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RELAÇÕES TOPOFÍLICAS NA COLONIA DOS PESCADORES DE 

ITAPUÃ, EM VILA VELHA / ES 

 
Geomarts Lahass1 

 

 
RESUMO 

 
 
A pesquisa visa refletir sobre as relações topofílicas na Colônia dos pescadores 

de Itapuã em Vila Velha / ES. Tais relações foram pesquisadas através de 

depoimentos de moradores e ex-moradores da comunidade pesqueira, lugar que 

ainda mantém as tradições com base na pesca artesanal, porém está em um 

espaço constantemente transformado dada a rapidez e a velocidade da vida 

econômica, especificamente pelo mercado imobiliário que predomina no espaço 

citadino em questão, por ser lucrativo no atual contexto neoliberal. Dessa forma, 

sob uma perspectiva urbanística, há uma discrepância em relação a aparência 

física do espaço, mesmo estando tão próximos (a colônia dos pescadores e 

prédios de luxo), mas que em um contexto sociológico são distantes social e 

economicamente. 

PALAVRAS-CHAVE: Colônia dos Pescadores. Cidadania. Mercado Imobiliário. 

Gentrificação. Topofilia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Graduado em Direito pela Faculdade Novo Milênio. Mestrando em Sociologia Política pela 
Universidade Vila Velha, Especialista em Direito Tributário, Uniderp-Anhanguera. 
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I - INTRODUÇÃO 
 
 
A colônia dos pescadores de Itapuã, localizada no bairro de Itapuã, em Vila 

Velha/ES, possui uma aparência bucólica e começou sua história desde muito 

antes da urbanização da cidade, meados do Séc. XIX. Urbanização que 

começou diante de uma demanda populacional, dado o aumento das 

construções urbana da cidade e que viu a orla da praia como atrativo para residir, 

contribuindo para a verticalização deste espaço. 

 
Em meio ao metropolitismo patronizando a vida urbana, capitalismo e a lógica 

do dinheiro que tomou conta da região, as mudanças se tornaram inevitáveis, o 

que transformou o cotidiano desta comunidade. Porém, mesmo diante destas 

perturbações muitos ainda insistem em residir na comunidade e mantendo a 

tradição da pesca artesanal, pois ali é o lugar da memória, identidade e 

experiências, ou seja, há uma relação afetiva, um elo com este ambiente. 

 
A visão dos homens em consonância ao seu ambiente exprime a construção da 

sua identidade dada as suas experiências ali vividas, promovendo valores e 

ideias que o faça sentir como parte integrante daquele meio, pois a familiaridade 

e a afeição os protegem das perplexidades externas e dessa forma relutam em 

abandonar o local, especialmente os idosos (TUAN, 1980). 

 
A manutenção da memória, a sensibilidade, o sentimento de identidade cultural 

e a preservação do espaço estão contempladas na comunidade em questão, 

pois os indivíduos se identificam com a história local, o cotidiano, e, as 

simbologias incorporadas à vivência e a afetividade estando relacionado ao lugar 

e são fundamentais na construção da identidade da comunidade (BARBOSA, 

2008). 

 
Portanto, tal pesquisa visa compreender se as relações afetivas, caracterizadas 

aqui como relações topofílicas, que de segundo Tuan (1980, p. 5) “(...) é o elo 

afetivo entre a pessoa e o lugar ou ambiente físico”, contribuem para a 

manutenção da atividade de pesca artesanal e o enraizamento dos que ainda 

moram na comunidade, mesmo estando em meio a perturbações urbanas que 

gentrifica o lugar. 
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Para este trabalho a metodologia usada foi observação flutuante do espaço, 

fotoetonografia foi fundamental para visualizar fisicamente o espaço in loco, 

onde casas que compõe a comunidade estão sufocadas pelos condomínios de 

luxo construídos a sua volta, além de entrevistas informais com os pescadores 

e moradores da comunidade e como critério a identidade dos entrevistados serão 

preservadas para os resguardarem. 

 
II - REFERENCIAL TEÓRICO 

 
 
As comunidades pesqueiras ocupam por centenas de anos o litoral brasileiro. 

Desde a chegada de Vasco Fernandes Coutinho, em 1535, donatário do 

Capitania Hereditária do Espírito Santo, como assim batizou, há registros da 

pesca na história do Espírito Santo. Pois, as terras do donatário já eram 

habitadas por índios (tupiniquins, aimorés, botocudos, puris, tupinaés e 

goitacás). Estes confeccionavam seus instrumentos de pescas, tinham técnicas 

de conservação do pescado e produziam farinha de peixe (JESUS, 1984). 

 
Em defesa do território, muitos conflitos aconteceram entre brancos e nativos. 

Por isso, Vasco decidiu transferir-se para a Ilha de Santo Antônio, atualmente 

Ilha de Vitória. Para ele, esta mudança pareceu mais segura (GURGEL, 2017). 

Assim, ficou na antiga vila, Vila Velha, apenas os pobres e os humildes que 

buscavam na pesca e no artesanato sua sobrevivência (TRIGUEIRO; KNOX, 

2013). 

 
Posteriormente, a catequização dos índios substituiu a guerra e neste contexto 

os índios foram erradicados, havendo a modificação pelo negro como mão-de- 

obra escrava no século XVII. No século XIX, a comunidade do Espírito Santo 

tinha muitos negros, poucos índios e colonizadores miscigenados e neste 

período chegou a ser elevada a município do Espírito Santo e teve sua economia 

baseada na agricultura e pesca. E a colônia de pescadores de Itapuã é uma das 

comunidades originárias deste período, mantendo suas tradições da atividade 

pesqueira (JESUS, 1984). 
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As colônias de pescadores são consideradas comunidades tradicionais por 

possuírem um modo singular de viver e de lidar com a natureza. São 

comunidades enraizadas e que passam sua cultura de geração para geração, 

tornando a pesca mais que uma profissão, mas sim um modo de vida livre e 

autônoma. São comunidades que possuem conhecimento acumulado em 

relação ao uso do espaço e dos recursos naturais e dada esta percepção utilizam 

sistemas tradicionais de manejo, o que garante a sustentabilidade do uso dos 

recursos (DIEGUES, 2001). 

 
III – A COLÔNIA DOS PESCADORES DE ITAPUÃ E OS DIREITOS SOCIAIS 

 
 
Os pescadores e pescadoras artesanais, embora sejam populações tradicionais 

com direitos garantidos na constituição e nos tratados internacionais dos quais 

o Brasil é signatário, a exemplo da convenção 169 da OIT, não têm uma lei 

específica como os indígenas e os quilombolas que explicite o direito ancestral 

ao território e a garantia do seu modo de vida. 

 
Localizada entre as Praia da Costa e Itaparica (FIGURA 1), em meio urbano e 

entre grandes prédios que tomam conta do espaço, a colônia dos pescadores de 

Itapuã ganha notoriedade por ter uma aparência bucólica e “... apresenta a 

complexidade por haver mantido ao longo dos anos o sentido de coletividade 

que talvez funcione como um resguardo dos desejos transitórios impostos a 

metrópole pela contemporaneidade” (BARBOSA, 2008, P. 3). 

 
O bairro de Itapuã, ou Praia de Itapuã, espaço onde está situada a comunidade 

em questão, tornou-se nobre devido ao desenvolvimento que urbanização que 

se intensificou nos anos 1980 aumentando o número da população e por ter a 

praia como atrativo. É importante ressaltar que investimentos imobiliários, já na 

década de 1980, produziam efeitos de intervenção cultural e organizacional da 

atividade pesqueira (JESUS, 1984). 

 
Além desse fator, o término da construção da Terceira Ponte (Ponte Darcy 

Castello de Mendonça) na década de 1980, teve papel fundamental neste 

desenvolvimento urbano, pois se tornou o maior elo entre a cidade de Vila Velha 

e a capital Vitória, gerando expectativas de valorização imobiliárias na orla 
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devido ao fácil acesso entre as cidades e fazendo de Vila Velha uma cidade 

dormitório (CELANTE, 2014). E mais recentemente os investimentos imobiliários 

ainda geram problemas, pois se intensificou produção imobiliária, o 

adensamento populacional e a valorização monetária se elevou. 

 
 

FIGURA 1 – Orla da Praia de Itapuã – Colônia de Pescadores 

Fonte: Google Earth 

 

A relação espaço e capital se mostra forte neste contexto capitalista, controlando 

o mercado imobiliário que se faz tão presente no espaço em que a colônia de 

pescadores está localizada. Vale destacar que estes espaços ainda não 

ocupados pelo mercado imobiliário, ou seja, onde ficam os casebres dos 

moradores da colônia de pescadores evidencia um distanciamento social e 

econômico, mas que são tão próximo fisicamente (FIGURA 2), ou seja, a 

separação espacial, física vai além da urbanização, existe uma separação 

mental: o social (MONGIN, 2009). E como afirma Bourdieu (2013, p. 139), “nada 

é mais distante e intolerável do que pessoas socialmente distantes que se 

encontram próximas no espaço físico”. 
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FIGURA 2 – Contraste das residências (prédios de luxo e os casebres  dos  pescadores) 

Fonte: Arquivo pessoal 

 
Tuan (1980) retrata que no mundo moderno as comunidades pesqueiras são 

pobres, comparadas por exemplo com comunidades agrícolas, mas que elas 

suportam tal modo de vida devido ao estilo ancestral e tradicional. Essa pobreza, 

refletida nas casas dos pescadores e o fato de se organizarem economicamente 

e socialmente com capital limitado e não possuírem trabalho assalariado, devido 

a atividade ser de forma autônoma, gera a imagem de subúrbio e do habitante 

não pertencer ao meio urbanizado, civilizado, pois é no subúrbio que abriga os 

elementos mais pobres da população. 

 
O subúrbio por estar na fronteira da expansão metropolitana, abre caminho para 

se fazer investimentos. Pois a necessidade de expansão, principalmente devido 

ao mercado imobiliário, visa os locais periféricos para este fim. Estes locais que 

passam a receber investimentos de infraestrutura e saneamento, e 

consequentemente se valoriza fazendo com que os moradores não consigam se 

sustentar devido ao aumento do custo de vida e saem do local de origem. Ou 

seja, o espaço é gentrificado (CELANTE, 2014). 

 
Este poder que se imprime pela gentrificação, expulsando os moradores, 

é uma estratégia para enobrecer o espaço, porém impacta a comunidade 

pesqueira, pois tira dela toda referência que os moradores têm de 

afetividade pelo local, e faz com que a produção imobiliária, como uma 

das formas do capitalismo, docilize esses corpos que eram os habitantes 

originais para que se retirem (CELANTE, 2014, p. 79). 
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Pois, toda produção imobiliária que toma conta da região e os problemas 

resultantes desse processo parecem apontar para a hipótese de que a cidade 

moderna, que substitui a pequena cidade, parece não considerar as 

especificidades locais e nem preservar quem ali vive de forma tradicional. E com 

isso a busca pela identidade se tornou inevitável com a globalização devido o 

desequilíbrio e disparidades nas relações sociais, o que define a desordem do 

território e a descaracterização local. Estes fatores dificultam a manutenção da 

atividade e acaba gerando o fenômeno da migração onde há o abandono e a 

fragmentação de algumas famílias de pescadores que buscam outras atividades 

como fonte de renda (TRIGUEIRO; KNOX, 2015), 

 
Diante dessas disparidades, partimos do pressuposto de que o espaço é 

produtor de significados. Pois o espaço vem sendo estudado por pesquisadores 

dos mais variados campos, como a sociologia, antropologia, geografia, dentre 

outros. E a modernidade, que se define como “à mudança para algo novo” 

(CELANTE, 2014), vem implicando as transformações do espaço citadino de 

forma ampla, impactando as sociedades tradicionais existentes que merecem 

compreensão, isso por ser um lugar que está em um espaço onde o urbanismo 

moderno adquiriu forma distinta daquela que havia antes (MACHADO, 2017). 

 
A diferença entre lugar e espaço se faz necessário explicar, visto que a distinção 

entre estas categorias é produzida socialmente. O espaço é considerado uma 

ideia espacial mais abrangente, genérica, impessoal e dinâmico, ou seja, está 

sempre se transformando e estes espaços abrigam lugares que está relacionado 

ao que é particular, regados de hábitos, práticas sociais, valores, significações 

culturais, relações sociais, ou seja, há uma construção de identidade e 

sentimento de pertencimento (MACHADO, 2017). 

 
Diante destas perturbações, principalmente de grande avanço imobiliário, o que 

representa a parte física e visível do processo de modernização, muitos 

pescadores ainda insistem em permanecer na comunidade, ou seja, as 

transformações do espaço transformaram o cotidiano, mas não a relação com o 

lugar, fazendo com que a comunidade se mantenha firme. Uma vez que o lugar 
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expressa suas memórias e identidade, o que representa a parte invisível e 

fundamental para se obter os dados topofílicos. E como afirma Tuan (1980), 

 
...sabemos que as atitudes e crenças não podem ser excluídas nem 

mesmo da abordagem prática, pois é prático reconhecer as paixões 

humanas em qualquer cálculo ambiental; elas não podem ser excluídas 

da abordagem teorética porque o homem é, de fato, o dominante 

ecológico e o seu comportamento deve ser compreendido em 

profundidade, e não simplesmente mapeado (TUAN, 1980, p. 2). 

 

O elo afetivo, o apego, que os pescadores têm pela colônia dos pescadores é 

profundo. Este tema da afetividade vem ganhando espaço nas ciências, a 

princípio com os enfoques cognitivos e comportamentais na década de 1970, e 

posteriormente com as relações afetivas das pessoas para com seus ambientes, 

na década de 1980 (GIULIANI; FELDMAN, 1993 apud FARIAS, 2017). 

 
Este elo caracteriza a topofilia, pois ali é o lar, o locus de lembranças, memórias 

e o meio de se ganhar a vida, por isso o apego a terra se torna profundo. Há uma 

intimidade física, dependência de material e um repositório de lembranças 

(TUAN, 1980). 

 
Cada lugar possui suas características e identidade que refletem os hábitos dos 

moradores que tem interesses em comum e possuem um laço afetivo o fortalece 

a preferência pelo lugar. Mas a globalização não descaracterizou totalmente os 

lugares, pois o ser humano se ver fixo em um lugar pela afetividade ao local, 

lembranças e apego com os moradores fazendo com que o morador se sinta 

parte integrante deste espaço despertando nele a vontade de preservar este 

espaço como se fosse extensão de sua residência. 

 
IV – DA PESQUISA DE CAMPO 

 
 
Poucos dias de conversa com os pescadores foram o suficiente para confirmar 

a hipótese da pesquisa. 

 
Em conversa com um pequeno grupo de pecadores após um dia não produtivo 

devido ao tempo, clima, foram relatados alguns momentos marcantes 
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relacionados à localidade. Este “olhar para trás”, a lembrar do passado é 

elemento fundamental que evidencia o amor pelo lugar, e as falas destes 

pescadores caracteriza esta relação de afetividade. 

 
O pescador Ronaldo, 45 anos, contou uma história espirituosa sobre o pescador 

mais antigo da comunidade, o senhor João Cardoso, mais conhecido como 

Guruçá, já falecido, e que era pai de um dos pescadores presente no grupo. Ele 

contou com muito entusiasmo a história, mostrando também o quanto o pescador 

era importante para a comunidade. Pois este já devido a idade não praticava 

mais a pesca, mas fazia as redes de pescas, que segundo Ronaldo eram as 

melhores redes que se tinha para pescar. 

 
Já o filho do Guruça, o senhor José Luís, não é pescador, pois muito jovem 

seguiu outra carreira, mas sempre que podia ia para o mar pescar com os 

colegas. Mesmo não morando na comunidade, mas ainda frequenta, pois, sua 

família ainda permanece na colônia e seus laços de amizades estão na 

comunidade. Ele lembrou que o pai deixou algumas redes guardadas e em um 

tom de brincadeira o pescador Ronaldo pediu as redes para si, então comentei: 

 
Você acha que ele daria essa herança assim de mão beijada? Isso é muito 

precioso. E balançando a cabeça de forma positiva ele concordou comigo e 

falando que nada no mundo poderia comprar estas redes. Ou seja, o valor 

sentimental destas redes mostra afetividade com a atividade, o respeito com o 

pescador mais antigo e a ligação em relação ao lugar, pois ali fora local de 

momentos marcantes na vida destes pescadores. 

 
Um terceiro pescador, marido de uma pescadora também, foi bem receptivo. 

Contou que devido a separação de sua atual esposa com o antigo marido os 

fizeram se mudar da comunidade, mas. Estão sempre presentes na comunidade, 

pois ainda continuam na atividade da pesca, além de manterem seus elos 

naquele lugar, suas relações familiar e de amizade. 

 
Conhecer o pescador Beto foi uma experiência ímpar, pois ele contou com muito 

orgulho que é pescador nativo da comunidade, mas que se mudou para outro 

bairro, porém não deixou de exercer a atividade. E quando eu pergunto se ele 
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gosta dali e rapidamente responde entre uma dose e outra de cachaça: Não tem 

como não gostar. Chegar aqui e ter esta paisagem como ambiente de trabalho 

é muito gratificante. Isso aqui é lindo, esse mar, os barcos fazem parte da minha 

vida, do que eu sou. 

 
O mesmo disse o pescador de apelido Tarugo: Eu sou nativo daqui, minha 

família toda mora aqui. Isso aqui é tudo. Não saio daqui por nada. 

 
V - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
As relações topofílicas contribuem para que ainda haja a atividade da pesca 

artesanal na colônia de pescadores e Itapuã mesmo diante de perturbações 

como o processo de gentrificação. Mesmo estando marginalizados, e sendo 

vistos de forma estranha, buscam manter suas tradições não se importando com 

o que pensam sobre eles. 

Resgatar o passado é compreender a história e a si mesmo, conferindo-lhes 

significações para o presente. As significações das atitudes e valores ambientais 

colaboram para a percepção de como os seres humanos respondem ao seu 

ambiente físico, fazendo com que os moradores sintam o lugar, tornando-o 

afetivo. Sentir um lugar se faz de experiências, em sua maior parte fugazes e 

pouco dramáticas, repetidas dia pós dia e através de anos. É uma mistura 

singular de vistas, sons e cheiros, uma harmonia ímpar de ritmos naturais e 

artificiais, como a hora do sol nascer e ser por, de trabalhar e brincar. Sentir um 

lugar é registrado pelos músculos e ossos. 
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FERRAMENTAS DE MARKETING DIGITAL: buscapé como ferramenta de 

marketing digital e sua influência aos consumidores em suas decisões de 

compra. 

 
 

BOURGUIGNON, Ricardo F. A1 

 
MZANETTI, Elizabeth2  

 
 
 

RESUMO 
 
 
Este artigo tem como objetivo principal saber se a ferramenta de Marketing Digital 

Buscapé influencia seus consumidores no ato de suas compras. Foram analisados os 

conceitos de marketing e marketing digital. Constatou-se que ambos trazem os 

mesmos conceitos e focam suas estratégias de venda no consumidor, alternando 

apenas a plataforma de comunicação. A pesquisa apresenta o novo perfil do 

consumidor e como as empresas devem fazer para atingi-los. Foi utilizada uma 

pesquisa quantitativa, pelo método survey, na qual foi criado um questionário com 

perguntas objetivas e respostas de múltipla escolha. 
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INTRODUÇÃO 
 

 
A Internet passou a fazer parte da vida da sociedade, interagindo e 

influenciando diretamente em seu comportamento; contudo, novas descobertas e 

benefícios dariam consistência para seu crescimento. Segundo Kotler (2000), os 

serviços on-line oferecem três grandes benefícios para os consumidores: praticidade, 

informação e maior comodidade. 

As informações estão disponíveis em todos os lugares, como Cavallini (2008) 

diz que, através da Internet, o consumidor tem mais acesso a informação e por isso 

consegue conhecer, questionar, comparar e divulgar sua opinião sobre produtos, 

serviços, marcas e empresas. O autor também afirma que o consumidor ganha mais 

poder, exige uma mudança na proposta de valores das empresas e, 

consequentemente, nos seus esforços de Marketing (CAVALLINI, 2008). 

Com todas essas novas tendências, o consumidor ganha espaço e voz; sendo 

assim, novas ferramentas de Marketing Digital surgem com o intuito de ajudar ou 

influenciar o consumidor. O autor Vaz (2011) diz que as tendências de Marketing estão 

mudando com a chegada da comunicação da Web 2.0. Estas atuam direta e 

indiretamente dentro dos canais de compras, lojas varejistas, redes sociais, portais de 

informação, sites de entretenimento e buscas, e, na maioria das vezes, tentando 

chamar atenção do consumidor para algo ou coletando suas informações. 

Um dos objetivos de uma ferramenta de Marketing Digital é agregar valor, 

sendo estas, utilizadas em uma simples compra, em uma pesquisa, ou até mesmo na 

possibilidade de se comparar a veracidade das informações. As ferramentas estarão 

sempre presentes, prontas para auxiliar na navegação dos usuários. 

Dentre as ferramentas de Marketing Digital disponíveis, atualmente está o 

Buscapé. Devido à forma como a Internet vem se transformando, o perfil do 

consumidor também passa por novas alterações. Com isso, pequenas e grandes 

empresas migraram para esta plataforma, com a percepção que o mundo virtual 

passaria por transformações positivas, em que a dinâmica da comunicação precisaria 

estabelecer uma conexão bem mais direta com seu público. Kotler (2000) afirma que 

os consumidores estão não apenas buscando produtos e serviços que satisfaçam 

suas necessidades, mas também atrás de experiências e modelos de negócios que 

toquem seu lado espiritual. 
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O artigo proposto tem como principal objetivo analisar se a ferramenta de 

Marketing Digital BUSCAPE influencia os consumidores em suas decisões de compra. 

Especificamente, os objetivos desta pesquisa são: compreender os conceitos de 

Marketing e Marketing virtual; identificar a influência da tecnologia informacional na 

sociedade contemporânea e analisar a influência das Ferramentas de Marketing 

Digital nos consumidores. 

Atualmente, a Internet tem sido um meio de comunicação bastante utilizado 

para fins pessoais e profissionais. A agilidade e a rapidez são características desse 

recurso; por isso, grandes e pequenas empresas utilizam-se dela para fazer novas 

divulgações de suas marcas e produtos, ao mesmo tempo em que desenvolvem seu 

Marketing Digital. 

De acordo com Cintra (2010), o novo consumidor assiste menos televisão, ouve 

menos rádio e opta por ver as notícias pela Internet, onde são mais atualizadas em 

um espaço de tempo mais curto. O mesmo autor também fala que as conversas 

mudaram de lugar, as pessoas ficaram mais sociais e estão ampliando seus contatos 

profissionais. O Marketing Digital chegou para facilitar a vida dessas pessoas. O 

consumidor de hoje precisa otimizar seu tempo, pois muitos não dispõem de muito 

tempo para sair e pesquisar uma diversidade maior de produtos. Dessa forma, ele tem 

mais facilidade para pesquisar, escolher e comprar. Não é necessário estar conectado 

ao computador para ter acesso às informações; através de smartphones já é possível 

ter todo acesso necessário. 

