido à eutanásia dependendo do caso. CONCLUSÃO: Com essa revisão, foi 
possível expandir os conhecimentos sobre o assunto, saber diferenciar os tipos 
existentes de eutanásia e locais onde foi legalizado a prática. 
Palavras-chave: eutanásia. morte boa. distanásia. ortotanásia. vida. 
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PRINCIPAIS PATOLOGIAS ATENDIDAS NA CLÍNICA ESCOLA DE 
FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA DA URI - SÃO LUIZ GONZAGA 

 
Nathália Stangherlin Figueiredo¹ 

Andriéli Aparecida Salbego Lançanova² 
Samuel Vargas Munhoz³ 

 Marzane Bolzan Moraes de Oliveira4 
 
Resumo: Introdução: Devido ao aumento da expectativa de vida da população em 
geral, as doenças neurológicas apresentam-se em crescimento descontrolado, 
causando sequelas crônicas que levam a limitação funcional e alterações 
emocionais. Os distúrbios neurológicos são doenças do sistema nervoso central e 
periférico, que incluem doenças como acidente vascular encefálico (AVE), doença 
de Parkinson, traumatismo crânio-encefálico (TCE), esclerose múltipla, entre outros. 
Objetivo: Perscrutar as principais patologias atendidas na Clínica Escola de 
Fisioterapia Neurológica da URI – São Luiz Gonzaga entre os anos de 2012 a 2016, 
bem como a faixa etária e gênero prevalentes entre a amostra. Metodologia: A 
coleta dos dados foi realizada através da análise das fichas de avaliação dos 
pacientes que receberam serviços de fisioterapia neurológica na Clínica Escola de 
Fisioterapia da URI - São Luiz Gonzaga. Resultados/Discussão: Todas as fichas 
foram analisadas, desta forma, foram elencadas as patologias, com uma maior 
prevalência de pacientes entre 60 a 69 anos, sendo 50 homens e 26 mulheres, 
totalizando 76 indivíduos. As patologias mais atendidas foram o Acidente Vascular 
Encefálico (53,9%), doença de Parkinson (6,7%), Traumatismo Crânio-encefálico 
(6,7%) e Esclerose Múltipla (2,63%). Devido aos resultados encontrados nesse 
estudo e embasamento teórico, é possível afirmar que no processo de reabilitação 
das patologias neurológicas é indispensável o papel da fisioterapia neurológica, visto 
que, em conjunto com a saúde publica, é capaz de desenvolver estratégias nos seus 
três níveis de atuação, sendo eles, o primário, na promoção de saúde; o secundário, 
na prevenção do agravamento das enfermidades; e o terciário, no processo da 
reabilitação. Considerações Finais: Estudos que identifiquem a prevalência de 
patologias nas clínicas escolas são importantes para que a Universidade ganhe 
visibilidade tanto na comunidade, quanto entre os gestores e desta forma, 
mostrando a relevância da prestação de serviços fisioterapêuticos em prol da 
melhora das condições clínicas do paciente, bem como, oferta de bem-estar e 
qualidade de vida. 
Palavras-chave: Fisioterapia neurológica. Clínica escola. Epidemiologia.  
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INCIDÊNCIA DE ÓBITOS POR PNEUMONIA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO 
SUL 

 
Tainara Guimarães de Miranda269 

Vitória Verffel Soares270 
Marcio Adriano Birck271 

 
Resumo: Introdução - A pneumonia é uma doença caracterizada por infecção 
pulmonar, de categoria inflamatória em que ocorrem anormalidades nas trocas 
gasosas a nível alveolar. Pode ser causada por bactérias, vírus, fungos, protozoários 
e irritantes químicos, sendo as bactérias a forma mais comum de adquirir a doença. 
Os acometidos apresentam tosse inicialmente não produtiva, mas que pode evoluir 
com produção de escarro, e consequentemente insuficiência respiratória, febre e dor 
torácica que se difere da dor comum por apresentar “pontadas”. Tais sintomas são 
decorrentes desta infecção que inflama os sacos de ar em um ou ambos os 
pulmões, podendo ficar cheios de líquido, seu tratamento requer o uso adequado de 
antibióticos que são capazes de tratar muitos tipos de pneumonias, algumas delas 
podendo ser evitadas com vacinas. Objetivos - Visamos averiguar determinado 
período em que houve maior incidência de óbitos constatados por pneumonia no 
Estado do Rio Grande do Sul (RS), afim de ressaltar a importância de propostas que 
visam a promoção de saúde voltada para a prevenção da doença. Métodos - 
Caracteriza-se por ser um estudo epidemiológico, quantitativo, que busca apontar a 
incidência de óbitos por pneumonia no RS, avaliando por anos no período de janeiro 
de 2008 à dezembro de 2016, e meses do ano em que teve maior incidência de 
óbitos. Por meio de dados do departamento de informática do SUS (DataSUS) e em 
artigos científicos relacionados ao tema abordado. Resultados - Dentre o período 
analisado, observa-se que a partir de 2008 há um aumento significativo no índice de 
óbitos, sendo assim destacado o ano de 2016 como o de maior mortalidade. 
Inclusive, durante o ano de 2016, é notável que os meses considerados como de 
maior proporção são junho e julho, vindo a diminuir ao decorrer do ano. Baseando-
se nisto é relevante citar fatores que interferem na morbidade de uma região, como 
a sanidade básica, ambientes hospitalares, disponibilidade e acessibilidade aos 
serviços de saúde e faixa etária, na qual se predomina como mais favoráveis a 
contrair pneumonia, crianças e idosos. Conclusão - A pneumonia é uma doença 
oportunista que age com influência do clima e acomete organismos mais 
susceptíveis, com baixa imunidade, daí a necessidade de se estar atento a qualquer 
reação alérgica, ou que possa aventar a possibilidade de uma doença respiratória. 
Através dos resultados obtidos no presente estudo, foi possível constatar que a 
maior incidência de óbitos diagnosticados por pneumonia no RS foi no ano de 2016, 
nos meses de junho e julho, situados no inverno onde esta doença se encontra 
muito comumente. De acordo com o meteorologista Marcio Custodio, da Somar 
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Meteorologia (2016), percebe-se que neste determinado ano a estação foi marcada 
por períodos mais longos e frequentes de frio, acarretando em temperaturas mais 
rigorosas em comparação aos últimos anos, considerando que inverno é uma 
estação onde as doenças pulmonares obstrutivas crônicas (DPOCs) se tornam mais 
frequentes. Contudo ressalta-se que esta pode ser a principal causa do maior 
número de óbitos por pneumonia em junho e julho de 2016 no RS. 
Palavras-chave: Incidência. Pneumonia. Óbitos. 
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AVALIAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA DAS PRINCIPAIS ALTERAÇÕES 
PSICOMOTORAS EM CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO DÉFICIT DE 