Uma pesquisa do IBGE em 2013 mostrou que a faixa etária dos usuários da 

internet entre 17 a 34 anos foi a mais conectada do Brasil. A mesma estatística mostra 

que este mesmo público também é o maior dentro das redes sociais. Ou seja, este 

perfil está dentro do desenvolvimento e surgimento de novas tecnologias e 

ferramentas de marketing digital. 

 
1. MARKETING DIGITAL 

 
 

Cada vez mais se torna desafiador para as empresas e profissionais de 

mercado se manter atualizados com as novas ferramentas de Marketing Digital 

disponíveis na Web. O conceito do Marketing Digital tem a mesma base do Marketing 

tradicional: atender, respeitar e se comunicar, da melhor forma possível com as novas 

gerações de consumidores. 
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O Marketing Digital permitiu que marcas locais expandissem seus serviços, o 

que era inviável em investimentos para alcançar públicos em outras regiões, com um 

bom planejamento estratégico essa comunicação se tornou viável a baixo custo de 

investimento. "O que irá garantir o sucesso de uma empresa na Web é a forma com 

que ela irá se comunicar com o Mercado, através dos meios digitais." (KENDZERKI, 

2009, p.24) 

A Web contribuiu definitivamente para o crescimento do Marketing Digital, e as 

empresas conseguiram aumentar seus negócios e fortalecer sua marca, aumentando 

sua rede de relacionamentos, gerando assim novos negócios. 

Segundo Limeira (2007), o Marketing Digital é iniciado através de uma 

estratégia de negócios, onde se pesquisa o público alvo e define o produto que será 

ofertado a esse determinado público. A partir daí o Marketing Digital toma forma, pois 

é implantado através de websites e lojas virtuais para que esse produto venha a se 

tornar conhecido e acessível na forma digital. 

O Marketing Digital, portanto, se tornou possível graças ao crescente uso da 

Internet no mundo atual, facilitando a integração e o relacionamento entre empresas 

e usuários, que acabam se tornando clientes, dando ao comércio eletrônico um papel 

importante nas trocas e assim, satisfazendo a todos os envolvidos. 

Vaz (2011) vai além, onde afirma que a vida atual é baseada na era da 

informação e da verdade; a informação não seria mais ocultada como antes, porque 

hoje ela é a moeda do mundo. 

A internet é o tecido de nossas vidas. Se a tecnologia da informação é hoje o 

que a eletricidade foi na Era Industrial, em nossa época a internet poderia ser 

equiparada tanto a uma rede elétrica quanto a um motor elétrico em razão de sua 

capacidade de distribuir a força da informação por todo o domínio da atividade humana 

(VAZ, 2011, p.47). 

Um dos principais fatores que corrobora para este artigo é definido dentro do 

Marketing Digital, a busca pelo preço. Foi o ponto de partida para a empresa alvo de 

pesquisa deste artigo. O Buscapé trabalha como buscador de produtos, uma 

percepção do novo mercado, onde as empresas estariam expandindo seus negócios 

e aumentando seus investimentos. Em geral, as buscas configuram como porta de 

entrada dos usuários na rede, e quando se trata do segmento de vendas, são atraídos 

principalmente pelo preço. 
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Vaz (2011) afirma que os preços dentro do Marketing Digital são tratados de 

forma diferente, visto que os investimentos em estrutura e profissionais são menores, 

e o público alvo maior. O autor afirma que este é o principal motivo no qual, grandes 

empresas migraram em massa para a Internet. 

O Marketing Digital surge no horizonte com infinitas possibilidades, ajudando 

empresas de diferentes segmentos e mercado. Seu ponto forte é definido pela 

quantidade de ferramentas disponíveis para auxiliar as empresas. Nas vendas, nos 

relacionamentos com os consumidores, no planejamento estratégico, no 

gerenciamento de marca e por fim, na mensuração dos resultados. 

 
2. COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR DIGITAL 

 
 

Para Kotler (2000), o principal conceito do Marketing se resume em conhecer 

e satisfazer as necessidades e desejos dos consumidores. Estudar o comportamento 

dos consumidores é fundamental para o bom desempenho de uma campanha de 

Marketing. Empresas que concentram suas forças em seus clientes conseguem 

desfrutar de um relacionamento duradouro. “O comportamento de compra do 

consumidor é influenciado por fatores culturais, sociais, pessoais e psicológicos. Os 

fatores culturais exercem a maior e mais profunda influência” (KOTLER, 2000, p.183). 

Logo, percebe-se que o comportamento do consumidor busca elementos na 

psicologia, sociologia, economia e antropologia social, onde se deve compreender 

todo o processo de tomada por decisões, tanto para um indivíduo quanto para um 

grupo. 

Os clientes estão exigindo cada vez mais qualidade e serviço superiores, além 

de alguma customização. Eles percebem menos diferenças reais entre produtos e 

mostram menos fidelidade a marcas. Eles também podem obter muitas informações 

sobre produtos por meio da Internet e de outras fontes, o que permite que comprem 

de maneira mais racional. 

“Já não basta simplesmente satisfazer clientes. É preciso encantá-los” 

(KOTLER, 2000, p.55). Essa frase mostra quem dá as cartas no mercado. O 

consumidor é a bola da vez. 

Kotler (2011) afirma que os consumidores de hoje são mais difíceis de serem 

agradados, pois tem mais informações, são mais conscientes e conhecem mais os 
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preços. Chegaram a um nível de exigência maior, e o mercado está mais competitivo, 

com isso aumenta a concorrência e a abordagem aos clientes. 

Diversos fatores influenciam os novos consumidores. Preço, atendimento, 

localização, qualidade do produto. Mas será que o menor preço consegue segurar um 

bom consumidor? Será que apenas a qualidade do produto faria com que o cliente 

saísse da sua casa até a empresa para comprá-lo? 

Kotler (2000) mostra que existe uma relação entre qualidade do produto e 

serviço prestado. Quando ambas andam juntas, podemos associar a qualidade do 

produto com o nível de satisfação do consumidor. Ao contrário, pode-se esperar total 

insatisfação por parte do mesmo. 

Não basta dominar as técnicas para atrair novos clientes; a empresa deve retê- 

los. Muitas empresas possuem um alto índice de rotatividade de clientes – ou seja, 

conquistam novos clientes e perdem muitos deles. É como sistematicamente adicionar 

água a uma panela que possui um pequeno furo. As empresas de hoje devem dar 

mais atenção a seu índice de abandono de clientes (KOTLER, 2000, p.69). 

A Internet foi a maior influenciadora dessa mudança de comportamento nos 

consumidores. Com a expansão dos negócios na rede, os limites geográficos 

passaram a não existir mais, viabilizando uma nova forma de comércio, com ofertas 

de melhores preços e muita comodidade aos consumidores. 

Vaz (2011) mostra como a Internet faz para conseguir ser tão atrativa. A 

facilidade de conseguir as informações ajuda os profissionais de Marketing a criarem 

ações com mais assertividade. A riqueza como essas informações chegam até eles, 

mostram detalhes do comportamento de cada consumidor de forma individual. 

Como ferramenta de Marketing Digital, os buscadores se tornaram essenciais 

para as empresas. Vaz (2011) afirma que os buscadores não apenas divulgam os 

produtos como também as marcas da empresa, aproximando cada vez mais os 

consumidores delas. Porém, as empresas ainda não perceberam essa realidade. 

A maioria das empresas disponibilizam seus sites na Internet de qualquer jeito, 

limitando seu acesso via buscadores. A tecnologia Web permite que os sites sejam 

criados dentro do formato sugerido pelos buscadores, facilitando sua busca e exibindo 

para seus clientes de forma segmentada e personalizada. 

Vaz (2011) afirma que o novo consumidor busca comodidade, praticidade, 

rapidez e preço, e que os buscadores se adaptaram para esse tipo de negócio, como 

o BUSCAPÉ, que foi o primeiro site de Busca por produtos do Brasil. Com parcerias 
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com as maiores redes varejistas, o BUSCAPÉ já atende a América Latina toda, 

ajudando os consumidores a comparar preços de um mesmo produto em diversas 

lojas na Internet, sem sair do lugar. 

Outro motivo pelo qual o consumidor vem mudando de comportamento, pode 

ser relacionado com o tipo de publicidade que ele recebe. Os novos consumidores 

querem exclusividade, ambientes personalizados, querem se sentir importantes e 

serem lembrados. Vaz (2011) aposta no novo consumidor como próprio veículo, pois 

somente ele sabe o que pode ser mais relevante par si mesmo. 

 
3. BUSCAPÉ 

 
 

A ferramenta Buscapé foi criada por três universitários paulistas do curso de 

engenharia da computação com intuito de oferecer pesquisas, comparação de preços 

e informações na compra de produtos e serviços. Apesar de ter sido criada por 

brasileiros, a ferramenta atua em toda a América Latina. Arruda (2011) informa que o 

presidente Romero Rodrigues, relata que a missão da empresa é auxiliar o 

consumidor a realizar a melhor decisão de compra para as suas necessidades. Para 

isso, alimentam o consumidor com um grande número de variáveis, como a distância 

em relação à sua casa, dados do uso do produto, preço e financiamento. 

O Buscapé é um site de serviços gratuitos de busca de produtos e pesquisa de 

preços, auxiliando pessoas em suas compras online. São sessenta milhões de visitas 

médias por mês, que consolidam o site como líder da comparação de preços e em 

ferramentas de buscas inteligentes e compras conscientes, de produtos e serviços 

(Buscapé, 2016). 

Battibugli (2009), afirma que a criação da ferramenta mostra como o 

empreendedorismo e a inovação dos pontos de vista tecnológicos e mercadológicos 

se desenvolveram de maneira positiva. O projeto era muito simples: coletar 

informações dos produtos e os preços dos lojistas, em seguida disponibilizá-los em 

um único site, o Buscapé. Porém, num primeiro momento, o contato com os varejistas 

obteve uma resposta negativa. A ideia de que estes teriam seus produtos e preços 

comparados com os concorrentes não era favorável. Mas com a mudança no 

comportamento do consumidor, as grandes empresas tiveram que se adaptar e 

entenderam que o formato de busca por produtos poderia ser de grande valia. Em um 
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mercado dominado pelas grandes empresas, a ferramenta Buscapé também gerou 

oportunidades para as pequenas empresas, permitindo que seus produtos também 

fossem divulgados. 

Com o serviço no ar, a empresa conseguiu bons investimentos, passando a 

adquirir outras empresas do mesmo segmento, como é o caso do Bondfaro, 

concorrente direto na época. 

Com o faturamento aumentando, a empresa despertou interesse de grandes 

investidores, logo, montou-se um aglomerado de empresas trabalhando em conjunto, 

um total de 15 empresas, e mais adiante tendo suas ações vendidas por U$ 342 

milhões de dólares, entrando para história como o maior startup brasileiro já vendido 

(INFOMONEY, 2014). 

 
4. ANÁLISE DE DADOS 

 
 

Para a obtenção de uma análise de dados concreta foi realizada uma pesquisa 

quantitativa pelo método survey, através da coleta de dados e informações por um 

questionário feito na Web. Essa forma de pesquisa, além de ter sido a mais indicada 

para o presente trabalho, também gera dados importantes e confiáveis na obtenção 

de resultados através da mesma. A partir deste questionário foi possível compreender 

se realmente a ferramenta de Marketing Digital Buscapé influencia o consumidor no 

ato da compra. 
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O grupo entrevistado foi selecionado com base em uma convergência de perfis, no qual 
a pesquisa do IBGE de 2013 revela a faixa etária das pessoas que mais se conectam 
a Internet, sua classe social e seu nível estudantil. Com base nesses dados, foi 
identificado este mesmo perfil de público dentro de uma Faculdade particular 
localizada na cidade de Vila Velha, no Espírito Santo. Através de um relatório 
estatístico cedido pelo Marketing da instituição (ver Figura 1), foi identificado que os 
alunos cruzam a mesma linha de informações que constam na pesquisa. 
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Figura: 1 
Fonte: Imagem cedido pela Faculdade Novo Milênio – Relatório Estatístico 

Demográfico 
 

Com isso, o questionário foi disponibilizado virtualmente para que o grupo em 

questão pudesse responder. O pesquisador utilizou-se de duas formas para efetuar a 

pesquisa: um tablet durante os intervalos das aulas na Faculdade e a Fanpage da 

mesma para solicitar os alunos que respondessem ao questionário. 

A partir destes dados é que se torna possível afirmar se a ferramenta de 

Marketing Digital Buscapé influencia o consumidor no ato da compra. Além disso, o 

motivo pelo qual este tema foi apresentado deve-se ao fato de que as ferramentas de 

Marketing Digital vêm sendo cada vez mais utilizadas. Autores destacam muito bem 

como o consumidor tem aderido cada vez mais ao uso dessas ferramentas, tanto para 

busca de informações, quanto para utilização em seus trabalhos e compra e venda de 

produtos. Em seguida, os resultados serão demonstrados através do percentual de 

resposta de cada pergunta. 
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O gráfico 1 abaixo mostra o percentual de entrevistado por cidade, onde a 

cidade          de          Vila           Velha          tem          o          maior          percentual. 
 

 
Gráfico 1 – Pesquisa por cidade 

Fonte: Próprio autor (2016) 

 
O gráfico 2 abaixo mostra o percentual de entrevistado por sexo, onde o sexo 

feminino obteve o maior percentual. 

 

Gráfico 2 – Pesquisa por gênero 
Fonte: Próprio autor (2016) 

 

 
Em seguida, o gráfico 3 mostra o percentual de entrevistado por idade. Nota- 

se que se forem somadas as respostas de todas as faixas-etárias até 34 anos, tem- 

se o maior número de entrevistados, chegando a um total de 68.4%. 

 
 
 

Gráfico 3 – Pesquisa por idade 
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Fonte: Próprio autor (2016) 
 
 

O gráfico 4 mostra a renda fixa do entrevistado, onde o maior grupo se 

estabeleceu em até 03 salários mínimos. 

Gráfico 4 – Pesquisa por renda 
Fonte: Próprio autor (2016) 

 
 

Sobre a frequência de compra na Internet, a resposta “Raramente” tem o maior 

percentual, como mostra o gráfico 5; contudo, se for levado em consideração o mínimo 

de uma compra por mês, pode-se concluir que os entrevistados que efetuam compras 

online são o maior número. 
 

Gráfico 5 – Pesquisa por frequência de compras 
Fonte: Próprio autor (2016) 

Como se pode ver na figura 9, 98,7% dos entrevistados buscam informações 

sobre os produtos na Internet. Isso reafirma as falas dos autores, quando dizem que 

os usuários dão início a sua navegação buscando por algo em sites de buscas. 
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Gráfico 6 – Pesquisa por busca de informação 
Fonte: Próprio autor (2016) 

 
 

A gráfico 7 abaixo indica onde os consumidores buscam as informações, 

evidenciando parte do objetivo principal deste trabalho. A resposta mostra que 64% 

dos entrevistados buscam informações em sites de busca. 

 

Gráfico 7 – Pesquisa por locais de busca de informações 
Fonte: Próprio autor (2016) 

 
 

Ainda, o gráfico 8 nos mostra que a principal motivação por estas compras é o 

preço, tornando cada vez mais evidente o objetivo principal deste trabalho. 
 

Gráfico 8 – Pesquisa por motivação 
Fonte: Próprio autor (2016) 
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O gráfico 9, assim como o gráfico 8 mostra que a grande maioria das pessoas 

compara os preços antes de efetuar a compra. Analisando as duas perguntas, pode- 

se afirmar que grande parte dos entrevistados buscam as informações sobre os 

produtos para então compará-los e por fim compra-los. 

 

Gráfico 9 – Pesquisa por comparação de preços 
Fonte: Próprio autor (2016) 

No gráfico 10 o Google aparece como ferramenta mais usada na comparação 
de preços, e o Buscapé vem logo em seguida. Ambas são as principais Ferramentas 
de Marketing usadas para a comparação de preços na Internet pelos entrevistados. 

 
 
 

 
Gráfico 10 – Pesquisa por ferramentas mais utilizadas 

Fonte: Próprio autor (2016) 

 
Por fim, o gráfico 11 confirma que mais de 70% dos entrevistados se sentiram 

influenciados pelas ferramentas descritas no gráfico 10. Com isso, pode-se afirmar 

que o Buscapé influencia os consumidores na hora da compra. 
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Gráfico 11 – Pesquisa sobre influência 
Fonte: Próprio autor (2016) 

 
 

O objetivo principal deste trabalho foi analisar se a Ferramenta de Marketing 

Digital Buscapé influencia seus consumidores na hora da compra. O questionário 

acima mostrou que sim, existiu a influência da ferramenta nos consumidores na hora 

da compra. Essa afirmação foi baseada nas respostas dos entrevistados, onde foi 

possível mapear o consumidor desde a busca pelas informações até a conclusão da 

sua compra. 

Ao analisar detalhadamente algumas perguntas conclui-se que: a quinta 

pergunta aponta que a maioria dos entrevistados raramente efetua compras pela 

Internet; contudo, ao somar as respostas seguintes, constata que mais de 51% dos 

entrevistados efetuam compras pelo menos uma vez ao mês, com isso, o público ativo 

é identificado na utilização das ferramentas de Marketing Digital. 

Em seguida a pesquisa mostra que 98,7% dos entrevistados buscam 

informações sobre os produtos, e que 64,2% deles procuram por essas informações 

em sites de buscas. Ainda pode-se ir além, porque 94,7% dos entrevistados tem o 

costume de comparar esses preços. Constata-se que toda essa navegação do 

consumidor tem uma motivação, e a pesquisa nos mostrou que 52,6% marcaram a 

opção “Preço” como fator principal de compras pela Internet e 20,4% pela 

comodidade. Isso mostra mais uma vez como as ferramentas auxiliam e trazem 

benefícios aos consumidores. 

Essa é a principal função da Ferramenta analisada neste presente trabalho: 

disponibilizar aos seus consumidores um ambiente onde ele possa buscar pelo 

produto e ter a facilidade de poder comparar os preços entre diversas lojas, sem sair 

do lugar. Dessa forma conclui-se que a Ferramenta de Marketing Digital Buscapé não 

só auxilia seus consumidores, como também os influencia em suas compras. 
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5. METOGOLOGIA 
 
 

Para a realização do artigo foi adotada a metodologia de pesquisa bibliográfica, 

de marketing e quantitativa. Aprofundando ainda mais o quesito de pesquisa foi 

determinado para o presente artigo a pesquisa quantitativa survey, que, segundo 

Mello (2013), é um método de coleta de informações diretamente de pessoas a 

respeito de suas ideias, sentimentos, saúde, planos, crenças e de fundo social, 

educacional e financeiro. A pesquisa é feita através de coleta de dados e informações 

por questionários aplicados ao público-alvo escolhido para a realização da mesma. 

Ainda, o autor Mello (2013) diz que o questionário deve ser administrado pelo 

pesquisador, pois este pode enviá-lo aos entrevistados por meio de material impresso 

ou digital, sendo possível oferecer assistência ou não para o preenchimento do 

mesmo. 

 
De acordo com Mc Daniel e Gates (2003, p.82), o sistema de survey pode ser 

caracterizado como “sistemas de software projetados especificamente para o preparo 

e a distribuição de questionários”. O passo a passo consiste em preparar um 

questionário, um servidor da Web, um banco de dados e um programa de distribuição 

de dados, todos estes integrados e projetados para serem utilizados por não- 

programadores. Em seguida, o questionário pronto é construído com emprego de uma 

interface visual e transmitido para o sistema servidor da Web. Após isso, ocorre a 

distribuição dos questionários e o arquivamento das respostas em um banco de 

dados. 

 
Quanto ao critério de escolha dos entrevistados, se deve pela disponibilidade 

dos participantes. A pesquisa foi realizada com os alunos da Faculdade Novo Milênio, 

localizada no município de Vila Velha/ES, onde foi constatado que os perfis destes 

alunos coincidem com os da pesquisa do IBGE citada acima. A pesquisa também 

mostra que este público é maioria dentro das redes sociais, ou seja, estão presentes 

dentro das novas ferramentas de marketing digital e são os principais usuários e 

beneficiários dessas novas tecnologias. Com base neste perfil de usuário, foi 

identificada uma convergência entre esse público com a dos alunos da Faculdade 

Novo Milênio, sendo assim, alunos da instituição como objeto de pesquisa para este 
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presente artigo. 

 
 

1. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Com a revolução da tecnologia e a nova era digital, a Internet passou a fazer 

parte da vida das empresas e dos consumidores. Num ambiente onde pessoas são 

conectadas às marcas, não existe fronteiras para o seu alcance. O crescimento 

populacional daria impulso para que a plataforma seguisse no mesmo caminho. Com 

isso, novos serviços e ferramentas começaram a surgir com o objetivo de aumentar a 

integração e interação dos usuários e empresas. 

Já com o novo cenário aplicado, empresas e usuários passaram a depender 

cada vez mais das novas funcionalidades que a Internet poderia lhes oferecer, 

influenciando cada vez mais seu dia-dia e possibilitando novas interações. 

Em seguida, um novo consumidor surge, mudando as regras e ditando um novo 

mercado, obrigando as empresas a mudarem seus conceitos de marketing e 

“dançarem conforme a música”. O que ajudou essa nova dinâmica se resume ao 

surgimento das novas Ferramentas de Marketing Digital; através delas as empresas 

criaram novas oportunidades e conseguiram se relacionar em outro nível com seus 

consumidores. 

Com essa nova fase, novos usuários e novas ferramentas, o presente artigo 

teve como objetivo principal, estudar, analisar e verificar se uma ferramenta em 

específico, o Buscapé, influencia os seus consumidores no momento da compra. 

Como mencionado no trabalho, o Buscapé é considerado o maior startup 

brasileiro. Sua tecnologia fez com que as marcas chegassem aos consumidores de 

forma prática e dinâmica, permitindo que estes pudessem pesquisar produtos e 

preços em um mesmo ambiente, com diferentes lojas varejistas. 

Levando em consideração todos os dados obtidos através do questionário e 

pela observação dos aspectos analisados ao longo deste trabalho, conclui-se que a 

ferramenta de Marketing Digital Buscapé possui influência no poder de compra dos 

usuários. 
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A FORMAÇÃO DOS/AS PROFISSIONAIS DA SAÚDE ACERCA DA MORTE 

DOS/AS PACIENTES FUNDAMENTADA NA BIOÉTICA E NA ESPIRITUALIDADE 

 
FERRARI, Renata Rodrigues 

 
 

RESUMO 
 
 
Trata-se de uma análise acerca da bioética em relação à morte como processo presente no cotidiano 

dos/as profissionais de saúde. É uma pesquisa de caráter bibliográfico não sistêmico. Questiona-se até 

que ponto a formação acadêmica é suficiente para que essas pessoas tenham condições de lidarem 

com esse grande desafio que é a finitude. Apresenta questões sobre a formação atual dos/das 

médicos/as e enfermeiros/as fundamentado na bioética da morte, pontuando seus princípios, bem 

como de que forma esse tema é abordado na capacitação desses acadêmicos e a importância da 

espiritualidade no suporte psicológico dessas pessoas que lidam diretamente com a perda. É preciso 

que se dê mais atenção à promoção da humanização na capacitação de médicos e enfermeiros, para 

que tenham condições de qualificar ainda mais os estudantes, mostrando o quão é importante prepara- 

los para a realidade de sua função. 

Palavras chave: Bioética. Humanização. Morte. Espiritualidade. Ciências das Religiões. 
 

 
INTRODUÇÃO 

 
 
 
O artigo tem como objetivo compreender a formação dos/as profissionais da área da 

saúde em relação à morte, que apesar de ser um processo natural e frequente na vida 

profissional dessas pessoas, ainda gera um desconforto em alguns/mas profissionais. 

 
A formação acadêmica na área da saúde, além de obter conhecimentos específicos 

a fim de garantir a qualidade na sua formação na intenção de salvar e manter a vida 

de seus pacientes, precisa também se atentar a um olhar humanístico em relação ao 

óbito dos mesmos, algo que faz parte de sua rotina. 



 
34 

               Revista Acadêmica Novo Milênio 
               Volume 1 – Número 1 – 2019 – ISSN: 2675-0600 
 
 

 

Não que se vá aceitar a morte num sentido fatalista que nos faça não lutar 
pela vida, porém, urge compreender que a morte faz parte da vida, do ciclo 
vital natural humano e de todas as coisas vivas (SÁ, 2010, p.133) 

 
 
 

Procura-se nesta pesquisa buscar uma relação de diálogo entre a medicina e a 

religião, em relação à morte sob a luz da bioética. O interesse pelo tema surgiu a partir 

de uma experiência pessoal da pesquisadora, que se deparou com uma situação de 

total despreparo de um profissional de saúde diante da morte de alguém muito 

próximo a ela. A partir daí surgiram algumas questões de investigação: de que 

maneira os acadêmicos da área da saúde são formados para lidar com a morte 

frequente dos pacientes? Como a religião e a bioética podem colaborar mutuamente, 

numa perspectiva dialogal e interdisciplinar, levando em conta “o humano” na hora da 

morte? 

 
Pretende-se alcançar uma ampliação do conhecimento em relação ao cuidado que se 

faz necessário para que os/as profissionais da área lidem com essa questão da morte 

de forma mais natural e se de alguma forma a religião oferece suporte para essas 

pessoas, e assim promover uma fundamentação teórica bem fundamentada para 

futuros pesquisadores na área. 

 
O curso de graduação em Medicina e Enfermagem, além das disciplinas globais e 

específicas de cada área de atuação, aborda a questão bioética em relação a vários 

assuntos, como por exemplo a eutanásia, o aborto e a morte, dentre outros. O fato de 

se discutir esse assunto na formação desses/sas profissionais, pode ou não garantir 

que eles desenvolvam uma estrutura psicológica e social acerca do óbito de seus 

pacientes que, dependendo da especialização, se torna tão frequente no exercício da 

profissão. 

 
A rotina dos/as profissionais da área da saúde possui vários objetivos, dentre eles: 

buscar a cura das doenças, cuidar do paciente, aliviar o sofrimento, consolar pacientes 

e familiares e acompanha-los até a morte. Trata- se de uma tarefa complicada e 

repleta de sensações de impotência em alguns casos, pois é necessário reconhecer 

a finitude como algo natural dos seres vivos e não apenas como uma grande limitação 

de sua profissão. Segundo Tagore (apud SIQUEIRA in MORITZ,2011 p.15) “ Morrer 

pertence à vida, assim como o nascer[...]. Algum dia saberemos que a morte não pode 
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roubar nada do que nossa alma tiver conquistado, porque suas conquistas se 

identificam com a própria vida”. Nessa perspectiva, no objetivo de dar subsídios para 

que vários/as profissionais tenham condições de lidar com os mais diversos dilemas 

de sua profissão, surge a bioética. 

 
Segundo Reich (apud BARCHIFONTAINE, 2004), Bioética é derivado de bio que 

significa vida e ética que atinge dimensões morais, ou seja o estudo de questões 

relacionadas à vida humana em conjunto aos valores éticos numa ótica multidisciplinar 

na área da saúde. Pode-se considerar como discurso em resposta às novas questões 

éticas levantadas pelas ciências da saúde e da vida, relativas ao desenvolvimento 

tecnocientífico na atualidade, dando condições para a reflexão sobre valores e 

conceitos como vida, sofrimento e finitude. 

 
Ressaltando as considerações de Kovács (2003), a bioética fundamenta-se numa 

espécie de tripé, chamado “trindade bioética”, baseando-se nos princípios da 

autonomia, beneficência e justiça. A autonomia está relacionada ao direito de cada 

indivíduo se auto governar, tomando a frente do seu processo de saúde e doença, ou 

seja, a capacidade de pensar, decidir e agir de modo livre e independente. Já a 

beneficência está relacionada ao fato da pessoa praticar o bem evitando o sofrimento 

alheio, podendo ser considerada como uma obrigação moral de agir para o benefício 

do outro. E a justiça está ligada ao sentimento de equidade, dando o direito a todos 

de serem atendidos em suas necessidades, fundamentando-se na igualdade dos 

seres humanos, exigindo o bem comum. 

 
Apesar das possíveis diferenças ideológicas e filosóficas, torna-se necessário por 

parte dos/as profissionais de saúde, mostrar atenção aos reais conceitos de saúde e 

doença, aos direitos do ser humano, à questões como a falta de possibilidades de 

tratamento, doenças e morte. É de se esperar que esses/essas profissionais se 

questionem se terão ou não que buscar pra si mesmos da mesma maneira que busca 

para o seu semelhante uma finitude digna. Por outro lado, acredita-se que por muitas 

vezes, ao pedir a abreviação ou o prolongamento de sua vida não significa a vontade 

de morrer por parte do paciente e sim, um desejo angustiado por cuidado e atenção 

para com o seu sofrimento. 

 
Por meio da Bioética Clínica são motivadas as reflexões, visando a evitar que 
o “ser médico” represente um reducionismo da aplicação do aspecto 
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tecnocientífico, em detrimento do vínculo com o paciente. A Bioética Clínica 
busca estimular uma sistematização multidimensional, inter e transdisciplinar, 
contribuindo para que os benefícios da Ciência aconteçam em equilíbrio com 
as exigências da humanização (OSELKA, 2008, p.7). 

 
Dessa maneira vale ressaltar a importância da bioética na formação dos/as 

profissionais da saúde, a fim de dar suporte para as diversas situações polêmicas e 

desafiadoras no decorrer do exercício de sua profissão. 

 
A finitude ainda é considerada um desafio para os/as profissionais da área da saúde. 

Não somente os pacientes mas também seus familiares precisam de cuidados que 

somente essa equipe médica pode dar. Por isso, o acompanhamento desses 

pacientes no momento de sua morte é fundamental no intuito de amenizar o 

sofrimento. Dessa forma, é natural conviver com a morte na rotina desses/sas 

profissionais. Segundo Canastra(2007), na própria formação acadêmica é abordada 

a técnica de obter o domínio sobre a doença, vulgarizando a sensação de fracasso 

que a morte causa, deixando apenas para uma parcela mínima a maneira natural de 

encarar esse processo. Nessa perspectiva, é comum que ao lidar com esse fim, 

podem surgir sentimentos de insegurança, impotência e revolta por parte dos 

acadêmicos no exercício de sua profissão. 

 
No meio médico, não se pode pensar em morte. Esta não é vista como um 
desenlace possível, mesmo naqueles casos em que esteja claro que é 
inevitável. A ruptura das comunicações, a qual se inicia com a atitude de não 
falar da doença e, posteriormente, vai contaminando todos os assuntos, 
condena o paciente ao isolamento. Assim, todos- médicos, pacientes e 
enfermeiros- devem fingir otimismo (SANTOS, 2009, p.38). 

 
No processo de humanização da área da saúde, dentro da proposta da Bioética, além 

da variedade de discussões e dilemas dos aspectos físicos, sociais, culturais e éticos 

estão também preceitos relacionados à espiritualidade e religiosidade que podem 

ajudar na tomada de decisão tanto por parte do paciente fundamentado no seu direito 

de autonomia quanto por parte do profissional que estará acompanhando-o. Sendo 

assim, é comum levar em consideração tanto a espiritualidade quanto a religiosidade. 

 
Espiritualidade e religiosidade não são sinônimos assim como ética e moral segundo 

Lama (apud Bertachini 2011). A espiritualidade é a maneira interna de lidar com as 

questões subjetivas sem que seja preciso acrescentar a religiosidade. Não se trata de 

uma questão religiosa e sim, de comunhão consigo, com o outro, com o ambiente e 

com o sagrado. 
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Boff (apud Moritz, 2011, p. 30) destaca: 

 
A espiritualidade tem a ver com experiência, não com doutrina, não com 
dogmas, não com ritos, não com celebrações, que são apenas caminhos 
institucionais capazes de nos ajudar a alcançá-la, mas que são posteriores a 
ela. Nasceram da espiritualidade, podem até contê-la, mas não são a 
espiritualidade. São água canalizada, não a fonte de água cristalina. 

 
Diante de uma questão multidisciplinar acerca da bioética, os valores religiosos e 

espirituais, assim como a fé das pessoas ao enfrentar os grandes acontecimentos da 

vida humana como nascimento, dor e morte, tem também seu lugar de destaque. Há 

de se convir que é também necessário o cultivo da espiritualidade frente a esses 

mistérios oriundos do processo de morrer, inclusive do medo que a morte proporciona 

tanto para quem está partindo quanto para quem acompanha. Tendo em vista a 

importância que a religiosidade pode ter no exercício da profissão de médicos/as e 

enfermeiros/as principalmente como suporte para enfrentar grandes e complexos 

desafios do morrer, é possível afirmar que praticamente todas as religiões emitem 

mensagens de conforto e procuram respostas aos eternos problemas da humanidade. 

 
Ao se destacarem pontos em comum da maioria das religiões, independente de 

doutrinas, usos e costumes, profissionais que lidam diretamente com pessoas devem 

levar em consideração que o ser humano precisa ser tratado em sua totalidade e não 

compartimentalizado, levando em conta apenas o aspecto que está sendo trabalhado. 

Isso serve não somente para quem está sendo assistido, mas também na mesma 

proporção o assistente. 

 

 
O pluralismo de valores em nossa sociedade é a marca registrada desse 
nosso tempo denominado “pós-moderno”. A tão sonhada unidade entre 
povos e culturas não se conquista pela uniformidade forçada, mas pelo 
aprendizado nada simples de respeitar o diverso e diferente de nós. 
Diversidade não pode mais significar “adversidade” e, para além da mera 
tolerância, precisamos aprender a sermos respeitosos e dialogantes com os 
“diferentes”. Para além daquilo que nos foi legado pela “tradição”, precisamos 
construir nossas vidas e projetos em cima de “convicções profundas”, sendo 
capazes de “darmos as razões de nossa esperança”. Nesse contexto, sem 
mútuos anátemas, a bioética tem de aprofundar o diálogo com a religião e 
vice-versa[...] (PESSINI; HOSSNE, 2013, p. 363-366). 

 
É preciso que se respeite a diversidade não apenas para que as pessoas sejam 

tolerantes, mas que possam dialogar e permear pelas mais diversas concepções 

culturais, sociais, sexuais e religiosas. Dentro de um contexto voltado para a saúde e 

o bem estar do outro, a bioética surge justamente para promover essa convivência 
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com a pluralidade no cuidado com o outro. Nesse princípio, é comum que alguns 

dilemas de cunho religioso aconteçam no ambiente hospitalar, diante da 

vulnerabilidade do paciente. De acordo com Salles (2014, p. 398): 

 
Quase sempre há um tipo de manifestação religiosa presente nos ritos da 
morte e do morrer, por mais que a pessoa envolvida tenha adotado no 
decorrer da vida uma posição contrária a quaisquer religiões ou crenças. 
Inevitavelmente há um parente, amigo ou alguém interessado na 
tranquilidade do doente ou do falecido em nível diferente do físico. E esta 
pessoa lhe traz objetos que supostamente curam ou causam bem-estar, ou 
dedica ao morto uma oração durante o funeral, ou estende seu consolo aos 
familiares com frases ditadas por fundamentos de espiritualidade. O doente, 
por sua vez, encontra-se em situação de vulnerabilidade, e, assim, sua busca 
por apoio ou socorro pode aumentar seu desejo de que, na ocasião, sejam 
adotados certos procedimentos ligados a sua área espiritual. Contudo, as 
peculiaridades dos desejos de cunho espiritualista do doente podem significar 
procedimentos distintos dos padronizados em hospitais. 

 
Apesar de parecerem distintas, bioética e espiritualidade são áreas do conhecimento 

que se aproximam a partir do momento que algumas questões levantadas lidam com 

os aspectos espirituais do ser humano. Já que o objeto de estudo da bioética são 

questões relacionadas à vida, debatendo dimensões éticas e morais das ciências 

ligadas ao cuidado com a saúde, atinge uma diversidade de métodos e óticas numa 

proposta multidisciplinar. 

 
Os/as profissionais que lidam diariamente com dramas e perdas é comum sentirem 

dificuldade em levar em consideração os princípios bioéticos em todos os momentos. 

É notório perceber a evolução da ciência, mas mesmo diante desse desenvolvimento, 

questões éticas e espirituais não podem ser deixadas de lado. Diante disso, 

alguns/mas profissionais precisam viver a espiritualidade em suas vidas pessoais na 

intenção de melhorar a vida das outras pessoas. 

 
 
 
METODOLOGIA 

 
O método de pesquisa escolhido é essencialmente de análise bibliográfica, pelo fato 

de existir amplo material publicado sobre o objeto a ser investigado. Entende-se por 

método o caminho que é percorrido na busca do conhecimento. Dessa forma, se 

relaciona com os elementos da análise e indica o que fazer, sendo um norteador de 

toda a atividade. Para selecionar a metodologia é preciso relaciona-la ao problema de 
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investigação com a decisão de quem investiga, caracterizando o estudo. A maneira 

de conduzir os resultados depende da criatividade do pesquisador (GIL, 2010). 

 
Para aprofundar nas questões apresentadas acerca da formação acadêmica e a 

espiritualidade dos/as profissionais da saúde acerca da morte dos pacientes, foi feita 

uma pesquisa de campo, na qual obteve-se uma comparação das matrizes 

curriculares de quatro instituições de ensino, onde em duas delas analisou-se a matriz 

de Medicina, uma de Enfermagem e em uma delas os dos dois cursos em questão. 

Feito isso, foi realizada uma entrevista com onze profissionais da saúde. Entre estes 

seis acadêmicos, os quais três são de Enfermagem e três de Medicina, cinco 

profissionais formados e atuantes, dois enfermeiros e três médicos. 

 
COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

 
 

Na observação das Matrizes Curriculares dos cursos de Medicina e Enfermagem, 

notou-se que para os cursos de Medicina: Instituição A tem como módulo a “Relação 

Médico Paciente” com carga horária de sessenta horas no Quinto Período. Na 

Instituição B, a disciplina Bioética tem carga horária de quarenta horas e é oferecida 

no Segundo Período. Já na Instituição C, não aparece o assunto específico, porém, 

segundo a Coordenação do Curso, Bioética é abordada dentro de Formação do 

Médico no Quinto Período com cento e quatorze horas na disciplina toda. 

 
Ao analisar as matrizes de Enfermagem, percebeu-se que na Instituição A 

disponibiliza a disciplina Bioética no quarto período com quinze horas e na Instituição 

D, o assunto é tratado dentro de Ética e Legislação com trinta horas oferecidas em 

formato EAD. Essas informações analisadas compactuam com Müller ao dizer que o 

universo acadêmico tem se restringido apenas aos métodos e técnicas sofisticadas, 

promovendo uma certa fascinação pelos recursos e se distanciando cada vez mais do 

paciente . Portanto, ainda no universo acadêmico da saúde o tema da espiritualidade 

ainda é pouco reconhecido como importante na formação dos/das profissionais. O 

processo de ensino aprendizagem na relação entre saúde e espiritualmente ainda 

necessita receber a devida atenção nos cursos de medicina e enfermagem nos 

matrizes curriculares das faculdades analisadas. 
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Após a análise das matrizes curriculares das quatro faculdades, foi realizada uma 

entrevista com onze estudantes, com um questionário estruturado, num período de 

trinta dias. As entrevistas encontram-se em anexo. Foram entrevistados onze 

estudantes de duas instituições de ensino em Vitória/ES, com o intuito de abordar 

tanto quem está se formando, quanto quem já atua na profissão. Dos onze 

entrevistados/as, nove afirmaram ter uma religião, enquanto que dois disseram não 

possuir nenhuma formação religiosa. Entre os/a entrevistados/as que assumiram a 

religiosidade, quatro se declararam Evangélicos, três Católicos, um espírita de 

ramificação Kardecista e um adepto da tradição afro-brasileira, a Umbanda. A principal 

intenção dessas perguntas foi tomar conhecimento se cada um deles/as teria como 

responder se a relação com a espiritualidade daria suporte para que eles/as 

pudessem encarar alguns desafios da profissão. As questões discutidas acima estão 

mais detalhadas nos gráficos abaixo: 

 

 
Gráfico 1- Se cada entrevistado possui religião 

 
 
 

Das 11 pessoas entrevistas, 9 afirmaram ter uma religião e 2 disseram que não 

possuíam tradição religiosa. Constata-se que a maioria dos/das entrevistados/as 

possui uma religião. 
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Gráfico 2 - Religião dos Entrevistados 
 
 
 
As pessoas entrevistadas que responderam que tem uma religião ficaram assim 

distribuídas: 1 – Espírita Umbanda; 1 - Espírita Kardecista, 3 – Tradição Católica e 4 

– Evangélicos/Protestantes. A maioria se declarou de tradição cristã. 

 
Foi indagado a cada um/a sobre a sua opinião sobre a morte, a fim de que tivesse 

uma coleta de dados baseada na cultura social e religiosa de cada um/a dos/as 

entrevistados/as. Dentre os onze, dois disseram que trata-se do fim de tudo, sem 

possibilidades de ocorrer mais nada além dela. Seis deles afirmaram que é a 

passagem para um mundo diferente, um início de uma nova vida e três relataram que 

nunca haviam pensado no assunto. 

 
 

Gráfico 3 - Opinião sobre a morte 
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Interessante perceber que 3 nunca pensaram sobre a morte, 2 pensam que é o fim de 

tudo e 6 acreditam na passagem para um novo mundo, uma nova vida. Percebe-se 

nas respostas relações que a morte está ligada com a sua forma de entender a 

ressurreição e a reencarnação (um novo mundo e uma nova vida). 

 
O próximo gráfico apresenta as respostas sobre a modificação pessoal da 

representação da morte após a sua formação. 

 
 

Gráfico 4 - Mudanças na Representação da morte após formação dos entrevistados 

 
 

Os/as profissionais da saúde entrevistados somente 3 responderam que houve 

alguma modificação pessoal da representação da morte após sua formação e 8 

responderam que não houve modificação. Isto é um retrato de que a morte, a finitude 

do ser humano, ainda é um tema pouco tratado nos cursos da área da saúde. Essa 

questão foi confirmada também em uma pergunta subjetiva. Ao indagar sobre o que 

se aprende a respeito da morte na formação acadêmica, ressaltam-se os seguintes 

depoimentos: 

 
Qualquer estudante fica preocupado, pelo fato de passar pela nossa 
cabeça que a morte é uma falha e nem sempre é. Mesmo assim me 
sinto de certa forma responsável por isso (ENTREVISTADO A- 
EESTUDANTE DE ENFERMAGEM) 

 
Durante o estágio eu perdi uma paciente. Acompanhei a família desde 
a admissão da mesma até seu falecimento. Mesmo alertando a todos 
o que poderia acontecer, não me senti preparada para aquela perda. 
Priorizei o acompanhamento à família e depois desabei. Esqueci de 
me preparar(ENTREVISTADO B- ESTUDANTE DE ENFERMAGEM). 
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A formação médica precisa ser revista. É necessário um espaço maior 
para tratar de assuntos tão difíceis quanto a morte. Acredito que a 
morte para ser mais fácil de ser encarada ela é banalizada, inclusive 
na formação(ENTREVISTADO I- MÉDICO). 

 
 

A equipe de saúde necessita elaborar suas perdas e lidar de maneira mais amena 

com a morte de seus pacientes na medida em que aceitam suas próprias limitações. 

Essa afirmativa vai de encontro com Moritz (2011), quando relata que é preciso cuidar 

de quem cuida, dando suporte profissional para essas pessoas. Sendo assim, vale 

ressaltar que qualquer um precisa de atenção, seja paciente, seja cuidador, na busca 

de qualidade de vida. 

 
O depoimento de dois médicos e dois enfermeiros formados e atuantes que foram 

indagados sobre o que sentem ao lidar com essa sensação de perda quase que diária 

demonstra de maneira geral o misto de sensações e sentimentos de dor, insegurança, 

tristeza, presentes neles. Médicos e enfermeiros não são deuses, são pessoas 

humanas. Elas também são finitas. 

 
Nos sentimos impotentes, numa luta árdua entre a vida e a morte. A morte é 
horrível. Se pudéssemos pular essa parte da Medicina seria melhor. A morte 
costuma trazer cargas emotivas e pesadas e o médico para se proteger muitas 
vezes se afasta do doente que está morrendo. É difícil você manter um estado 
de equilíbrio ideal e tomar decisões acertadas. Quando nos formamos somos 
deslumbrados. E quando nos deparamos com a inexorabilidade da morte de 
nossos pacientes percebemos que não somos assim tão poderosos e o 
deslumbramento se degenera(ENTREVISTADO D-ESTUDANTE DE 
MEDICINA). 

 
Quando somos estudantes e nos defrontamos com situações médicas mais 
graves nas enfermarias, com gente morrendo, é natural que nos assustemos. 
Com o tempo adquirimos maturidade profissional e aprendemos a abstrair os 
sentimentos e lidar com a morte na Medicina e ela vira profissional de forma 
bastante sofrida(ENTREVISTADO I- MÉDICO). 

 
Lidar com o sofrimento humano é sempre angustiante, frustrante, estressante 
e extremamente doloroso. É sempre um grande incômodo informar o paciente 
que ele tem uma doença grave e que vai evoluir para a morte. É difícil você se 
despedir de uma pessoa que se apega. As vezes aquele paciente que está 
internado e que construímos um carinho mútuo e começamos a considera-lo 
como um ente querido, cada vez que a doença começa a manifestar, lidar com 
a dor e o sofrimento é desesperador( ENTREVISTADO J- MÉDICO). 

 
É difícil manter a maturidade emocional para lidar com pacientes em 
determinadas situações e não suportamos presenciar o sofrimento desses 
pacientes. Por isso muitas vezes ficamos perdidos sem saber como lidar 
principalmente com os pacientes mais graves. Diante de cada paciente em fase 
terminal nós travamos uma luta solitária. Com a constatação da morte pode 
ser difícil superar, causando impactos profundos. Muitos sentem dificuldades 
em aceitar a morte e seguir a Medicina e somatizam esses sofrimentos dos 
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doentes e ficam desequilibrados. Tem ataques de choro, saem sem volta, 
outros tentam enfrentar. Mas não é a morte em si que causa maior sofrimento, 
mas o processo de morrer. Lidar com o sofrimento humano é 
horrível(ENTREVISTADO K- MÉDICO). 