ATENÇÃO / HIPERATIVIDADE 
 

Thaís Silva de Souza272 
Lizandra Andrade Nascimento273 

 

Resumo: O projeto de pesquisa ora apresentado tem como objetivo compreender 
as principais alterações psicomotoras em crianças escolares diagnosticadas com o 
Transtorno do Déficit de Atenção / Hiperatividade (TDAH). O interesse pelo tema 
decorre da percepção de que a incidência de crianças diagnosticadas com TDAH 
vem aumentando gradativamente, conforme dados recentes. Dentre as 
consequências do transtorno, destacam-se as dificuldades de aprendizagem, em 
virtude da desatenção e da impulsividade. Dessa maneira, a pesquisa pretende 
avaliar indivíduos que apresentam diagnóstico de TDAH, na faixa etária dos seis aos 
onze anos, analisando as principais alterações psicomotoras, suas causas, bem 
como os impactos das mesmas no cotidiano dos indivíduos. A metodologia a ser 
utilizada caracteriza-se como estudo teórico-prático, aprofundando referenciais a 
respeito da temática e investigando as intervenções fisioterapêuticas adequadas 
para o tratamento do Transtorno do Déficit de Atenção / Hiperatividade. Espera-se 
que o estudo contribua para demonstrar a relevância da Fisioterapia para a melhoria 
da qualidade de vida e para o desenvolvimento psicomotor dos indivíduos com 
TDAH. Além disso, pretende-se ampliar as compreensões sobre o tema, 
sensibilizando a família, a escola e os profissionais da saúde, para a busca de um 
atendimento multi ou interdisciplinar dos casos de TDAH, propiciando aos indivíduos 
condições para o desenvolvimento de suas potencialidades. 
Palavras-chave: Transtorno do Déficit de Atenção / Hiperatividade (TDAH). 
Avaliações Psicomotoras. Fisioterapia. 
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O USO DA CANNABIS SATIVA PARA TRATAMENTOS MÉDICOS.  

 

Vivian Depoi Rodrigues274 
Marana Pivoto Scalcão275 

Ana Helena Braga Pires276 
 

 

Resumo: INTRODUÇÂO: As plantas medicinais estão crescentemente sendo 
usadas pela população. A Cannabis sativa conhecida como maconha, vem sendo 
utilizada pela medicina há muito tempo e é a substância ilícita mais usada no 
mundo. É uma planta da qual se descendem os canabinoides e o tetraidrocanabinol 
que são usados para tratamentos médicos, mas são liberados pela ANVISA 
mediante ação judicial. OBJETIVO: Investigamos os efeitos benéficos e as 
contraindicações do uso da maconha para tratamento de doenças. 
METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão bibliográfica, especializada em bancos de 
dados online, tais como Scielo, Lilacs e NCBI. RESULTADOS E DISCUSSÕES: O 
Tetrahidrocanabinol (THC) e o Canabidiol (CBD) possuem benefícios terapêuticos 
que são referentes ao sistema nervoso central (SNC), mas também se estendem a 
outros órgãos e sistemas como o imunológico. Apresentam efeitos analgésicos e 
são importantes componentes para modulação da dor, principalmente a crônica, são 
anticonvulsivantes para epilepsias, antieméticos para tratamentos oncológicos, entre 
outros efeitos benéficos para uma variedade de enfermidades. É considerada uma 
droga psicótica leve, mas possui contraindicações de seu uso prolongado, como 
comprometimento da capacidade cognitiva e déficits temporários na memória, 
aprendizagem e atenção. CONCLUSÃO: Portanto além de possuir efeitos adversos, 
a Cannabis sativa possui amplo potencial terapêutico e tem demostrado importância 
no tratamento de diversas enfermidades.  
Palavras-chave: Cannabis sativa. Dor. Epilepsia.  
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