 
 

Nota-se com os dados coletados nas falas dos entrevistados que as propostas 

curriculares que abarcam o componente formativo em relação a temática da morte e 

do morte nas áreas da saúde ainda não são suficientes. O ser humano ainda é 

entendido e estudado de forma fragmentada. A espiritualidade ainda não vista como 

um elemento importante da vida das pessoas. A partir da pesquisa bibliográfica e das 

entrevistas realizadas percebeu-se que existe uma necessidade urgente de espaços 

e de pessoas qualificadas para cuidarem dos/as profissionais da saúde. As entrevistas 

realizadas deixaram claro que os/as mesmos/as carregam uma intensa carga de 

sofrimentos em sua atuação. Muitos/as não sabem lidar com o morrer e a morte. 

Também se verificou que a espiritualidade e a sua religião são um suporte para 

enfrentar as situações do morrer e da morte em seus ambientes de trabalho. 

 
É de suma importância que se permita que as pessoas que trabalham nas áreas da 

saúde possam externalizar suas angústias e frustrações decorrentes das diversas 

situações de estresse que passam, a fim de amenizar o seu sofrimento. Portanto, é 

urgente que nos currículos das áreas da saúde se inclua reflexões da bioética, bem 

como das diferentes formas de manifestação da espiritualidade. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Na atualidade é comum encarar a morte como um tabu, pois nos momentos de crise 

em que ela se faz presente, seja numa doença em fase terminal ou em alguma 

situação que a remete ao pensamento de terminalidade, é natural que as pessoas 

sejam atingidas pelo medo, não somente do momento do fim de sua vida, mas do 

sofrimento que o processo pode causar. Diante desse quadro, o ritual da morte, antes 

valorizado pelas civilizações primitivas, passa a ser cada vez mais distante, e tanto o 

doente quanto a família prefere um distanciamento do ambiente familiar e se desloca 

ao hospital. É nesse momento que questões médicas se misturam com as 

psicológicas, sociais e religiosas. 

 
Por ser um mistério, a morte ainda causa muito medo entre as pessoas. A partir do 

momento em que se deparam com a presença dela, é necessário que se encare como 
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um processo natural e que precisa de cuidados específicos. Daí surgem questões 

referentes à dignidade de morrer do ser humano, no qual se pode recorrer à eutanásia, 

que se baseia no direito à autonomia do paciente, ou distanásia, que implica em 

prolongar esse processo e ortotanásia que se baseia na naturalidade da finitude, entre 

outros. 

 
Pensando em como preparar os profissionais para o exercício laboral abordando 

questões que envolvem ética, surge a bioética, que se fundamenta em vários assuntos 

passiveis de discussão, dentre eles a morte. É uma ciência que se baseia em alguns 

princípios, os quais se resumem em autonomia, além da responsabilidade em manter 

o bem estar do outro, dentre outros. A partir daí o cuidado com o outro implica algumas 

questões que podem ser de origem profissional, social e transcendental. Essa última 

se fixa no âmbito da espiritualidade, que contempla o que está para além do empírico, 

resgatando a completude do espírito humano. Pode-se considerar também como 

empoderamento do indivíduo, dando sentido à vida. 

 
O que se nota diante do tema é a falta de preparo técnico dos profissionais em relação 

à morte, pontuando expressões emocionais e comportamento de tensão por parte dos 

entrevistados, o que se percebeu na maioria deles. É visível a resistência em aceitar 

a morte do outro, pois pode gerar sensações de impotência, ansiedade, dor, 

sofrimento, pena e incapacidade. Esse tipo de reação pode contribuir para o 

surgimento de doenças ocupacionais e somatização de vários males. Se essa questão 

não for abordada de maneira adequada, por profissionais disponibilizados para isso, 

pode colocar em risco a saúde do trabalhador e consequentemente o tratamento dos 

pacientes, pois quem cuida também precisa ser cuidado. 

 
Na própria formação acadêmica, essas pessoas são incentivadas a buscar o tempo 

todo a cura. São treinados a lidarem com a vida e não com o fim dela. Quando chegam 

no ambiente laboral, se deparam com situações adversas às suas expectativas e por 

isso se sentem frustrados. Nota-se também que alguns dos entrevistados possuem 

maturidade para conviverem com a perda, não pela sua formação, mas acima de tudo 

por suas crenças e interpretações espirituais que fazem em relação à finitude da vida 

humana. A presença dessa fé pode gerar diversas atribuições ao significado de vida 

e morte, aceitando esse fim como algo totalmente natural aos seres vivos. Dessa 

forma, o equilíbrio entre a postura pessoal e a ética profissional, no contato quase 
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diário com a morte, necessita de uma comunicação clara e frequente entre toda a 

equipe. 

 
A necessidade de uma formação voltada para a morte e o processo de morrer foi 

apontada como uma limitação significativa na capacitação profissional dos 

entrevistados, tanto por parte dos estudantes quanto dos atuantes. Essa falta acarreta 

em insegurança e despreparo inclusive na tomada de decisões e nas atuações, 

trazendo um grau elevado de sofrimento para os profissionais. Lidar com essa 

temática é bem delicado, por atingir parâmetros culturais, psíquicos, sociais e 

emocionais e diante disso, não existe forma adequada de lidar com o assunto. Ao 

ingressar na esfera do cuidado com o outro, principalmente no fim de sua vida, é 

preciso que se aborde de que maneira será esse manejo. 

 
Quanto maior a visão consciente das mortes rotineiras, mais se consegue organizar 

os envolvidos no processo para essa grande perda. Partindo do pressuposto de que 

é possível uma educação para a morte, compreende-se que existe a possibilidade de 

trabalhar o assunto no nível acadêmico, por meio de estudos aprofundados e 

específicos a respeito, a fim de que se possa minimizar a lacuna que existe entre as 

demandas da atividade laboral e a formação. No que diz respeito à capacitação 

profissional da área da saúde, principalmente daqueles que trabalharão no ambiente 

hospitalar, percebe-se que este assunto precisa estar presente no componente 

formativo. Sob essa ótica, espera-se que o cuidar da vida e da morte tenha uma 

atenção especificada, no intuito de humanizar cada vez mais o processo de finitude, 

preparando quem lida diretamente com essa dinâmica de uma maneira humanizada 

e menos traumática para todos os envolvidos. 
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A INFLUENCIA DE LOTES DE ESQUINA E VOLTADOS PARA RUAS 

PAVIMENTAS E SUA DIFERENÇA EM VALORES DE VENDA NA CIDADE DE 

VILA VELHA - ES 
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RESUMO 

 
Quando se fala em avaliações de lotes é necessário uma previa do local a ser buscado. 

Esta prévia se dá por meio de levantamento do mercado no qual está inserido o imóvel. 

O principal objetivo é a identificação da existência de valorização dos imóveis de 

esquina e de ruas pavimentadas se comparado com imóveis em situação diferente na 

cidade de Vila Velha - ES. Os resultados servem para verificar se lotes de esquina 

possuem uma valorização maior se comparado com lotes no meio de quadra, assim, 

também se os lotes em ruas pavimentadas têm valorização maior ou não se 

comparada com o contrário. 

 
Palavras-chave: Avaliação de imóveis; Lotes; Vila Velha. 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 
Segundo MATTA, a engenharia de avaliações evolui graças aos profissionais de 

engenharia que buscam cada dia mais a qualidade no trabalho desenvolvido. 

 
A engenharia de avalições além de determinar o valor de um bem, busca 

respostas para as principais questões no mercado, como valor final de um imóvel, 

valorização perante localidade e incentivos que a mesma teve nos últimos tempos, 

situação do mercado de uma determinada região, entre vários outros, estes que 

ajudam os investidores decidir qual é o melhor investimento do mercado imobiliário 

(FERMO apud THOFEHRN, 2010). 

 
Existem grandes dificuldades em se avaliar um bem, pois deve-se levar em 
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consideração uma série de fatores que na maioria das vezes independe do avaliador, 

portanto, é neste ponto que entra a engenharia de avaliações, que o avaliador entra 

no trabalho e busca uma visão técnica embasada em estudos para uma assertividade 

de alta precisão. O avaliador é o responsável pelas interpretações do mercado e 

fenômenos que tangem o mesmo. 

 
Portanto, a pesquisa supracitada consiste na abordagem de pesquisas para a 

avaliação de terrenos e bens no mercado imobiliário do município de Vila Velha – ES, 

utilizando-se de métodos como a inferência estatística para o tratamento dos dados 

coletados, embasando assim critérios para a avaliação precisa e correta do mercado 

nesta região, avaliando se existe diferenciação no preço ora ajustado entre os lotes e 

imóveis de esquina quando comparados com o lotes de meio de quadra, assim como 

se comparado com lotes que estão voltados para ruas pavimentadas ou não. 

 
 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 
O ato de realizar um estudo financeiro com a intenção de gerar um preço final 

de um imóvel é a avaliação e imóveis. Faz-se um levantamento do valor atual de 

mercado, utiliza métodos comparativos e então cria um grau de confiança aceitável 

para que se determine com segurança um valor final de avaliação. 

 
A técnica de análise para determinar um valor venal de um imóvel é o ato de 

avaliação do mesmo. Portanto a avaliação de imóveis é a determinação de seu preço 

de mercado levando em consideração todas as características do mercado imobiliário. 

 
 

 
2.1 Histórico de avaliação de imóveis 

 

O surgimento da Engenharia de Avaliações no Brasil deu-se a partir da 

promulgação da Lei nº 601, de 18 de setembro de 1850, conhecida como a Lei das 

Terras, por extinguir o Sistema de Concessões de Terras, instituído pelo governo 

português desde 1375. Por essa lei foi criada a figura da propriedade particular, dando 

origem aos proprietários imobiliários, os quais registravam seus imóveis nos 

Assentamentos Paroquiais, de acordo com Souza et al (2007). No início do século 

XIX, com os movimentos abolicionistas, os escravos que até então eram o principal 
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capital dos fazendeiros, foram substituídos pelas terras, que passaram a ser 

consideradas como forma de reservas e apropriação de capitais. As terras 

apresentavam valor em função das expectativas de ganhos financeiros, por meio dos 

aluguéis, dos arrendamentos, da produção agrícola e das vendas. Sem contar que 

também eram usadas como garantia dos empréstimos bancários realizados. 

 
A migração dos investimentos para o mercado imobiliário também foi 

influenciada pelas políticas governamentais da época. Quando, então, deu início à 

especulação imobiliária. As primeiras publicações sobre avaliação de imóveis datam 

de 1918. Foram artigos publicados nos Boletins do Instituto de Engenharia da Revista 

Politécnica e da Revista Engenharia Mackenzie, além dos Boletins de Engenharia da 

Revista do Arquivo Municipal e da Revista Engenharia Municipal, de São Paulo. 

Segundo Fiker (1997), em 1923, na prefeitura paulistana, o engenheiro Prof. Vitor da 

Silva Freire, diretor de Obras e Viação, juntamente com seus colegas João Florence 

Ulhôa Cintra e José de Sá Rocha, começaram a empregar novos métodos de 

avaliação de terrenos, utilizando a curva de profundidade Lindsay-Bernard. 

 
A partir de 1929 começaram a ter uso sistemizado desse procedimento pela 

Divisão de Taxa de Melhoria e Avaliações, da mencionada prefeitura. Em 1937, o Prof. 

Lysandro Pereira da Silva, publicou o trabalho Avaliação de Terrenos, na edição nº 

129 da Revista Engenharia Municipal, onde abordou noções fundamentais sobre 

avaliação de terrenos, dando ênfase ao princípio de que eles decorrem basicamente 

da capacidade de produzir renda. Ainda de acordo com Souza et al (2007), o 

engenheiro paulista Luiz Carlos Berrini, publicou vários trabalhos, entre 1929 e 1930, 

na Revista Engenharia Mackenzie. Mais tarde, em 1941, Luiz Carlos Berrini publicou 

seu primeiro livro denominado “Avaliações de Terrenos” e, em 1949, publicou o livro 

“Avaliações de Imóveis”, no qual desenvolveu teses e conceitos, que despertou 

grande interesse no meio técnico. Foi a primeira e maior obra no gênero em língua 

portuguesa, escrita no Brasil, que passou a ser chamada de “Bíblia” da Engenharia de 

Avaliações, como é conhecida até hoje. Tendo sido graduado em engenharia civil pela 

Escola de Engenharia da Universidade Mackenzie (1904) e estudado na Universidade 

de Cornell (1907), nos Estados Unidos, o engenheiro Berrini trouxe de lá conceitos já 

utilizados desde meados do século XIX. 

 
2.2 Engenheiro de avaliações 
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Engenheiro de avaliações é o profissional capacitado para realizar avaliações 

e registrado nos órgãos competentes, possuir diploma de nível superior e capacitação 

técnica para determinado fim. 

2.3 Terreno 
 

A avaliação de um terreno deve ser feita por um profissional que tenha relação 

com a área ou segmento de onde aquele bem se encaixa. 

Por exemplo, um imóvel deve ser avaliado por um engenheiro, arquiteto ou 

corretor de imóvel. 

A determinação do preço na avaliação de terrenos também leva em 

consideração a situação do patrimônio, os interesses comerciais e pessoais de quem 

está realizando o negócio e as partes envolvidas. 

Por exemplo, uma pessoa pode querer vender uma casa para pagar uma 

dívida, aceitando um valor abaixo do mercado. Outra, no entanto, pode valorizar ainda 

mais o seu bem porque ele é escasso ou raro. 

E vale ressaltar um aspecto: valor e preço são coisas diferentes. 

O valor é algo único e que foi determinado levando em consideração as 

características que apontamos acima, como o momento do mercado e a forma de 

negociação das partes envolvidas na compra. 

Já o preço é múltiplo e variável, levando em consideração não só o momento 

do mercado e a negociação das partes, mas também a concorrência, forma de 

pagamento, o real interesse do comprador em adquirir o bem e por aí vai. 

 
 
2.4 Métodos de avaliação 

 

Seguindo a vertente sobre as raízes conceituais da Avaliação, especial atenção 

se deve à análise dos princípios. Nas ciências empíricas, princípios são guias 

heurísticos genéricos na produção científica. São capazes de limitar 

consideravelmente as possíveis arbitrariedades dentro de um sistema teórico, de 

acordo com Custódio, 2004. A palavra Princípio significa o momento em que alguma 

coisa tem origem, a causa primária dos acontecimentos e das coisas, o começo. Um 

princípio denota um ponto de partida, um primeiro estado de um processo. Os 

princípios caracterizam-se como conhecimentos de um nível diferente daqueles nos 

quais se encontram os conceitos e as leis. Nas ciências empíricas, um princípio pode 
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ser tomado como um ponto de partida de uma dedução, mas formulado como 

interpretação, generalização e abstração de um saber anterior. Um procedimento que 

pode ser entendido na generalização de leis de um certo domínio elevando-as ao grau 

de princípio. É o caso da lei de movimento de um corpo proposta por Galileu, 

enunciada mais tarde por Descartes como Princípio de Inércia. Segundo esse 

princípio, um corpo isento de forças, ao começar seu movimento, continua-o 

indefinidamente de maneira uniforme e em linha reta. 

 
Assim, Poincaré resume, afirmando que: [...] 

princípios são resultados de experiências fortemente 
generalizadas; mas eles parecem tomar a própria 
generalidade delas num elevado grau de certeza. 
Efetivamente, quanto mais gerais são eles, mais 
freqüentemente temos oportunidade de controlá-los, e as 
verificações, multiplicando-se, tomando as formas mais 
variadas e mais inesperadas, acabam por não deixar 
mais margem a dúvida. (POINCARÉ, 1995, p. 113, APUD 
CUSTÓDIO, 2004). 

 
Segundo Einstein (1998, p. 142 apud Custódio, 2004), os princípios nas 

ciências empíricas servem de base para a formulação de todas as hipóteses, e é a 

partir deles que se pode deduzir consequências. O trabalho do cientista consiste na 

busca por uma certa regularidade, uma propriedade a ser generalizada, uma lei que 

determine a evolução do sistema considerado e sirva de princípio geral da natureza. 

A partir da observação de fatos experimentais, pode-se constatar características a 

serem explicadas por tais princípios. Uma vez identificada essa situação, passa-se à 

fase da análise das consequências, que podem revelar situações não esperadas. 

Assim, dentro das ciências empíricas, os princípios podem nos indicar o que esperar 

sobre o mundo físico. O exemplo dado por Custódio (2004), trata-se de uma bolinha 

de borracha que liberada de certa altura cai verticalmente, choca-se com o piso, e 

retorna a uma nova altura. Pressupondo-se que não conhecêssemos como se dá a 

interação com o solo, ainda assim seria possível produzir algum entendimento por 

meio de alguns princípios mecânicos, como o Princípio de Conservação de Energia. 
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2.5 Coleta de dados de mercado 
 

A pesquisa de mercado é um tipo de estudo que consiste na coleta e 

interpretação de informações para gerar insights e dar suporte no processo de tomada 

de decisões. A partir de um problema específico, define-se a melhor metodologia para 

coletar os dados necessários. 

 
Dependendo dos objetivos da pesquisa, pode-se fazer uma pesquisa 

quantitativa ou qualitativa, e também estudos com questionários simples ou projetos 

mais complexos, que envolvem profissionais de diferentes áreas do conhecimento. 

 
Mercados cada vez mais competitivos, é preciso tomar as decisões certas para 

poder prosperar. De acordo com dados do Sebrae, um quarto das empresas abertas 

no Brasil fecha as portas antes de completar dois anos de existência. Metade quebra 

antes dos cinco anos de vida. 

 
Os números não são nada animadores e mostram a importância de agir sem 

cometer erros. E só existe uma forma de se tomar decisões inteligentes: baseando-se 

em informação. Sem conhecer seu mercado, seus consumidores e a concorrência, é 

difícil fazer boas escolhas. 

 
A pesquisa de mercado é o melhor caminho para obter as informações que você 

precisa para tomar decisões com base em dados e não em achismos. Ter intuição e 

faro para os negócios é um ótimo diferencial, mas em meio a tantos desafios, não dá 

para contar só com isso. 

 
 

2.6 Tratamento por inferência estatística 
 

Para a especificação correta da variável dependente, é necessária uma 

investigação no mercado em relação a sua conduta e às formas de expressão dos 

preços (por exemplo, preço total ou unitário, moeda de referência, formas de 

pagamento), bem como observar a homogeneidade nas unidades de medida. 

 
As variáveis independentes referem-se às características físicas (por exemplo: 

área, frente), de localização (bairro, logradouro, distância a polo de influência, dentre 

outros) e econômicas (tais como, oferta ou transação, época, condição do negócio – 
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à vista ou a prazo); devem ser escolhidas com base em teorias existentes, 

conhecimentos adquiridos, senso comum e outros atributos que se revelem 

importantes no decorrer dos trabalhos, pois algumas variáveis consideradas no 

planejamento da pesquisa podem se mostrar pouco relevantes. 

 
Segundo Thofehrn apud Fiker (2010, p.79), “[...] a inferência estatística exige 

muita experiência em avaliação de imóveis porque a ausência de variáveis 

importantes ou a inclusão de variáveis inadequadas pode conduzir a erros 

gravíssimos”. 

 
O valor que se pretende determinar numa avaliação é o Valor de Mercado, o 

qual é definido pela Norma Brasileira para Avaliação de Bens NBR 14653-1: Quantia 

mais provável pela qual se negociaria voluntariamente e conscientemente um bem, 

numa data de referência, dentro das condições do mercado vigente. Valor de mercado 

é o preço justo pago por um imóvel por um comprador desejoso de comprar para um 

vendedor desejoso de vender, ambos com pleno conhecimento do seu aproveitamento 

eficiente (THOFEHRN apud TRIVELLONI E HOCHHEIM, 1998, 2010, p. 26). 

 
A principal ideia da análise de regressão é verificar a dependência estatística 

de uma variável, considerada a variável dependente, em relação a uma ou mais 

variáveis, essas consideradas variáveis explicativas, definindo o valor médio da 

variável dependente com base nos valores conhecidos das outras variáveis 

(GUJARATI apud MATTA, 2007). 

 
 

 
2.7 Variáveis 

 

Segundo GUJARATI (2004) para obter resultados satisfatórios em qualquer 

análise econométrica os dados disponíveis devem ser apropriados, ainda segundo 

GUJARATI (2004) existem três tipos de dados: Dados de série temporal, de corte e 

combinados. 

 
Dados de Serie Temporal: Uma série temporal é um conjunto de observações 

de valores que uma variável assume em diferentes momentos. 
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Dados de Corte: São dados de uma ou mais variáveis coletados no mesmo 

ponto do tempo. 

 
Dados combinados: Há elementos tanto de séries temporais como de dados 

de corte. Segundo PELLI (2003) na engenharia de avaliações as variáveis são 

representações das características dos imóveis, essas variáveis podem ainda ser 

divididas basicamente em quatro grupos: Quantitativas, qualitativas, proxy e 

dicotômicas. 

 
Variáveis Quantitativas: Representam os valores dos atributos que podem ser 

contados ou medidos em cada elemento da amostra. Essas variáveis, por serem de 

valores objetivos, segundo PELLI (2003), devem ser sempre utilizadas como variáveis 

chaves do processo. 

 
Variáveis Qualitativas: Representam atributos não mensuráveis do elemento 

da amostra, possibilitam classificar, denominar e diferenciar conceitos. 

 
Variáveis Proxy: São utilizadas para substituir outras variáveis de difícil 

mensuração e que se presume guardar relação de pertinência com outras variáveis. 

Um exemplo para este tipo de variável é a localização expressa pelo índice fiscal ou o 

padrão construtivo expresso pelo custo unitário básico. 

 
Variáveis Dicotômicas: Assumem somente dois valores. São comumente 

utilizadas para expressar a ausência ou não de atributos do elemento. 

 
 
2.8 Modelos estatísticos 

 
Conforme González (2003, p. 62), “a relação existente entre duas variáveis X e 

Y pode ser indicada como uma função entre elas, do tipo Y =f (X). Conhecendo a 

função f, podemos calcular o valor de Y para qualquer valor de X dentro do intervalo 

de validade desta função”. 

 
O autor fala que, se a equação se adaptar aos valores do intervalo de interesse, 

temos um modelo matemático determinístico, não havendo erros de predição. Mas, os 

dados estão sujeitos a influências do mercado e externas, por isso é preciso 

compreender os resultados finais e pode ser necessário o emprego de métodos mais 
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complexos que compreendam estes erros e os tratem. Portanto, após os dados 

coletados, o modelo é alcançado através do processo de análise de regressão e o 

valor de mercado inferido (estimado) a partir desse modelo. 

Thofehrn (2010, p. 81) destaca: 
 

Geralmente se inicia a análise de regressão pelo traçado do diagrama de 
dispersão que é um gráfico em que a variável independente (X) é disposta no 
eixo das abscissas e a variável (Y), no eixo das ordenadas. A linha que mais 
se ajusta a todos os pontos é chamada curva de regressão e os modelos de 
regressão ideais são aqueles que apresentam tendência à linearidade. 
Assim, se num modelo de regressão simples representarmos em um sistema 
de coordenadas cartesiano todos os pontos “variável independente x preço 
observado” e a curva de regressão resultante for uma reta, estaremos diante 
de um modelo de regressão linear simples. Ou então, caso num modelo de 
regressão múltipla, composto de duas variáveis independentes, 
representarmos em um sistema de coordenadas formado por três eixos 
ortogonais (um para a variável dependente e os outros dois para cada 
variável independente) todos os pontos “variáveis independentes x preço 
observado” e a superfície de regressão for um plano, estaremos diante de um 
modelo de regressão linear múltipla. 

 

De posse de um conjunto de dados que seja considerado uma boa amostra do 

mercado em estudo, prossegue-se com a identificação dos modelos teóricos de 

relacionamento entre as variáveis, seguindo para a estimação dos coeficientes da 

equação. Os modelos podem conter uma ou várias variáveis explicativas, que são 

consideradas relevantes na formação do valor, devendo ser empregados modelos de 

regressão simples ou múltipla, respectivamente. Na sequência, o modelo é submetido 

a vários testes estatísticos e, caso aprovado, pode ser utilizado para a inferência dos 

valores de mercado dos imóveis (GONZÁLEZ, 2003). 

 
Conforme González (2003), a regressão pode ser desenvolvida por vários 

métodos de cálculo dos coeficientes das equações. O processo mais conhecido e 

empregado é o Método dos Mínimos Quadrados (MMQ), mas também podem ser 

calculados pela Máxima Verossimilhança, por Algoritmos Genéticos, Redes Neurais 

associadas com Regras Difusas, entre outros. 
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Os modelos estatísticos aceitam a existência de uma parcela de erro. O 
modelo oferece uma estimativa do valor médio para uma dada situação de 
interesse, e esta estimativa é entendida como o valor mais provável da 
variável-resposta. O erro do modelo (resíduo ou desvio) é a diferença entre a 
observação da realidade (obtida por amostragem) e o valor calculado pelo 
modelo (inferência ou predição). Neste caso, não existe uma equação única 
para representar os dados e deve-se buscar a melhor equação, segundo 
algum critério de escolha. Normalmente adota-se a soma dos quadrados dos 
resíduos como indicador da precisão do modelo. Este critério é conhecido 
como Método dos Mínimos Quadrados (MMQ) (GONZÁLES, 2003, p. 
64). 

 
Segundo Dantas (2005), os métodos para estimação dos parâmetros da 

regressão mais usualmente aplicados são o Método dos Mínimos Quadrados e o 

Método da Máxima Verossimilhança. 

Pelo primeiro método, nenhuma suposição para distribuição do termo aleatório 
é exigida para estimação pontual dos parâmetros, embora a construção de 
intervalos de confiança e os testes de hipótese se tornem bastante 
complicados quando a distribuição é muito diferente da normal; enquanto que 
pelo segundo método é necessário o conhecimento de uma distribuição para 
o erro (DANTAS, 2005, p. 127). 

 
 
 

2.9 Método dos mínimos quadrados 
 

O Método dos Mínimos Quadrados (MMQ), ou Mínimos Quadrados Ordinários 

(MQO) ou OLS é uma técnica de otimização matemática que procura encontrar o 

melhor ajuste para um conjunto de dados tentando minimizar a soma dos quadrados 

das diferenças entre o valor estimado e os dados observados (tais diferenças são 

chamadas resíduos). 

É a forma de estimação mais amplamente utilizada na econometria. Consiste 

em um estimador que minimiza a soma dos quadrados dos resíduos da regressão, de 

forma a maximizar o grau de ajuste do modelo aos dados observados. 

Um requisito para o método dos mínimos quadrados é que o fator imprevisível 

(erro) seja distribuído aleatoriamente e essa distribuição seja normal. A teoria Gauss- 
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Markov garante que o estimador de mínimos quadrados é o estimador não-enviesado 

de mínima variância linear na variável resposta. 

Outro requisito é que o modelo é linear nos parâmetros, ou seja, as variáveis 

apresentam uma relação linear entre si. Caso contrário, deveria ser usado um modelo 

de regressão não-linear. 

 
 
 
2.10 Modelo de regressão linear simples 

 

“A regressão linear simples visa estabelecer a equação matemática de uma reta 

que defina o relacionamento entre duas variáveis. Essa reta é chamada reta de 

regressão e representa a média estimada para os preços pesquisados” (THOFEHRN, 

2010, p. 86). 

 
González (2003) afirma que, quando se em uma análise de marcado e o mesmo 

indicar que alguma variável explica s flutuações do estudo, podemos empregar o 

método de regressão linear simples. 

 
Conforme Dantas (2005, p. 95), “o modelo de regressão linear simples, para 

explicar a variabilidade de todos os m preços praticados no mercado (Yi), através das 

variações provocadas por uma única variável (Xi)”, é representado pela função linear: 

 
Yi = β0 + β1X1 +ei 

 
 

Onde: 
 

Yi,...,Ym = chama-se variável dependente, variável explicada ou variável 

resposta; 

 
Xi= é chamada de variável independente, variável explicativa ou ainda 

covariável; 

 
β

0 , 
β

1 = São denominadas de parâmetros da população; 
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i 
e = São os erros aleatórios do modelo. 

 
O autor afirma ainda que não é viável o levantamento de todos os dados de 

mercado de uma população, já que, na prática, se utiliza um subconjunto de n 

elementos dessa população, conhecido como amostra. 

 
 

 
2.11 Hipótese 

 

Nos testes de hipóteses, segundo Levin (1987), existem dois resultados 

contraditórios em consideração. O objetivo é definir, com base nas informações da 

amostra, qual das duas hipóteses está correta. No teste de hipóteses estatísticas, o 

problema será formulado de modo que uma das alegações seja inicialmente 

favorecida. Tal alegação não será rejeitada em favor da alegação alternativa, a menos 

que a evidência da amostra contradiga e forneça forte apoio à afirmação alternativa. 

 
Conforme Devore (2006), a hipótese nula será rejeitada em favor da hipótese 

alternativa somente se a evidência da amostra sugerir que H0 seja falsa. Se a amostra 

não contradiz fortemente H0, continua-se a acreditar na verdade da hipótese nula. As 

duas conclusões possíveis de uma análise do teste de hipóteses são, então, rejeitar 

H0 ou não rejeitar H0. 

 
 

 
2.12 Modelo de regressão linear múltipla 

 

Dantas (2005, p. 125) define que: 
 

O modelo de regressão linear múltipla deve ser adotado quando mais de uma 
variável independente é necessária para explicar a variabilidade dos preços 
praticados no mercado. Em engenharia de avaliações geralmente trabalha-se 
com modelos de regressão múltipla, tendo em vista a multiplicidade de fatores 
que interferem nos preços de um bem. [...] Quando o modelo é composto por 
duas variáveis independentes, os pontos estão dispostos no espaço formado 
por três eixos cartesianos, um para variável dependente e um para cada 
variável independente. 
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Conforme Speigel apud Ribeiro (2011), “o Modelo de Regressão Múltipla é 

semelhante à regressão Linear Simples, porém ao invés de uma variável 

independente, ter-seá duas ou mais”. 

Em regressão linear múltipla, além das considerações descritas para regressão 

linear simples, não pode existir nenhuma relação linear exata entre quaisquer variáveis 

independentes (RIBEIRO, 2011). 

 
Conforme Thofehrn (2010), a equação que representa o modelo genérico de 

uma regressão múltipla representativa de uma amostra de dados de mercado com k 

variáveis independentes é: 

 
Y=b0+b1. X1+b2. X2+b3. X3+…+bk .X k+e 

 
 

Y = Variável dependente (preço unitário em avaliação de imóveis); 

X1...Xk= Variáveis independentes (características dos imóveis e da 

região); b0 = Intercepto (constante da equação); b1...bk = 

Coeficientes parciais da regressão (preços hedônicos implícitos); e 

= Erro total da regressão (desvio da estimativa). 

Segundo Gujarati apud Matta (2007, p. 13): 

 
[...] o parâmetro b0 é conhecido como a interseção do plano ou coeficiente 

linear. Os outros parâmetros são conhecidos como coeficientes parciais de 

regressão, porque (no caso de duas variáveis independentes) b1 mede a 

variação esperada em Y por unidade de variação em X1, quando X2 for 

constante, e b2 mede a variação esperada em Y por unidade de variação em 

X2, quando X1 for constante. 

 

Já o termo (e) é o erro estocástico ou perturbação estocástica, que representa 

o desvio de um Ui individual em torno do seu valor esperado, assim e = Yi – E (Y/Xi) 

(GUJARATI apud MATTA, 2007). 

 
Thofehrn (2010) descreve que, para um modelo de regressão múltipla ser 

considerado apto, deve atender a inúmeros pressupostos básicos (do mesmo modo 

como a regressão simples), com o objetivo de fornecer avaliações não-tendenciosas, 

eficientes e consistentes. 
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Thofehrn (2010, p. 115) destaca: 
 

a) As variáveis independentes são números reais e não podem ser aleatórias. 

b) O número de dados da amostra deve ser superior ao número de variáveis 

independentes. A NBR14653-2, no Anexo A, estabelece, entre outros, que 

o número de dados (n) em relação ao número de variáveis independentes 

(k) deve respeitar a relação n≥ 3 (k + 1). 

c) Não deve existir colinearidade perfeita entre quaisquer variáveis 

independentes. 

d) Todas as variáveis importantes devem estar incluídas no modelo e 

nenhuma variável irrelevante deve ser considerada. 

e) Os erros são variáveis aleatórias com média nula e variância constante. 

f) Os erros são variáveis aleatórias com distribuição normal. 

g) Não devem existir observações atípicas (outliers). 
 
 
 
 

3 ESTUDO DE CASO 
 

Este capítulo direciona-se a descrever os três bairros da zona urbana da cidade 

de Vila Velha - ES pesquisados (Coqueiral de Itaparica, Itapuã e Praia da Costa). Traz 

os dados obtidos e o tratamento desses dados, gerando três modelos diferentes para 

cada bairro de Vila Velha. Apresenta análise dos modelos gerados e, ao final do estudo 

de cada região, os resultados obtidos e a análise. 

 
 

3.1 Vila Velha - ES 
 

Vila Velha é um município brasileiro localizado no litoral do estado do Espírito 

Santo, na Região Sudeste do país. Pertence à Região Metropolitana de Vitória e 

ocupa uma área de 209,965 km², sendo que 54,57 km² estão em perímetro urbano, e 

a população em 2018 foi estimada pelo IBGE em 486 208 habitantes, o que faz do 

município o segundo mais populoso do Espírito Santo, atrás apenas da Serra. 

A sede tem uma temperatura média anual de 24,7 °C e na vegetação original 

do  município  predomina  a Mata   Atlântica,   tendo   atualmente   alguns   trechos 

de restinga. Com 99,5% de seus habitantes vivendo na zona urbana, o município 

contava em 2009 com 163 estabelecimentos de saúde. O seu Índice de 
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Desenvolvimento Humano é de 0,8, considerando-se assim como muito elevado em 

relação à média brasileira, sendo o segundo maior de todo o estado. 

O município foi fundado em 23 de maio de 1535 pelo português Vasco 

Fernandes Coutinho, donatário da Capitania do Espírito Santo, e  foi sede desta     

até 1549, quando a capital foi transferida para Vitória. Figura-se então como a cidade 

mais antiga do estado, possuindo várias construções históricas, como a Igreja de 

Nossa Senhora do Rosário, o Forte de São Francisco Xavier de Piratininga, o Farol de 

Santa Luzia e o Convento da Penha, sendo este último um dos principais pontos 

turísticos do Espírito Santo, construído entre os séculos XVI e XVII e tombado como 

patrimônio histórico cultural pelo Instituto do Patrimônio Histórico  e  Artístico 

Nacional em 1943. 

Atualmente, tem um grande porte industrial, e é o segundo maior centro 

comercial do estado, depois da capital, Vitória. Possui 32 quilômetros de litoral, sendo 

praticamente todo recortado por praias, as quais constituem importantes ícones 

turísticos e paisagísticos, como a Praia da Costa, de Itapuã e de Itaparica. 

 
3.2 Bairro Praia da Costa 

 

É um dos bairros mais famosos do estado, tanto por sua atividade turística 

quanto comercial. Considerado um dos bairros mais nobres do Espirito Santo, cujo m² 

é um dos mais caros do sudeste brasileiro, sendo desde a década de 80 o paraíso das 

construtoras de luxo no estado. Bairros limítrofes: Bairro Morro do Moreno (ao norte), 

Praia de Itapoã (ao sul),Centro e Prainha (a Leste). 

 
3.2.1 Elementos pesquisados no Bairro Praia da Costa 

 

A relação de terrenos utilizados no estudo de caso do Bairro Praia da Costa 

está no anexo, juntamente com as características necessárias para realização do 

tratamento científico e determinação dos resultados deste trabalho. 



 
63 

               Revista Acadêmica Novo Milênio 
               Volume 1 – Número 1 – 2019 – ISSN: 2675-0600 
 
 
 

3.2.2 Simulado no Bairro Praia da Costa 
 

Foram obtidos para o Bairro Praia da Costa o valor do m² de frente a rua 

pavimentada o valor de R$ 652,75. Sendo valor de R$ 498,32 para ruas não 

pavimentadas 

 
Modelo de terreno padrão de 300m² (10m X 30m) obtemos a seguinte avaliação: 

Lote com Pavimentação = 300 X 652,75= R$ 255.185,33 

Lote sem Pavimentação = 300 X 498,32= R$ 187.558,45 

Valorização Venal = R$ 68.857,82 

 
 

3.3 Bairro Praia de Itaparica 
 

Em 1936, Antônio de Oliveira Santos, juntamente com alguns sócios, comprou 

a antiga sesmaria dos Guaranhuns, com uma área que ia da ponta de Itapoã até a 

Barra do Jucu. Seu filho, Armando acabou construindo uma mansão, o Solar de 

Itaparica, e no local deu início a uma plantação de coco da Bahia. A fazenda passou 

a ser chamada de Itaparica, depois por Coqueiral, por causa dos coqueiros cuja 

plantação durou dez anos, quando os coqueiros começaram a morrer. O local já era 

conhecido como Coqueiral de Itaparica. 

Armando então fez o loteamento praia de Itaparica e implantou infra- 

estrutura básica no local, que foi dividido entre os filhos. Mais tarde a área foi vendida 

para a construção de conjuntos habitacionais. 

Um dos primeiros conjuntos erguidos no local foi o Itaparica I, em 1969, 

uma construção da Companhia Habitacional do Espírito Santo, Cohab-ES, com 114 

casas, sendo a inauguração em 12 de junho de 1970. Dois anos depois a Cohab 

entregou a segunda etapa com outras 52 residências. Eram casas separadas por 

cercas de madeira e , na época da inauguração, ainda não estavam acabadas. As ruas 

eram identificadas por letras e as avenidas por números. Depois as ruas receberam 
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nomes começados pelo pré-fixo “Ita”, como por exemplo, Itagarças e Itaguaí. Algumas 

foram rebatizadas com nomes de personalidades e moradores antigos. 

Limites: O bairro tem como vizinhos, Parque das Gaivotas, Itapoá, Praia 

das Garças, Bairro Jockey, Santa Mônica, Cocal, Ilha dos Bentos e Santa Mônica 

popular. 

O bairro possui 1. 411 imóveis residenciais, três indústrias, 212 

comércios e serviços e 12 imóveis entre Igrejas, Associações, Clubes e Escolas. 

No livro “Vila Velha, onde começou o estado do Espírito Santo”, de Jair 

Santos consta que por volta de 1940, um senhor de nome Albertino mudou-se para 

Vila Velha e como não tinha profissão definida, aceitou vender uma grande extensão 

de terra ao longo do mar e que se estendia a cerca de dois quilômetros do pontal de 

Itapoã até a foz do rio Jucu. Naquela época só os terrenos perto do centro eram 

negociáveis, assim, Albertino teve uma idéia: Abriu buracos rasos em pontos esparsos 

da restinga, onde lançou sobras de óleo e querosene, e espalhou pela cidade que 

havia encontrado petróleo. Logo apareceu um pretendente que comprou o terreno. O 

empresário depois de constatar a mentira, enquanto planejava o que fazer com o 

terreno, começou a plantar coco e depois abacaxi. Embora a região fosse conhecida 

como Itapoã, acabou sendo chamada de Itaparica e depois de Coqueiral de Itaparica 

por causa da plantação de coco. A família Oliveira Santos não confirma a história do 

esperto Albertino, contudo Armando, filho de Antônio Oliveira Santos confirma, no 

Jornal A Tribuna, de 27 de Outubro de 2000, que o seu avô comprou a área em 1936 

pensando que ali existia petróleo pois as pessoas diziam que na baixada dos 

Guaranhuns a água ficava oleosa, tendo feito prospecção do local para ver se 

detectava a existência ou não de turfa, matéria esponjosa formada por restos de 

vegetais em decomposição, de onde se extraía a cera montante, utilizada na aviação 

durante a Segunda Guerra. 

A orla marítima de Itaparica é uma das mais bonitas do Espírito Santo 

com os seus altos e belos prédios. Nos 3,5 quilômetros de orla, a praia de Coqueiral 

de Itaparica agrupa 135 quiosques, três restaurantes e outros pontos de opções para 

visitantes e turistas. A pioneira da região é Maria Elizabeth Milke Vilete que em 1987 

construiu na areia da praia um quiosque ainda de madeira, o Marujo. Hoje Beth é 

proprietária de um dos quiosques mais populares da região. 
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3.3.1 Elementos pesquisados no Bairro Praia de Itaparica 
 

O anexo mostra a relação de lotes utilizados no estudo de caso do Bairro Praia 

de Itaparica, como também as informações usadas para realizar o tratamento científico 

e, consequentemente, chegar aos resultados deste trabalho. 

 
 
 
 

3.3.2 Simulado no Bairro Praia de Itaparica 
 

Para o Bairro Praia de Itaparica, o valor do m² para frente à rua pavimentada é 

de R$ 199,85 enquanto o de ruas não pavimentadas é de R$ 156,88. 

 
Modelo de terreno padrão de 300m² (10m X 30m) obtemos a seguinte 

avaliação: 

 
Lote com Pavimentação = 300 X 199,85 = R$ 67.275,50 

Lote sem Pavimentação = 300 X 156,88= R$ 52.210,10 

Valorização Venal = R$ 15.065,40 

 
 
3.4 Bairro Itapuã 

 

A postagem de hoje é sobre a Praia de Itapuã, situada a 3 Km do centro de Vila 

Velha. Ela é a continuação da Praia da Costa, com pouco mais de 1 Km de extensão. 

Tem ondas fortes - dá pra pegar um "jacaré" legal, águas claras e areia fofa. 

 
A praia ainda mantém uma comunidade local de pescadores, que saem para 

alto-mar toda madrugada. Li no site Vila Capixaba que dá pra alugar um barco para 

visitar as Ilhas Itatiaia. O local é supervisionado pela AVIDEPA de Maio a Setembro, 

época de reprodução das andorinhas do mar de bico amarelo e de bico vermelho. 
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Interessante também que os pescadores tem um artesanato local, com alguns 

peixes empalhados, inclusive uma calda de tubarão de 3 metros, que o pescador 

trouxe da Bahia. Se é conversa de pescador, aí meu amigo, eu não sei, eh, eh, eh. 

 
3.4.1 Elementos pesquisados Bairro Itapuã 

 

Os dados e as características dos terrenos coletadas para realização do 

tratamento científico e determinação dos resultados no bairro Itapuã estão no anexo. 

 
 
 
 
3.4.2 Simulado no Bairro Itapuã 

 

Para o Bairro de Itapuã, o valor do m² para frente à rua pavimentada é de R$ 

458,40 enquanto o de ruas não pavimentadas é de R$ 401,20. 

 
Modelo de terreno padrão de 300m² (10m X 30m) obtemos a seguinte 

avaliação: 

 
Lote com Pavimentação = 300 X 458,40 = R$ 158.335.60 

Lote sem Pavimentação = 300 X 401,20= R$ 144.125,10 

Valorização Venal = R$ 14.210,50 

CONCLUSÃO 

 
O estudo evidencia a importância de uma avaliação adequada e feita por 

profissionais qualificados. O crescimento da engenharia de avaliações se dá em 

grande parte por meio do crescimento do mercado imobiliário, com grandes 

financiamentos, leilões, ..., sendo necessário a avaliações de imóveis para que não se 

carregue erro nas avaliações presentes e futuras. 

 
O engenheiro que avalia, avaliador, busca por meios de conhecimentos 

técnicos a análise dos documentos, da valorização do local a ser estudado, 

conhecimentos sobre o mercado imobiliário da região e acima de tudo, conhecimento 

técnico para aplicar a forma correta de avaliação evitando o erro nesses casos. 
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De acordo com o estudo acima realizado, podemos ver que não temos uma 

conclusão fatídica, mas podemos formular questões de acordo com o espaço amostral 

presente, de que não existe uma valorização dentro dos padrões estudados dos 

terrenos de esquina se comparado com terrenos que não estão situados em esquinas. 

A maioria dos autores desta literatura dizem que lotes de esquina tem maior 

valorização, mas nos três bairros pesquisados em Vila Velha – ES, podemos ver o 

contrário. Ao contrário do que vemos nos lotes de frente as vias pavimentadas, onde 

a valorização é forte e mostra indícios de ainda mais valorização. 

 
Observa-se que em ambos os bairros, lotes voltados para ruas pavimentadas 

tem maior valorização, mesmo que escalas diferentes devidos a própria valorização 

do bairro, mas em percentual alto indicando valorização em lotes com testada para 

ruas pavimentadas. 

Como resultado final, temos que lotes de esquinas nos bairros de Vila Velha – 

ES pesquisados não possuem forte apelo em sua valorização quando comparado com 

lotes de meio de quadra. Podemos ter a certeza ainda com o estudo feito que lotes 

voltados para rua pavimentadas tem sim uma valorização venal maior que os que não 

estão voltados. O ideal para o estudo, fica como sugestão, é aumentar o espaço 

amostrar e partir para bairros comerciais, podendo assim ampliar para os demais 

bairros do município. 
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ALTERNATIVAS ALIMENTARES: RELATO DE EXPERIÊNCIA DOCENTE 

 

Fernando Santa Clara Viana Junior3 

Rafaela Francisco de Sousa4 
 

Resumo: 

Este artigo tem por objetivo apresentar práticas possíveis para o aproveitamento 

integral dos alimentos nas produções gastronômicas e culinárias. Traz, ainda, um 

relato acerca da experiência docente entre estudantes e professores na construção 

de conhecimentos que perpassem as disciplinas de Cozinha Alternativa e 

Alimentação e Nutrição, no que tange à multiplicação de conhecimentos construídos 

nas aulas e repassados à comunidade pelos estudantes, sob supervisão dos 

docentes. 

Palavras-chave: Aproveitamento Integral dos Alimentos; Alternativas Alimentares; 

Culinária Alternativa; Experiência de Prática Docente. 

 
 
 

Introdução 
 

Historicamente, o mundo passa por mudanças em várias esferas – social, ambiental, 

cultural – e que têm sido aceleradas nos últimos tempos. Afinal, a própria noção de 

tempo vem ganhando contornos bem peculiares ao longo dos séculos. 

À medida em o tempo avança, por sua vez, o uso de recursos naturais também se 

acelera a passos largos. Em meio aos largos passos em que a humanidade cresce, 
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Nutrição, História. E-mail: fernandosantaclara@gmail.com . 
4 Nutricionista especialista em gestão de negócios em alimentos pela Universidade Castelo Branco. Docente 
do curso de Tecnologia em Gastronomia da Faculdade Novo Milênio. Áreas de interesse: Nutrição, 
Gastronomia, Turismo, Gestão. E-mail: nutri.rafa@yahoo.com.br 
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aumenta, também, a necessidade de utilização dos recursos disponíveis no planeta 

Terra. 

No ano de 2019, como noticiado mundialmente, já no mês de julho se havia 

esgotado os recursos naturais possíveis para serem utilizados de forma sustentável 

durante o ano que se segue (cf. SOBRECARGA, 2019). O índice utilizado para aferir 

este processo trata-se de um mecanismo que afere os usos dos recursos naturais 

utilizáveis passíveis de serem renovados, previstos para a utilização limítrofe em um 

ano. O índice foi criado em 1970, e atingiu, pela primeira vez na história, seu limite 

no primeiro mês do segundo semestre de um ano. 

Já, pelo menos, desde a Eco-92 (CUNHA, 2013, p. 66-80), ocorrida na cidade do  

Rio de Janeiro, noções como o aquecimento global, as mudanças climáticas – e 

possíveis catástrofes advindas daí – e a agricultura consciente, têm entrado na 

ordem do dia das discussões mundiais acerca dos usos de bens renováveis no 

planeta. Nestas reflexões, uma das pautas que ganha notório destaque é repensar 

práticas sustentáveis no campo para a produção consciente do alimento. 

Ainda sob este aspecto, a alimentação enquanto fim último na cadeia do consumo 

tem sido objeto de reflexão. O Ministério da Saúde e o extinto Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome1 foram instituições que colocaram a 

alimentação segura como mote de trabalho. A Organização Mundial da Saúde já 

propôs, em 2011, que os países executassem um planejamento adequado para 

garantir alimentos seguros para todos os cidadãos. Assim, pautava-se, ali, o I Plano 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (BRASIL, 2014, p. 8). 

Em decorrência disso, o que entrou na ordem da discussão do período e que ainda 

resvala nas práticas contemporâneas foi a necessidade de se repensar algumas 

questões: o uso da terra para a produção de alimentos (1); os usos dos alimentos 

para o processo de alimentar a população (2); a inserção de novas tecnologias para 

a produção e para a distribuição de alimentos (3), seja no âmbito da produção 

primária, da manufatura ou da ponta final da produção alimentar – unidades de 

alimentação e produção doméstica. 

 
 

 
1 Este ministério foi fundado em 2004, no primeiro governo Lula, e extinto em 2019, no governo 
Bolsonaro. 



 
71 

               Revista Acadêmica Novo Milênio 
               Volume 1 – Número 1 – 2019 – ISSN: 2675-0600 
 
 

Na contramão do “enfraquecimento da transmissão de habilidades culinárias entre 

gerações”, que “favorece o consumo de alimentos ultraprocessados” (BRASIL, 2014, 

p. 112), os profissionais da área de nutrição e gastronomia se propõem 

multiplicadores dos conhecimentos que possam se inserir como alternativas 

alimentares àquilo que se traduz na exploração ilimitada dos recursos naturais. 

A utilização integral de alimentos apresenta-se, desta forma, como uma importante 

solução possível. Uma pesquisa liderada pela EMBRAPA no Brasil mostrou que “As 

famílias brasileiras desperdiçam, em média, 353 gramas de comida por dia ou 128,8 

kg por ano. Em análise per capita, o desperdício é de 114 gramas diários, o 

representa um desperdício anual de 41, 6 kg por pessoa” (PORPINO et al., 2018, p. 

14). Ou seja, 20% dos alimentos que uma família brasileira compra semanalmente 

são jogados fora, gerando uma perda que seria suficiente para alimentar 500 mil 

pessoas. Entretanto, antes da questão chegar à ponta do consumo, o desperdício já 

começa ganhando notórias proporções, haja vista que “de cada 100 caixas de 

produtos agrícolas colhidos, apenas 61 chegam à mesa do consumidor e 60% do 

lixo urbano produzido é de origem alimentar (STORCK et al., 2013, p. 537). 

Dos desafios que temos sob esta perspectiva, lidar com o lixo e aproveitar 

integralmente o alimento são caminhos, portanto, que contribuiriam para um 

significativo processo de redução do lixo orgânico passível de aproveitamento da 

fome entre a população brasileira, reduzindo gastos com políticas públicas voltadas 

para a gestão do lixo e para a subnutrição da população, de forma geral. 

Dentre o hall de possibilidades, em termos mundiais, focamos neste trabalho o uso 

integral dos alimentos, este campo que contempla os profissionais supracitados e 

que figura como importante alternativa nos processos de aprendizagem do curso de 

Tecnologia em Gastronomia. Afinal, 

Segundo a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura 
(FAO), um terço dos alimentos produzidos no mundo é desperdiçado 
anualmente. O desperdício de frutas e hortaliças consumidas no Brasil 
chega a ser de 20 a 30%, desde a colheita até a mesa do consumidor. Em 
contrapartida, 1,7% da população brasileira ainda vive em estado de 
insegurança alimentar. No entanto, a quantidade exagerada de alimentos 
desperdiçados seria suficiente para diminuir a fome de parte significativa da 
população. Nesse cenário, o aproveitamento integral dos alimentos vem de 
encontro às ações que visam minimizar esse problema de saúde pública 
(RAIMUNDO, 2016, p. 7). 
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Como multiplicadores do conhecimento e visando estendê-lo à comunidade, os 

estudantes do segundo período do curso de Tecnologia em Gastronomia, junto à 

disciplina de “Cozinha Alternativa”, propuseram ao professor ministrar aulas para a 

comunidade, tendo como temática principal o aproveitamento integral dos alimentos. 

Por meio de negociações quanto à produção do projeto e os formatos avaliativos, os 

estudantes protagonizaram este espaço e produziram todo o projeto, sendo este 

instrumento uma descrição sumária das etapas que se construíram, desde sua 

concepção pedagógica à sua prática com a comunidade. 

Como objetivo geral, o projeto buscou levar às comunidades a possibilidade de 

acesso ao conhecimento referente à utilização integral de determinado alimento, 

tendo sua produção calcada no uso de ingredientes de fácil acesso, para melhorar a 

alimentação das famílias que habitam os bairros e entornos contemplados. Como 

objetivos específicos, buscou-se abordar sobre a importância do aproveitamento 

integral de alimentos com um aproveitamento maximizado dos macro e micro 

nutrientes, os efeitos que a redução do lixo utilizável e os benefícios para a região e 

o meio ambiente, a aprendizagem de técnicas básicas de cozinha, a confecção de 

pratos não-industrializados e pouco processados, e a formação de novos 

multiplicadores dos conhecimentos abordados com o projeto. 

 

 
Metodologia 

 
O método foi definido pelos estudantes, a partir de constante diálogo com os 

professores, de modo que se pudessem produzir duas frentes importantes: um 

conjunto material efetivo com conhecimentos ligados à temática, com objetivo 

informativo (1); e uma (re)produção consistente da abordagens junto à comunidade 

(2), de forma que os participantes pudessem perceber os valores nutricionais, 

gastronômicos, e o potencial de sua reprodução nos espaços de vivência (trabalho e 

casa), além da potencialidade de se tornarem multiplicadores do conhecimento 

construído e compartilhado (3). 

Para um primeiro, momento foi definido que, enquanto processo avaliativo, os 

estudantes deveriam se basear nas prerrogativas do Guia Alimentar para a 

População Brasileira (BRASIL 2014), documento base para a formulação da 

disciplina de Cozinha Alternativa. Dentro da documentação, deveriam buscar quais 
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são as soluções propostas pelo Guia para uma alimentação efetiva da população, 

ora evocada como segurança alimentar e nutricional (SAN). Logo, deveriam ter 

como agente orientador a perspectiva de que 

Segurança Alimentar e Nutricional institui o Sistema de  Segurança 
Alimentar e Nutricional, por meio do qual o poder público, com a 
participação da sociedade civil organizada, formula e implementa políticas, 
planos, programas e ações com vistas a assegurar o direito humano à 
alimentação adequada e saudável, ou seja, o direito de cada pessoa ter 
acesso físico e econômico, ininterruptamente, à alimentação adequada e 
saudável ou aos meios para obter essa alimentação, sem comprometer os 
recursos para assegurar outros direitos fundamentais, como saúde e 
educação (BRASIL, 2014, p. 10). 

 
 

No que preze a garantia da segurança alimentar e nutricional essenciais (biológica, 

física, química, nutricional, social e cultural), os estudantes dividiram-se em dois 

grupos e buscaram, cada um, trabalhar um alimento em sua integralidade. Para 

além disso, as receitas deveriam ter baixo custo e não poderiam trabalhar com 

alimentos processados2 ou ultraprocessados3. 

Em vias, portanto, de romper com a utilização destes produtos, os estudantes 

escolham (grupo 1) a banana e (grupo 2) a abóbora. 

O grupo 1, junto à comunidade por meio da Pastoral da Criança do bairro do 

Cruzamento, em Vitória/ES, abordou temáticas concernentes ao cotidiano das 

pessoas que se fizeram presente no encontro, realizado no dia 19 de outubro de 

2019. Já o segundo grupo esteve junto ao projeto social Creche Mãe Shirley, em 

Barramares, Vila Velha/ES, também abordando o cotidiano das pessoas que 

estiveram presentes, tendo o encontro sido realizado no dia 26 de outubro de 2019. 

Ambos primaram pela mudança alimentar dos presentes, de suas famílias e da 

 
2 “Alimentos processados são produtos relativamente simples e antigos fabricados essencialmente 
com a adição de sal ou açúcar (ou outra substância de uso culinário como óleo ou vinagre) a um 
alimento in natura ou minimamente processado. As técnicas de processamento desses produtos se 
assemelham a técnicas culinárias, podendo incluir cozimento, secagem, fermentação, 
acondicionamento dos alimentos em latas ou vidros e uso de métodos de preservação como salga, 
salmoura, cura e defumação.” BRASIL, 2014, p. 37. 
3 “Alimentos ultraprocessados incluem vários tipos de guloseimas, bebidas adoçadas com açúcar ou 
adoçantes artificiais, pós para sucos, embutidos e outros produtos derivados de carne e gordura 
animal, produtos congelados prontos para aquecer, produtos desidratados (como misturas para bolo, 
sopas em pó, “macarrão” instantâneo e “tempero“ pronto) e uma infinidade de novos produtos que 
chegam ao mercado todos os anos, incluindo vários tipos de salgadinhos “de pacote”, cereais 
matinais, barras de cereal, bebidas energéticas, entre muitos outros. Pães e produtos panificados 
tornam-se alimentos ultraprocessados quando, além da farinha de trigo, leveduras, água e sal, seus 
ingredientes incluem substâncias como gordura vegetal hidrogenada, açúcar, amido, soro de leite, 
emulsificante e outros aditivos.” BRASIL, 2014, p. 40. 
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extensão da abordagem a grupos diversos dos entornos, tendo o segundo grupo, 

ainda, contemplado o espaço com a produção de uma horta de ervas aromáticas 

orgânicas. 

Na primeira etapa, os grupos de estudantes confeccionaram receitas, fizeram 

contato com as instituições em que administrariam os cursos, conheceram o público- 

alvo (quantidade de pessoas, poder aquisitivo médio, demandas peculiares da 

região etc.), adquiriram o material para a confecção da aula e imprimiram material 

informativo voltado à população (anexos I e II), competências estas que foram 

avaliadas. Com comentários do professor e em construção conjunta junto aos 

colegas, o corpo estudantil envolvido elencou pilares de conteúdos, habilidades e 

competências que deveriam ser desenvolvidos com a comunidade. 

Na segunda etapa, os estudantes produziram os pré-preparos das receitas (mise-en- 

place), parte na Instituição de Ensino Superior (IES), parte in loco, de modo a 

apresentarem as produções passo-a-passo e oferecer ao público num momento de 

degustação. Nesta etapa, especialmente, foram avaliados junto aos educandos as 

seguintes competências: abordagem do público, a conscientização para o projeto e 

para a alimentação integral (elencando-se em abordagens feitas em sala de aula 

junto ao professor) e a receptividade do público com a proposta apresentada por 

cada grupo. 

 

 
Resultados e discussões 

 
Focados em atingir os objetivos propostos, os estudantes apropriaram-se de 

discussões que resvalam na produção de um lixo passível de ser utilizado na 

alimentação, na revisão do que seria o lixo, e, por fim, na substituição do que fora 

visto, até então, como lixo. Tais mudanças de paradigma dialogam com a noção de 

que há nas cascas, nas polpas, nas raízes, nos frutos e nas sementes, sempre, 

potenciais alimentares e nutritivos, que amenizam a fome, que suprem carências 

nutricionais e energéticas e que, ainda, se tratam de alimentos com características 

gastronômicas relevantes – sabor, textura, possibilidade de confecção técnica etc. 

Por meio deste projeto, os espaços visitados, em ambos os casos e em igual 

intensidade, agradeceram os estudantes pelo despendimento do tempo para o 
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ensino do manuseio de ingredientes pouco convencionais e pouco utilizados em seu 

cotidiano, reforçando a importância da continuidade do projeto nesses espaços e em 

períodos frequentes, haja vista a demanda de pessoas que precisam ampliar seu 

leque de conhecimentos. 

A extrema pobreza ainda é um fato de assola o Brasil (MISÉRIA, 2019). Projetos 

sociais são lançados e inaugurados com frequência para atenuar estes efeitos 

(GASTRONOMTIVA, 2019). Salvas as devidas proporções, colocar o Espírito Santo 

neste cenário de atuação contra um processo de miséria e exclusão é permitir a 

emancipação dos sujeitos, cidadãos deste estado (1) junto à construção de 

processos inerentes ao ensino e à aprendizagem com os estudantes (2), permitindo 

um aprendizado prático e significativo, o que endossa o processo formativo e 

corrobora com as premissas da extensão junto ao ensino superior, definida, no  

artigo 3º da resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2018, como 

A Extensão na Educação Superior Brasileira é a atividade que se integra à 
matriz curricular e à organização da pesquisa, constituindo-se em processo 
interdisciplinar, político educacional, cultural, científico, tecnológico, que 
promove a interação transformadora entre as instituições de ensino superior 
e os outros setores da sociedade, por meio da produção e da aplicação do 
conhecimento, em articulação permanente com o ensino e a pesquisa 
(BRASIL, 2018). 

 
 

Desta forma, crendo em uma educação que seja transformadora e significativa 

(FREIRA, 1997, p. 8), num processo de construção da aprendizagem dialético entre 

estudantes, professores, instituição e comunidade, este projeto atinge seu objetivo 

quanto às balizas de intervenção transformadora entre sujeitos que operam o ato e 

sujeitos que são contemplados pela operação. 

 
 

Considerações finais 
 

Este relatório teve por objetivo apresentar o projeto desenvolvido pelos estudantes 

do segundo período noturno do curso de Tecnologia em Gastronomia, desenvolvido 

junto à disciplina de Cozinha Alternativa, desde sua concepção até seus efeitos 

observados nas comunidades. 

Em consonância com o que se espera da circularidade dos aprendizados 

construídos das IES, a Extensão Universitária tem como seu mote principal a 
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proposição de ideias, a extensão do conhecimento universitário junto à sociedade e 

a propagação disso nos vários nichos de acesso possíveis. 

Ao proporem o trabalho extensível, os estudantes buscaram abordar a temática 

concernente ao aproveitamento integral dos alimentos, um dos eixos da disciplina 

estudada, e estender os conhecimentos construídos para a comunidade. 

Traçando caminhos objetivos, com a abordagem de conteúdos, a construção de 

habilidades e o desenvolvimento de competências, buscaram trazer para a realidade 

das comunidades contempladas discussões que versaram sobre o consumo 

consciente do alimento, a produção consciente do lixo, a confecção de pratos a  

partir de usos integrais de alimentos e a partilha de técnicas básicas de culinária. 

Atingindo os objetivos que se esperava para a disciplina, os grupos de estudantes 

colocam em práticas as premissas das discussões ali levantadas, constroem e 

significam seu aprendizado, além de afetarem diretamente o cotidiano de pessoas 

que, à margem da condução de um país que ainda traz a pobreza em seu escopo, 

apresenta soluções possíveis e contundentes, buscando superar este cenário. 

Sabe-se da dificuldade para mudar hábitos e implementar ações desta natureza, 

pode contribuir para que os envolvidos sejam multiplicadores potenciais e tenham a 

compreensão que no processo de mudança é preciso conscientizar diversas áreas, 

tendo como atenção especial a educação, os meios de comunicação, a industria 

alimentícia e a sociedade. 

A união entre os conceitos de Nutrição e Gastronomia é, em síntese, condição 

essencial para a ampliação do olhar para a alimentação humana e sua relação com 

a saúde e o bem-estar, levando em conta nutrientes, alimentos na sua totalidade, 

combinações alimentares, preparações culinárias e as dimensões históricas, 

culturais e sociais das práticas alimentares. 
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ANÁLISE DA VIABILIDADE DA IMPLEMENTAÇÃO DO PALLET DE FERRO 

PARA ARMAZENAMENTO DE PNEUS EM UMA EMPRESA DO RAMO 

 

Diego Padilha de Lima5,  

Otávio Gonçalves Adami6 
 

Resumo 
 
 

O presente trabalho tem por finalidade demonstrar que a empresa de pneus estudada, 

teria um custo benefício melhor ao implementar o uso de pallets de ferro, o que seria 

uma ferramenta de trabalho mais eficaz na armazenagem de seus produtos, 

diminuindo o tempo de execução de cada tarefa, para alocar maior quantidade de 

pneus. Com o crescente número de importações de containers, observa-se a 

dificuldade de recolher parte dessas mercadorias, devido à incapacidade de 

aproveitamento do tempo do processo. Com isso, a empresa acaba tendo gastos a 

mais, com multas cobradas diariamente, pela estocagem dos containers no Porto até 

sua retirada. Logo, a empresa não consegue suprir as demandas do mercado, 

deixando de vender os pneus que estão parados no Porto. Ao reduzir o tempo de 

execução de cada atividade e aumentando a capacidade de armazenamento dos 

pneus no estoque da empresa, os custos das taxas portuárias diminuirão. Com essa 

proposta de implantação da nova ferramenta de trabalho, os lucros da empresa 

aumentam. 
Palavras-chaves: Pallet; Armazenagem; Custos. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A logística se originou desde os tempos de guerra, onde líderes militares utilizavam 

táticas e estratégias para conquistar a vitória. 
Nesse sentido, algumas empresas buscam explorar as técnicas inovadoras na área 

de controle de estoque e armazenagem, com isso, faz-se necessário adotar o 

diferencial na hora de coletar, armazenar, movimentar e distribuir os produtos e 

serviços da melhor forma possível. 
A principal ferramenta na qual ocasiona essas operações de armazenamento com 

rapidez e eficiência são os pallets. 
Essas estruturas viabilizam a otimização do transporte de cargas, através disso 

obtém-se vantagens, tais como: redução do custo homem/hora, minimização dos 

estragos na mercadoria durante seu deslocamento, maximização da utilização do 

espaço e limitação do risco de acidente na movimentação manual de materiais. 

 
Para obter eficiência no transporte dos pallets, é preciso o auxílio de veículos 

industriais como: Empilhadeiras e Paleteiras, sendo essenciais para movimentar 

grande quantidade de mercadorias por vez. 

 
Essas mercadorias são alocadas em endereços que contribuem na localização e no 

controle de estoque, pois quando um item se concentra em um único lugar fica muito 

mais fácil controlar sua entrada e saída. 

 
No presente trabalho foi realizada uma proposta de melhoria no processo de recepção 

e armazenagem dentro de um centro de distribuição, onde foi estudado uso do pallet 

de ferro como um novo método para estocagem de pneus. 

 
No dia a dia da empresa analisada, observou-se um grande fluxo de chegadas de 

pneus, para atender essa grande demanda de importações, o método otimiza o 

processo de recepção até a armazenagem dos pneus, com a redução do tempo e 

custo. 

 
 

2. REFERÊNCIAL TEÓRICO 
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2.1 ESTOQUE 

 

“Estoque é todo o recurso disponível que a organização pode utilizar, em determinado 

momento, para gerar um bem” (SEVERO; 2006, p.62). 

 
Dias (2006), observa que: 

 
 

O estoque é necessário para que o processo de produção e venda da 
empresa opere com um número mínimo de precauções e desníveis. 
Os estoques podem ser de: matéria-prima, produtos em fabricação e 
produtos acabados. O setor de controle de estoque acompanha o nível 
de estoque e o investimento financeiro envolvido. 

 
Segundo Ballou (2009): “Quando as necessidades de operação são “protegidas” por 

estoques, são os critérios de controle de estoque que determinam o lançamento das 

ordens de compra para ressuprimento”. 

 
Existem vários problemas em se manter estoques, eles são: 

 
 

“Custos armazenamento, ocorrência de produtos obsoletos, menos dinheiro 

disponível para negócios, preços de itens mantidos em estoques caem, deterioração, 

roubo, danos.” (BROWN, 2006). 

 
Além desses, existem outros com a falta de estoque, tais como: 

 
 

“A não satisfação às demandas dos clientes, os procedimentos de emergência caros 

para correção de certas situações, maiores custos de reabastecimento de estoque”. 

(BROWN, 2006). 

2.2 ARMAZENAGEM 
 
 

Geralmente a armazenagem é confundida com a estocagem e trocada na prática, mas 

é importante saber o significado de cada uma, e Moura (2005, p.20) define da seguinte 

maneira: 

 
Armazenagem é a denominação genérica e ampla que inclui todas as 
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atividades de um ponto destinado ao guardar temporária e à 
distribuição de materiais (depósitos, almoxarifados, centros de 
distribuição, etc.) e a estocagem é uma das atividades do fluxo de 
materiais no armazém e o ponto destinado à locação estática dos 
materiais. Dentro de um armazém podem existir vários pontos de 
estocagem. A estocagem é uma parte da armazenagem. 

 
“A armazenagem refere-se à administração do espaço necessário para manter 

estoques. Envolve problemas como localização, dimensionamento de área, 

arranjofísico, recuperação de estoque, projeto de docas ou baias de atracação e 

configuração do armazém” BALLOU (2009, p.27). 

 
Sendo assim, a armazenagem consiste em receber os materiais, estocá-los e expedi- 

los quando solicitado. A forma no qual o produto é armazenado pode maximizar o 

espaço, pois o mau aproveitamento torna o armazém não econômico. 

 
Segundo Ballou (2009): 

 
 

[...] Sabe-se que movimentar uma mercadoria desnecessariamente de um 
lado para o outro dentro de um armazém não agrega valor algum ao produto, 
ou seja, é um custo que a empresa assume na hora de armazenar de maneira 
incorreta, é um item importante na redução de custos da empresa. 

 

 
2.3 MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS 

 

“Movimentação de Materiais é a arte e a ciência do fluxo de materiais, envolvendo a 

embalagem, movimentação e estocagem”. (MOURA; 2005). 

 
Os equipamentos não são os únicos requisitos necessários na solução de um 

problema de movimentação de materiais, algumas vezes, o método mais simples e 

econômico não irá requerer equipamento algum. Na realidade, as técnicas do estudo 

do trabalho sugerem: 

 
 Eliminar movimentos; 

 Combinar os movimentos com algumas outras funções, tais como: processo, 

inspeção, pesagem etc. 

 Trocar a sequência de atividades para reduzir, eliminar ou alterar as rotas de 

movimentos; 
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2.4 Simplificar os movimentos para diminuir o alcance, extensão ou distancias a 

serem percorridas ou para aperfeiçoar o método ou seleção de equipamentos. 

PALLETS 

 
 

Segundo Moura (2005): 
 
 

É uma plataforma disposta horizontalmente, para carregamento, 

construídas por vigas ou blocos com face sobre apoios, cuja a 

configuração é compatível com a utilização de empilhadeira, carrinho, 

porta-paletes ou outros sistemas de movimentação e que permita o 

arranjo e agrupamento de materiais possibilitando a movimentação, 

estocagem e transporte como uma carga única. 

 
Os Pallet comportam ainda dispositivos auxiliares como estruturas para armação, 

montantes para empilhamento, etc. 

 
Usos e aplicações, segundo Moura (2005): 

 
 

Os Pallet são utilizados na maioria das aplicações do conceito da carga 

unitizada, fornecendo a base para o transporte, manuseio e armazenagem 

de cargas. Sua utilização é indicada para indústria e armazéns que exijam 

rápida e racional estocagem de grandes quantidades de carga. 

 
 

A. Pallets de madeira 
 
 

“Os Pallets de madeira são constituídos basicamente de vigas ou blocos de madeira 

ligados por meio de tabuas pregadas e/ou parafusos, fixados de modo a permitir a 

entrada de garfos ou patolas.” (MOURA;2005, p 205). 

 
FIGURA 1 - Pallet de madeira 
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Conforme Moura (2005) as características e tipos dos Pallets de madeira, são: 
 
 

Variações quanto ao tipo de madeira (alta, média ou baixa densidade), de 

fixação (pregos ou parafusos), número de vigas e acessórios: Caibros, 

cantoneiras, “chapéus”, berços (para adaptarem o Pallet a peças cônicas) e 

outros acessórios para assegurar ou fixar a carga, como “Skids” (apoiados 

sobre duas vigas paralelas, mais pesadas e fortes). 

 
Sobre o uso e aplicações, Moura (2005) diz: 

 
 

Os Pallets de madeira são os mais utilizados como base em quase todos os 

armazéns ou transportes onde se trabalha com cargas unitizadas: 

Recebimento de peças para montagem, armazéns, expedição, carregamento 

de caminhões e containers, etc. podem vir acompanhados de acessórios que 

permitem o empilhamento de produtos de baixa resistência mecânica ou um 

topo irregular. Podem ainda ser descartáveis (com menor qualidade e custo). 

 
Moura (2005), cita algumas vantagens, como “a construção fácil, baixo custo em 

relação a outros Pallets, uso generalizado, manutenção barata”. 

Continuando Moura (2005), algumas limitações são: 
 
 

Não permitem aquecimento ou passagens por banhos químicos ou pintura, 

limitados quanto a capacidade de carga (os “skids”, todavia, tem boa 

resistência), geralmente requerem acessórios para fixação da carga, a 

umidade da madeira não deve ultrapassar 20%. 

 
 

B. Pallets metálicos 
 
 

“São Pallets fabricados em chapa prensada ou perfil de metal (aço ou alumínio), de 

grande rigidez e estabilidade dimensional”; (MOURA; 2005, p.206). 
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FIGURA 2 - Pallet metálico 
 
 
 

 
Fonte: Disponivel em: <http://empilhadeiraguia.com/pallets/> Acesso em nov. 2014 

 
 

Segundo Moura (2005), as características e tipos “Podem ser simples bases para a 

carga unitizada ou contenedores, fabricados em chapas prensadas ou soldadas de 

aço (mais comum) ou alumínio (mais utilizados em transporte aéreo). Além disso, 

comportam acessórios para suportar ou estabilizar a carga que suporta”. 

 
Uso e aplicações, Moura (2005) cita: 

 
 

De uso mais restritos que o Pallet de madeira, são indicados onde a carga 

tenha maior peso, características físico-químicas (temperaturas, choques, 

umidade, corrosividade, etc.) ou outras características que desabonem o uso 

de Pallets convencionais. Além disso, permitem configurações para sujeição 

que não são possíveis com outros materiais (especialmente madeira). Os 

Pallets de alumínio de maior leveza, são largamente utilizados no transporte 

aéreo onde as condições do ambiente não aconselhem o aço (umidade ou 

acidez). 

 
Algumas vantagens desse modelo de pallet são: 

 
 

“Mais fortes e duradouros que Pallets e contenedores de outros materiais, resistem 

ao calor e a certos ambientes corrosivos, permitem configurações não conseguidas 

com madeira”. (MOURA;2005) 

 
Moura (2005), cita algumas limitações do pallet metálico: 

 
 

“Mais caros, não resistem a certas condições de corrosividade requerem estrutura de 

transporte que assegure sua reciclagem, mais pesados que outros tipos”. 
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4. ESTUDO DE CASO 
 

4.1 A EMPRESA 
 
 

A empresa trabalha com o ramo de pneus, localizado em Vila Velha no Espírito Santo. 

Foi criada em junho de 1994, a partir de uma iniciação por parte do governo brasileiro 

de abrir as importações de vários produtos, incluindo pneus de todas as categorias. 

Até então, antes do incentivo, as importações eram inviáveis e as vendas restringiam 

aos pneus de caminhão e ônibus, fabricados no Brasil. A escolha da localização foi 

definida em razão de benefícios fiscais oferecidos pelo estado e também pela 

infraestrutura portuária, atrelado aos serviços logísticos relacionados ao negócio. 

 
Atualmente, o depósito atua na importação e revenda de pneus destinados ao 

mercado brasileiro, além de ser habilitado para exportação de produtos, atividades no 

qual não exerce de maneira rotineira. 

 
Os tipos de pneus são TC, PL, AG, 2R e GC, assim como câmaras de ar e protetores, 

os produtos importados que são estocados no depósito. 

 
Objetivo do armazém na América do Sul é complementar suas importações de pneus 

TC e PL que não possui produção local ou produção insuficiente para atender aos 

pedidos dos clientes. 

 
O deposito tem 24.000 m² de deposito, do total 80.000 m² utilizados no Brasil, ou seja, 

30% do total. 

 
Portanto, ao longe desses anos de existência, contribuiu de forma bastante 

significativa nos processos de produção, além de se tornar uma das 10 maiores 

empresas importadoras no estado do Espírito Santo. 

 
Suas vendas dependem do fluxo de importação, quanto mais pneus importados 

chegarem, maiores serão os seus lucros. 
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4.2 PANORAMA ATUAL 
 
 

4.2.1 Recepção dos containers e armazenamento dos pneus 
 
 

A situação atual do Centro de distribuição é receber pneus que em sua maioria 

chegam a navios, sendo transportados em container, vindo de diversos países, tais 

como França, Itália, Colômbia, Estados Unidos, etc. Chegando ao Brasil, esses pneus 

passam por um processo de nacionalização para que assim seja liberada a retirada 

desses containers do porto. 

 
O responsável pelo armazém envia ao porto uma programação de quais containers 

deverão ser entregues ao armazém da empresa, eles são transportados por carretas 

porta-container que chegam ao pátio, onde as carretas estacionam nas docas 

(FIGURA 1), para que haja a retirada dos pneus. 

 
FIGURA 3 - Docas 

 

Fonte: do autor 
 
 

Ao chegar o caminhoneiro apresenta ao operador a nota fiscal correspondente ao 

container, para que haja a conferência do lacre. Após a conferência é realizado a 

liberação, ocorrendo à abertura do container para a retirada dos pneus. 

 
O operador de empilhadeira posiciona os pallets de madeira na entrada das docas, 

retirando os pneus dos containers e empilhando-os, respeitando seus limites, para 

que não fique nenhuma parte para fora. 
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Ao final do empilhamento, colocam-se estruturas de ferro denominado tubetes, 

conforme a FIGURA 2, ocupando as quatro extremidades do pallet de madeira, sendo 

assim, possível formar pavimentos. 

 
FIGURA 4 - Tubetes 

 

Fonte: do autor 
 
 

Ao término da montagem do pallet, o operador de empilhadeira desloca a estrutura 

para seu devido endereço, alinhando-os de maneira correta dentro do espaço 

destinado, para que não ocorra acidentes, e facilite o armazenamento e retirada dos 

demais. A FIGURA3 demonstra o pneu armazenado em seu endereço, nota-se que 

no chão há linhas pretas no qual demonstram o espaço que deve ser respeitado. 

 
FIGURA 5 - Endereçamento 

 

Fonte: do autor 
 
 

Caso possua pallet incompleto no endereço ao qual foi destinado, o operador retira o 

pallet e desloca-o para as docas, onde deverá ser preenchido. E assim, voltar para o 

endereço. 
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Ao mesmo tempo em que está sendo feita a desova dos caminhões, são criados 

pedidos lógicos, onde são alimentados pelo sistema utilizando as notas fiscais, assim 

todo o endereçamento feito no físico também será feito no sistema utilizado pela 

empresa para que se obtenha um controle maior sobre seu estoque. 

 
Os representantes de vendas conseguem acessar as informações do depósito, sendo 

possível ver quais pneus estão estocados. 

 
Os pneus que estão parados no porto não podem ser vendidos, e paga-se uma taxa 

de setenta dólares para que ele seja armazenado na área portuária. Com as 

importações em alta e com a variação do dólar, pode-se ter um custo alto para a 

empresa, já que os pneus não foram lançados em seu sistema, impossibilitando 

efetuar as vendas. 

 
5.1.1  Problemas 

 
 

O procedimento de recepção até a armazenagem dos pneus com o pallet de madeira 

em seu endereço é composto por cinco atividades realizadas por uma equipe de 

quatro pessoas. No quadro 1, demonstra cada atividade e seus respectivos tempos 

gastos na realização das tarefas. 

 
QUADRO 1 - Procedimento de recepção do pallet de madeira 

 

Processo Atividade 
Tempo de execução 

(Pallet de Madeira) 

1 
Pegar Pallet e colocar na 

doca 
3min 

2 
Pegar Tubetes e colocar 

na doca 
3min 

3 
Preencher os pallets com 

pneus 
8min 

4 
Colocar Tubetes na 

extremidade do Pallet 
1min 
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5 Levar ao endereçamento 2min 

Fonte: Dados coletados pelo autor na empresa estudada 
 
 

Um pallet de madeira no processo de recepção tem capacidade máxima de 

armazenamento de 30 pneus, se gasta um tempo de 17 minutos, que vai desde a 

colocação do pallet na doca até o seu deslocamento para o endereço de destino. 

Com esse raciocínio, logo obteremos: 
 
 

Sendo assim, uma produtividade de 1,76 pneus por minuto. Sabe-se que a empresa 

trabalha com a recepção de containers com um turno de 8h, segue o cálculo abaixo: 

 

Em um dia, a equipe consegue armazenar 844,8 pneus com pallet de madeira. 

A empresa trabalha atualmente com 5 equipes, logo a produtividade total da empresa 

é dada pelo seguinte cálculo: 

 

Com o uso do pallet de madeira, a capacidade máxima para armazenar é de 4224 

pneus diariamente. 

 
Com o tempo gasto com o pallet de madeira para realização do procedimento de 

recepção e armazenagem, há uma dificuldade para suprir o grande número de 

importações. Com isso, os containers ficam parados no porto, ocasionando custo com 

multas diárias. Essas multas são cobradas por cada container, conforme o quadro 2. 
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QUADRO 2 - Taxas Portuárias 

 

 Container Pneus 

Quantidade 1 450 

Valor unitário da Taxa Portuária 

(dólar) 
$ 70,00 $ 0,16 

Valor do dólar R$ 2,46 R$ 2,46 

Valor unitário da Taxa Portuária 

(Real) 
R$ 172,20 R$ 0,38 

Fonte: do autor 
 
 

Os pneus que estão no porto, são mercadorias que não serão vendidas por não 

estarem estocadas no armazém. Sabe-se que um container contém 450 pneus, e o 

preço unitário é de R$ 415,00. Com isso, a empresa deixa de lucrar R$ 186.750,00 

por ter mercadoria parada, como representado no quadro 3. 

 
QUADRO 3 - Perda de vendas 

 

 Pneus 

Quantidade 450 

Valor de venda (R$) R$ 415,00 

Valor do total (R$) R$ 186.750,00 

Fonte: do autor 
 
 

Estudando a melhoria desses pontos críticos analisados, surge a possibilidade de um 

novo modelo de armazenamento, no qual busca otimização nos processos, 

diminuindo os problemas encontrados. 

 
5.2 NOVA PROPOSTA 

 
 

A proposta para a melhoria no processo de recepção até seu armazenamento é a 

implantação total do Pallet de Ferro na empresa. 
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FIGURA 6 – Pallet de ferro 
 

Fonte: do autor 
 
 

A otimização dos processos ocorre devido a existência de estruturas fixas nos Pallets, 

diminuindo assim os procedimentos e o tempo total gasto em sua armazenagem. 

 
5.2.1 Tempo de execução 

 
 

Com a implementação do pallet de ferro, o número de processos é reduzido para 3 

atividades, com um ganho de 4 minutos devido a não utilização dos tubetes, conforme 

demonstrado no quadro 4. 

QUADRO 4 - Comparativo tempo 
 

Processo Atividade 
Tempo de execução 

(Pallet de Madeira) 

Tempo de execução 

(4 Pallets de Ferro) 

1 
Pegar Pallet e 

colocar na doca 
3min 3min 

2 
Pegar Tubetes e 

colocar na doca 
3min - 

3 
Preencher os pallets 

com pneus 
8min 8min 

 
4 

Colocar Tubetes na 

extremidade do 

Pallet 

 
1min 

 
- 

5 
Levar ao 

endereçamento 
2min 2min 
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Fonte: Dados coletados pelo autor na empresa estudada 
 
 

Nota-se no gráfico 1, o crescimento percentual do tempo que o pallet de madeira gasta 

para execução de cada atividade em relação ao pallet de ferro. 

 
GRÁFICO 1 - Crescimento percentual de cada atividade utilizando o pallet de madeira 
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Fonte: Dados coletados pelo autor na empresa estudada 
 
 

O pallet de ferro tem maior capacidade de armazenamento de pneus em menos tempo 

do que com o pallet de madeira, conforme demonstrado o quadro 5. 

 
QUADRO5 - Tempo e capacidade máxima cada pallet 

 

 Tempo total de 

recepção e 

armazenagem 

Quantidade de pneus 

armazenados no 

Pallet 

Pallet de Madeira 17 min 30 

4 Pallets de Ferro 13 min 32 

Fonte: do autor 
 
 

Aplicando o mesmo raciocínio matemático do pallet de madeira para implantação do 

Pallet de Ferro, obtém-se: 
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Com o pallet de ferro, consegue-se uma produtividade de 2,46 pneus por minuto 

superior a do pallet de madeira, de acordo com o gráfico 2. 

GRÁFICO 2 - Pneus por minuto utilizando cada pallet 
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Fonte: do autor 
 
 

Considerando-se que a jornada de trabalho de uma equipe é de 8horas, segue o 

cálculo da capacidade de armazenamento diário. 

Logo, a empresa trabalhando com cinco equipes conseguem armazenar 5904 pneus 

diariamente. Comparando o elevado número de pneus armazenados a mais com o 

pallet de ferro em relação ao de madeira, segue o quadro 6. 
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QUADRO 6 - Armazenamento dos pallets 
 

 Quantidade de pneus 

armazenados diariamente 

por uma equipe 

Quantidade de pneus 

armazenados diariamente 

por cinco equipes 

Pallet de Madeira 844,80 4224 

Pallet de Ferro 1080,80 5904 

Diferença 236 1680 

Fonte: do autor 
 
 

Concluiu que utilizando o Pallet de Ferro, obtém-se ganho diário de 1680 pneus sendo 

armazenados a mais no depósito, o que representa um aumento de 28,46% em 

relação com o uso do Pallet de madeira, de acordo com o gráfico 3. 

 
GRÁFICO 3 - Demonstrativo do aumento diário usando pallet de ferro 
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Fonte: do autor 
 
 

5.2.2 Capital obtido por vendas 
 
 

Sabendo que os pneus só podem ser vendidos quando estão dentro do estoque e que 

o pneu a ser estudado é um pneu de grande rotatividade, calcula-se o ganho de R$ 

697.200,00 por armazenar 1680 pneus a mais com a utilização do pallet de ferro, de 

acordo com o cálculo demonstrado abaixo: 
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Nota-se que a empresa poderia estar ganhando diariamente um capital de R$ 

697.200,00 se estivesse utilizando o pallet de ferro para realizar as suas operações, 

como ilustra o Quadro 7. 

 
QUADRO 7 - Ganhos com pallet de ferro 

 

  

 
Quantidade de pneus 

armazenada diariamente 

 

 
Valor da venda 

diário (R$) 

 

 
Valor da venda 

mensal (R$) 

Pallet de Madeira 4224 R$ 1.752.960,00 R$ 52.588.800,00 

Pallet de Ferro 5904 R$ 2.450.160,00 R$ 73.504.800,00 

Diferença 1680 R$ 697.200,00 R$ 20.916.000,00 

Fonte: do autor 
 
 

Com os containers parados no Porto, paga-se uma taxa diária por cada container. 

Essa taxa custa um valor de setenta dólares, sendo que em um container possui 

quatrocentos e cinquenta pneus. 

 
Utilizando a quantidade de 1680 pneus armazenados a mais com o pallet de ferro, 

consegue-se quantificar a perda de capital em vendas que a empresa teria com a taxa 

de cobrança do Porto usando somente o pallet de madeira. 

 
Sabendo que a taxa cobrada diariamente pelo Porto para cada container em espera 

são setenta dólares, e em cada container contem quatrocentos e cinquentapneus, 

conforme demonstrado o cálculo abaixo: 
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Conforme o cálculo acima, a diária para cada pneu custaria R$ 0,38, multiplicando 

esse valor pela quantidade de pneus em que deixa de armazenar por estar utilizando 

o pallet de madeira, obtém-se: 

 

Esse valor calculado é o custo gasto com as taxas portuárias, pagando diariamente 

pela estadia de cada pneu parado no Porto, devido à capacidade de armazenagem 

do pallet de madeira ser menor que do pallet de ferro. 

 
Analisando mensalmente, a implantação do pallet de ferro, a empresa deixará de 

perder R$ 19.152,00 em taxas portuárias e ganhará R$ 20.916.000,00 em vendas por 

alocar uma quantia a mais de pneus com o pallet de ferro. 

 
5.2.3 Custo de implantação 

 
 

Para implantação total do pallet de ferro na empresa, é necessário ressaltar que em 

cada endereçamento cabem cem pallets de ferro. 

 
Com o custo do pallet de ferro, calcula-se o preço de implantação dentro de um 

endereçamento: 

 

Sabendo que dentro do armazém contém 470 endereços, multiplicando-se com o 

custo da implantação total de um endereçamento, obtemos: 

 

Para a inserção total do pallet de ferro na empresa, será gasto R$ 32.900.000,00. 
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6 CONCLUSÃO 

 
No presente projeto, é visto que a empresa trabalha com uma grande quantidade de 

produtos importados para que seja atendido o mercado consumidor brasileiro, já que 

as fábricas existentes em território nacional não são capazes de atender essa 

demanda. 

 
As importações em alta, mercadorias são deixadas no Porto por não ter capacidade 

de armazenar todos os containers parados. Com a obtenção do pallet de ferro é 

possível reduzir diariamente seiscentos e trinta e oito reais e quarenta centavos em 

pagamentos de taxas portuárias. 

 
Nota-se que com o pallet de ferro, passou a armazenar mil seiscentos e oitenta pneus 

a mais devido a redução do tempo e do aumento da capacidade de alocação no pallet 

de ferro. O pallet trouxe agilidade ao processo de recepção e armazenagem para a 

empresa. Sendo vendido por quatrocentos e quinze reais cada pneu, gerou um 

faturamento bruto para a empresa no valor seiscentos e noventa e sete mil, duzentos 

reais. Em projeção mensal, a empresa obterá um ganho de vinte milhões, novecentos 

e dezesseis mil reais. 

 
Com dados da empresa estudada, cinquenta e cinco por cento do faturamento bruto 

é gasto com despesas geradas pelo armazém. O lucro líquido obtido pela empresa é 

de nove milhões, quatrocentos e doze mil e duzentos reais. 

 
Para a implementação total do pallet de ferro na empresa, o valor investido é de trinta 

e dois milhões, novecentos mil reais, comparando com o lucro líquido em vendas, em 

quatro meses a empresa cobre todas as despesas gastas com o novo investimento. 

 
A proposta elaborada no estudo fornece soluções robustas e viáveis a empresa. Pois, 

com a redução dos custos, e aumento de vendas dos pneus, atenderia maiores 

demandas, podendo assim, aumentar seu capital, mostra-se significativa a 

implantação imediata do pallet de ferro, recuperando seus lucros em menos de um 

ano, conforme comprovado no trabalho. 
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RESUMO 
 
 

O setor da construção civil se destaca pela sua importância no cenário mundial, 
uma vez que promove o desenvolvimento das cidades, gera emprego e renda, 
absorve muita mão de obra, além de promover a qualidade de vida e o bem- 
estar à sociedade. Por outro lado, também se destaca pela grande geração de 
resíduos e pelos impactos ambientais em todas as etapas de seu processo, 
desde a extração da matéria prima até o descarte dos resíduos que são 
gerados. Com o objetivo de analisar as práticas sustentáveis em canteiros de 
obras de duas empresas localizadas na Grande Vitória, foram feitas visitas em 
duas obras de edifícios residenciais, registros fotográficos e foram aplicados 
seis questionários para coletar informações sobre materiais, água e esgoto, 
energia, vegetação, resíduo e informações gerais, totalizando dez perguntas 
abertas e dezessete perguntas fechadas. As práticas sustentáveis adotadas 
puderam ser visualizadas nas visitas realizadas, tais como o uso de EPI’s pelos 
trabalhadores, o correto acondicionamento dos materiais no almoxarifado, a 
presença de lixeiras destinadas à coleta seletiva, a separação da madeira para 
reutilização, a correta vedação do canteiro e a implantação de bicicletários. 
Diante das práticas sustentáveis adotadas por ambas as empresas, pode-se 
considerar que são satisfatórias e contribuem para uma gestão eficiente do 
canteiro de obras, pois o torna mais limpo e organizado, sendo possível a 
separação dos resíduos e a destinação correta dos mesmos. 

 
Palavras-chave: construção civil, sustentabilidade, canteiro de obras.  
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INTRODUÇÃO 

 
Há cerca de 30 anos os economistas estavam pouco preocupados com o meio 

ambiente e com o desenvolvimento sustentável. A preocupação ambiental 

ganhou evidência internacional com a realização da Conferência de Estocolmo 

em 1972 onde se percebeu uma necessidade de reaprender a conviver com o 

planeta (MIKHAILOVA, 2004). 

 
No Brasil, até a década de 1970, não havia propriamente o que se chama hoje 

de política ambiental. O que existiam eram intervenções públicas de diferentes 

áreas, como saúde e habitação. Também em destaque foi a Rio + 20 que 

aconteceu em junho de 2012, no Rio de Janeiro, que foi um evento pautado na 

economia verde e no desenvolvimento sustentável (PIGA; MANSANO, 1980). 

 
No cenário mundial, o setor da construção civil é de grande importância para o 

desenvolvimento das civilizações, uma vez que promove o crescimento das 

cidades, gera emprego e renda, absorve muita mão de obra, além de promover 

a qualidade de vida e o bem-estar à sociedade. Por outro lado, a indústria da 

construção civil se destaca por gerar grandes quantidades de resíduos e por 

apresentar significativos impactos ambientais em todas as etapas do seu 

processo: extração de matérias primas, produção de materiais, construção, uso 

e demolição (JOHN et al., 2001). 

 
A cada dia a disposição final desses resíduos tem se tornado mais dificultosa, 

devido aos gastos com transportes e à dificuldade em encontrar as áreas que 

atendam às exigências ambientais. Dessa forma, esses resíduos, quando não 

gerenciados corretamente acabam sendo depositados em áreas de reservas 

ambientais, rios e vias públicas, provocando grandes impactos ao meio 

ambiente (GONÇALVES, 2016). 

 
De acordo com levantamentos feitos em diversas cidades brasileiras, os 

resíduos de construção representam cerca de 60% de todos os resíduos 

sólidos urbanos (GAEDE; GUMIERI, 2008). 

 
A construção é uma das atividades humanas que mais afeta o meio ambiente, 

sendo responsável pelo consumo de 40% dos recursos naturais, 34% do 
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consumo de água e 55% do consumo de madeira (NASCIMENTO; JESUS, 

2016). 

 
Por ser um setor muito importante para o desenvolvimento das cidades, a 

geração de resíduos traz preocupações às autoridades governamentais, que 

buscam criar leis e normas capazes de orientar as empresas e a sociedade. .A 

Resolução CONAMA nº 307, por exemplo, estabelece as diretrizes, critérios e 

procedimentos para o gerenciamento dos resíduos de construção civil. No Art. 

2° Inciso I, os resíduos da construção civil são tijolos, blocos cerâmicos, 

madeiras, gesso, tintas entre outros (CONAMA, 2002). 

 
Outro item importante neste processo, além de um projeto bem elaborado, é a 

construção e organização de um canteiro de obra. Uma boa gestão dentro do 

canteiro de obras é indispensável. Essa gestão torna o canteiro mais limpo e 

organizado, possibilita a realização da triagem dos resíduos de maneira a não 

haver mistura dos insumos e possibilita o reaproveitamento dos resíduos antes 

do seu descarte (NASCIMENTO; JESUS, 2016). 

 
Nos canteiros de obras, a geração de resíduos se dá principalmente pelas 

perdas em consequência de um processo de baixa qualidade, que traz como 

resultado não só uma elevação de custos, mas também um produto final de 

qualidade deficiente (FORMOSO et al., 2000). 

 
Diante deste aspecto, o desenvolvimento sustentável torna-se uma alternativa 

por ser um modelo novo de desenvolvimento que passa a incorporar e avaliar 

todos os impactos das atividades de produção e consumo (GAEDE; GUMIERI, 

2008). O conceito de sustentabilidade está diretamente relacionado ao 

desenvolvimento econômico e material sem agredir o meio ambiente, usando 

os recursos naturais, de forma inteligente para que eles se mantenham no 

futuro, assim preconiza Fleury (BISUS, 2017). 

 
Segundo Almeida e Ruberg (2015), fatores como a falta de fiscalização, 

planejamento e de informações dentro do canteiro de obra acarreta o não 

cumprimento das legislações por parte da construção civil e de toda a 

sociedade. Portanto, nenhuma sociedade poderá atingir o desenvolvimento 
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sustentável sem que a construção civil passe por profundas transformações 

(JOHN et al., 2001). 

 
Alves e Dreux (2015) mostraram que partindo da concepção dos projetos até a 

execução das tarefas, pode-se diminuir a geração de resíduos na construção 

civil através da compatibilização dos projetos e canteiro de obras. Através das 

análises considerou-se importante a reestruturação dos escritórios de 

arquitetura e engenharia que são vitais para um começo correto do processo 

construtivo. Nele, pode-se otimizar as obras, reduzir o custo, evitar o 

desperdício de mão de obra e materiais, gerando assim o mínimo de resíduos. 

 
Wolski e Ionngblood (2010) estudaram sobre as questões de reciclagem dos 

resíduos da construção civil, o motivo da geração destes resíduos, a 

organização deles no canteiro de obra, o controle de desperdício de materiais, 

a utilização na própria obra dos materiais recicláveis gerados na mesma ou o 

destino correto destes materiais. Através de uma análise comparativa foi 

possível identificar a importância das leis existentes e sua efetiva aplicação na 

indústria da construção civil, bem como considerar a reciclagem a melhor 

alternativa para reduzir o impacto que o ambiente pode sofrer com o consumo 

de matéria prima e a geração desordenada de resíduos. 

 
Júnior e Romanel (2013) argumentaram sobre os principais aspectos 

relacionados à geração de resíduos da construção civil, sob o ponto de vista de 

sustentabilidade das edificações. Na cidade se apresentam duas classes 

distintas de geradores de resíduos da construção: aqueles gerados por obras 

com canteiros implantados, que segregam os resíduos para reutilização na 

própria obra e aqueles gerados por pequenas obras, sem nenhum tipo de 

tratamento ou separação, geralmente descartado em caçambas. Dessa forma, 

eles sugeriram a elaboração de projetos mais eficientes, focados em conceitos 

de sustentabilidade e consideram que aprimorar a sustentabilidade dos 

processos é uma estratégia vital para assegurar os recursos do planeta para o 

futuro. 

 
É importante o conhecimento das práticas sustentáveis que estão sendo ou 

não utilizadas nos canteiros de obras e a apresentação da sustentabilidade 
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como uma alternativa para a preservação do meio ambiente, bem como para 

melhorar as condições de vida da população humana. Portanto, o objetivo 

deste estudo foi analisar as práticas sustentáveis em canteiros de obras de 

duas empresas localizadas na Grande Vitória. 

 
MÉTODO 

 
Foi realizado estudo descritivo, no período de agosto de 2017 a junho de 2018, 

para análise das práticas sustentáveis nos canteiros de obras de duas 

edificações residenciais situadas respectivamente no bairro Itapuã no município 

de Vila Velha e no bairro Jardim da Penha no município de Vitória - ES. 

 
Os responsáveis por contribuir com a pesquisa foram: a supervisora técnica e a 

estagiária operacional da construtora que atua no município de Vitória, e o 

técnico de segurança do trabalho da construtora que atua no município de Vila 

Velha. 

 
In loco foram fotografadas, observadas e anotadas as práticas sustentáveis nos 

canteiros de obras. Além disso, foram elaborados e aplicados seis 

questionários na forma de entrevistas. O questionário 1 refere-se ao tema de 

materiais, o questionário 2 trata do tema de água e esgoto, o questionário 3 

relata sobre energia, o questionário 4 menciona sobre vegetação, o 

questionário 5 refere-se sobre resíduos e o questionário 6 especifica sobre 

informações gerais. Essas entrevistas continham dez perguntas abertas e 

dezessete perguntas fechadas, a fim de identificar como é feito o 

gerenciamento dos resíduos dentro dos canteiros de obra. Também foi 

analisada a implantação dos canteiros de obra, ou seja, a estrutura física do 

canteiro e os riscos ambientais que os mesmos apresentam. 

 
Através de registro fotográfico (Motorola MotoG5 Plus 8898) identificou-se os 

tipos de resíduos gerados nos canteiros de obra e quais as práticas adotadas 

pelas empresas para minimizar estes impactos. Em seguida, verificou-se se os 

itens registrados seguem o que é preconizado pela NR-18 (ABNT – NR 18, 

2015). 
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A principal variável analisada foi a quantidade de resíduos sólidos de classe A 

relatados pelos funcionários das empresas e encontrados nos canteiros de 

obras das construtoras investigadas. 

 
Com os dados coletados e tabulados através das entrevistas, foram elaboradas 

planilhas em Excel para melhor entendimento dos dados e/ou gráficos. 

 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Os quadros abaixo são resultantes das 17 perguntas fechadas e 10 abertas 

que foram aplicadas ao técnico de segurança do trabalho da Empresa A e à 

supervisora técnica da Empresa B. Os questionários foram agrupados em 6 

quadros, sendo distribuídos da seguinte forma: quadro 1: Materiais; quadro 2: 

Água e esgoto; quadro 3: Energia; quadro 4: Vegetação; quadro 5: Resíduos e 

quadro 6: Informações gerais. 

 
Tais questionários visam a percepção dos indivíduos sobre o gerenciamento 

dos resíduos no canteiro, se preocupando principalmente com a redução da 

poluição e dos impactos gerados pelas obras do setor da construção civil. 

 
Respostas do técnico de segurança do trabalho da empresa A e da supervisora 

técnica da empresa B (quadro 1) que foram visitadas em fevereiro de 2018, 

referente ao tema de materiais onde todas as 4 perguntas são fechadas, não 

havendo informações adicionais feitas pelos representantes das Empresas A e 

B. 
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Quadro 1 - EPI indica equipamento de proteção individual. ST indica segurança do trabalho. 
Empresa A está situada em Itapoã no município de Vila Velha/ES. Empresa B está situada em 

Jardim da Penha no município de Vitória/ES. 

 
Fonte: autores 

 
Quando indagados sobre o uso de EPI’s pelos trabalhadores, os 

representantes das empresas A e B informaram que possuem informativos no 

canteiro sobre a importância e obrigatoriedade de se utilizar os EPI's 

adequadamente, bem como disponibilizam os mesmos aos funcionários da 

obra. Estas informações puderam ser constatadas e exemplificadas a seguir, 

através da figura 1, que mostra os capacetes disponíveis aos trabalhadores da 

Empresa A, e da figura 2 que mostra os óculos de proteção que a empresa B 

oferece aos trabalhadores. 

 
Figura 1 - EPI's disponíveis aos trabalhadores da Empresa A. 

 
Fonte: autores 

 
Figura 2 - EPI's disponíveis aos trabalhadores da Empresa B. 
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Fonte: autores 

 
 

Neste sentido, o Ministério do Trabalho e Emprego, através da NR-9, classifica 

os perigos do ambiente laboral em: risco de acidente, risco ergonômico, risco 

físico, risco biológico e risco químico (TEM – NR 9, 2017). Diante destes riscos, 

o MTE estabeleceu normas regulamentadoras (NR) relativas à segurança e 

medicina do trabalho. Dentre elas, pode-se destacar a NR-6 que visa prevenir 

ou minimizar os acidentes de trabalho com o uso dos equipamentos de 

proteção individual (EPI) e o descreve como sendo um dispositivo individual 

utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de 

ameaçar a segurança e a saúde no trabalho (ABNT – NR 6, 2006). 

 
Esta mesma norma prescreve que a empresa é obrigada a fornecer aos 

empregados, gratuitamente, EPI adequado ao risco, sendo no caso da 

Empresa A, dentre os EPI's necessários, capacete e máscara, e da Empresa B 

óculos de proteção. 

 
Martins et al. (2013) destacam que a não utilização destes equipamentos 

durante suas atividades e o desconhecimento de sua importância, expõem os 

trabalhadores aos riscos que podem levar à acidentes ocupacionais. Da 

mesma forma, o uso destes equipamentos é uma estratégia de ação preventiva 

fundamental para a proteção dos trabalhadores. 
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Assim, Nascimento et al. (2015) preconizam que investir em segurança na 

indústria da construção civil torna-se imprescindível, considerando que este é 

um setor responsável por grandes índices de acidentes no trabalho. 

 
Quando indagados, na segunda pergunta, sobre os materiais que utilizam na 

obra, apenas o representante da empresa B informou que os materiais 

utilizados são de fontes renováveis e certificadas. Esta atitude é muito 

importante, pois muitas empresas têm investido em produtos sustentáveis, 

provindos de reciclagens, por exemplo, tendo em vista que após o seu descarte 

estes mesmos produtos não agridam o meio ambiente ou que, pelo menos, os 

seus impactos sejam reduzidos (GONÇALVES; SILVA, 2016). 

 
O quadro 2 está relacionado ao tema água e esgoto e foram feitas 5 perguntas 

aos representantes das Empresas A e B, sendo 4 fechadas e 1 aberta. 

 
Quadro 2. ST indica segurança do trabalho. Empresa A está situada em Itapoã no município 
de Vila Velha/ES. Empresa B está situada em Jardim da Penha no município de Vitória/ES. 

Fonte: autores 
 

Na pergunta 5, o técnico de segurança do trabalho da Empresa A relatou que 

na obra possui poço artesiano e rede de água da Concessionária. Para esta 

mesma pergunta, a supervisora técnica da Empresa B informou que não é feito 

a reutilização de água. 

 
O consumo de água dentro de um canteiro de obra é altíssimo e fundamental 

por ser um dos componentes mais importantes na confecção de concretos, 

argamassas e eficaz ferramenta nas atividades de limpeza e cura do concreto 
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(SILVA; VIOLIN, 2013). Além disso, a água também é utilizada na higiene 

pessoal, manutenção de jardins, limpeza e outros preparos quando 

necessários. 

 
Neste sentido, pode-se perceber que em ambas as empresas são realizadas 

palestras para os colaboradores sobre a conscientização do consumo de água, 

conforme se observa na pergunta 3, porém, infelizmente elas ainda não 

adotaram nenhum tipo de processo dentro do canteiro para reutilizar esta água, 

conforme pergunta 5. 

 
Exemplo de reaproveitamento seria captar águas pluviais para reutilização 

dentro do próprio canteiro, como na irrigação de jardins, lavagem de betoneira 

e de calçadas. É importante destacar que uma boa prática de gestão de água 

dentro do canteiro traz benefícios tanto econômicos quanto ambientais (SILVA; 

VIOLIN, 2013). 

 
O quadro 3 refere-se ao tema de energia, onde foi feito um questionamento 

sobre a existência de alguma fonte alternativa de energia dentro do canteiro de 

obra. Trata-se de uma pergunta fechada sem considerações adicionais feitas 

pelos representantes das empresas A e B. 

 
Quadro 3 - ST indica segurança do trabalho. Empresa A está situada em Itapuã no município 

de Vila Velha/ES. Empresa B está situada em Jardim da Penha no município de Vitória/ES 

Fonte: autores 
 

Pode-se perceber que ao serem indagados, ambos os representantes das 

empresas A e B afirmaram que nas obras não possuem fontes alternativas 

para geração de energia. 

 
Atualmente, o gasto com contas de energia elétrica dentro do canteiro de obra 

é notório e significativo financeiramente, por isso, práticas como priorizar a 

iluminação e ventilação natural nas instalações provisórias, o uso de lâmpadas 
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fluorescentes e o uso de sensor de presença podem ser ações sustentáveis 

que contribuem para a redução do consumo de energia dentro do canteiro 

(NASCIMENTO; JESUS, 2016). 

 
O quadro 4 está relacionado ao tema de vegetação, onde foram feitas 2 

perguntas fechadas. Tais questionamentos tiveram objetivo de conhecer a 

zona onde o canteiro estava situado bem como a preservação da vegetação 

encontrada neste local. Para ambas as perguntas, não houveram 

considerações adicionais feitas pelos representantes das empresas A e B. 

 
Quadro 4. ST indica segurança do trabalho. Empresa A está situada em Itapuã no município 
de Vila Velha/ES. Empresa B está situada em Jardim da Penha no município de Vitória/ES 

Fonte: autores 
 

O quadro 5 está relacionado ao tema sobre resíduos. Observa-se que as 

perguntas de número 1 e 2 são fechadas, portanto não houveram 

considerações adicionais feitas pelos representantes das empresas A e B. 

 
Quadro 5 - ST indica segurança do trabalho. Empresa A está situada em Itapuã no município 

de Vila Velha/ES. Empresa B está situada em Jardim da Penha no município de Vitória/ES 

 

Fonte: autores 
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Na pergunta de número 1, ambos os representantes das empresas A e B 

afirmaram que realizam campanhas de conscientização dos funcionários 

quanto aos resíduos gerados na obra. Tal atitude é considerada importante por 

acarretar um melhor desempenho e preocupação dos trabalhadores ao 

executar as tarefas relacionadas ao descarte dos materiais que são atualizados 

por eles (ABDALA; RODRIGUES; ANDRADE, 1982). 

 
Já na pergunta de número 2, apenas o representante da empresa B informou 

que possui controle de perdas dentro do canteiro. Essa medida é considerada 

sustentável, uma vez que possibilita a diminuição de entulhos gerados por 

materiais que poderiam ser reutilizados ao invés de descartados. 

 
De acordo com a pergunta de número 03, ambos os representantes das 

empresas A e B informaram que a seleção dos resíduos dentro do canteiro de 

obra é realizada conforme suas classificações, sendo elas das classes A, B,C e 

D. 

 
Já na pergunta 04, o representante da empresa A informou que os resíduos 

que podem ser reciclados são destinados às empresas Marco Ambiental e 

Natureza Viva. E o representante da empresa B informou que o destina às 

empresas Natureza Viva e Espaço Limpo. Assim sendo, nenhum representante 

das empresas entrevistadas disse que possuem apenas uma empresa de 

coleta de resíduos, mas sempre duas para garantir a eficiência do descarte. 

 
Já na pergunta 05, o representante da empresa A informou que o único resíduo 

que é reaproveitado dentro da obra é a madeira. 

 
As informações passadas nas entrevistas pelos representantes das empresas 

puderam ser verificadas ao observar os canteiros de obras. A figura 3, mostra a 

prática sustentável de coleta seletiva realizada na Empresa A. 

 
Figura 3 - Coleta seletiva de resíduos realizada na empresa A 
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Fonte: autores. 
 

Pode-se observar que são disponibilizados aos trabalhadores 5 lixeiras com a 

descrição do tipo de resíduo que pode ser descartado no local. Segundo 

Abdala, Rodrigues e Andrade (1982), os indivíduos devem ser os principais 

responsáveis pela primeira triagem dos resíduos, sendo importante a 

motivação através da educação ambiental com o foco na coleta seletiva, 

visando a conservação do meio ambiente com a consequente melhoria da 

qualidade de vida. 

 
Quando indagados sobre a destinação dos resíduos gerados na obra, através 

da pergunta de número 4, ambas as empresas informaram que possuem 

empresas responsáveis por esta coleta. Para tal, disseram que nas obras 

possuem caçambas próprias onde são depositados os materiais (Figuras 4 e 

5). 

 
Figura 4 - Caçamba alocada no canteiro de obra da empresa A para coleta e destinação dos 

resíduos às empresas responsáveis. 

 
Fonte: autores 

 
Figura 5 - Caçamba alocada no canteiro de obra da empresa B para coleta e destinação dos 

resíduos às empresas responsáveis. 
 

Fonte: autores 
 

Na pergunta de número 5, apenas o representante da empresa A informou que 

é feito o reaproveitamento de materiais dentro da obra, fato verificado na figura 
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6, onde é feita a separação da madeira visando a utilização em outro momento 

da obra onde ela será necessária. 

 
Figura 6 - Separação de madeira realizada na empresa A para reutilização dentro da própria 

obra. 

 
Fonte: autores 

 
Nas figuras 7 e 8 pode-se observar que a Empresa B preocupa-se com a coleta 

e separação correta dos seus resíduos. Neste caso, a madeira e os sacos de 

cimento utilizados no canteiro de obra são separados e agrupados em um local 

específico para este tipo de resíduo, com a devida identificação, visando a 

destinação correta destes materiais. 

 
Figura 7 - Coleta e separação de sacos de cimento realizada na empresa B. 

 
Fonte: autores 

 
Figura 8 - Coleta e separação de madeira realizada na empresa B. 
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Fonte: autores 
 

No cenário atual cada vez mais tornam-se restritas as áreas para disposição de 

resíduos de uma forma geral, por isso se dá a necessidade de atitudes 

sustentáveis no setor da construção civil por meio de soluções ambientais 

responsáveis, que visam o reaproveitamento, a redução e a reciclagem 

(EVANGELISTA; COSTA; ZANTA, 2010). 

 
Assim, diante dos quadros e figuras apresentadas é possível perceber que 

ambas as empresas realizam uma boa gestão de seus resíduos, atentando-se 

a correta separação e destinação dos materiais que podem ser reciclados. Esta 

atitude é extremamente importante, uma vez que a crescente geração de 

resíduos sólidos vindos da construção civil tem exigido soluções diversificadas 

para diminuir o excedente de materiais descartados e encaminhados para os 

aterros sanitários (FRIGO; SILVEIRA, 2012). 

 
O quadro 6 está relacionado ao tema de informações gerais, onde as respostas 

estão separadas por empresa e seu respectivo representante. Observa-se que 

as perguntas de número 1 a 7 são fechadas, portanto não houveram 

considerações adicionais feitas pelos representantes das empresas A e B. 

 
Quadro 6 - ST indica segurança do trabalho. Empresa A está situada em Itapuã no município 
de Vila Velha/ES. Empresa B está situada em Jardim da Penha no município de Vitória / ES 

Fonte: autores 
 

Contudo, na pergunta 8, o técnico de segurança do trabalho da empresa A 

informou que não foram adotadas nenhum tipo de ações para evitar erosões e 
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assoreamento, apenas realizaram um estudo de sondagem simples antes de 

iniciar a obra. 

 
Na pergunta de número 9, a empresa A informou que a terra foi reutilizada 

dentro da própria obra para nivelar o terreno e a empresa B relatou que 

reutilizou para aterrar o canteiro. 

Na pergunta 10, a empresa A ressaltou que considera vantajoso adotar um 

canteiro de obra sustentável, porém julga o custo ainda elevado. E a empresa 

B considera vantajoso, porém ainda não implementou, afirmando que 

brevemente realizará tal ação, agregando valor à marca e mais uma visão 

estratégica da empresa. 

 
Ao ser indagado sobre a vedação da obra, na pergunta de número 2, o 

representante da empresa A informou que é feita corretamente. Nas figuras 9 e 

10, pode-se observar que tal informação é verídica e que no entorno existem 

placas informando o risco de acidentes com a queda de materiais. 

 
Figura 9 - Vedação do canteiro de obras da empresa A. 

 
Fonte: autores 

 
Figura 10 - Aviso para queda de objetos presente no entorno do canteiro de obras da empresa 

A. 
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Fonte: autores 

Tais medidas são importantes, pois garantem que os pedestres possam 

circular em segurança pelas vias que estão no entorno da obra, evitando 

possíveis acidentes. 

 
Durante a visita realizada na empresa A, foi possível localizar um bicicletário 

disponível aos trabalhadores (Figura 11), conforme informado na pergunta de 

número 5. 

 
Figura 11 - Bicicletário localizado no pátio da empresa A. 

 

Fonte: autores 
 

Implementar este sistema é considerado uma atitude sustentável, por ser um 

meio de transporte que não polui, além de trazer benefícios à saúde do usuário 

(BRITTO et al., 2015). 

 
Além disso, ao realizar a visita aos canteiros de obras das empresas A e B foi 

possível avaliar a relação da obra com o entorno e foi verificado que há limpeza 

regular de locais que circundam a obra, as ruas e calçadas estavam limpas e 

sinalizadas. 
CONCLUSÃO 

 
Com base nos dados coletados a partir das visitas técnicas realizadas e dos 

questionários aplicados aos representantes foi possível analisar as práticas 
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sustentáveis nos canteiros de obras das empresas A e B, bem como identificar 

quais são as práticas adotadas por elas. 

 
De uma forma geral, ambas as empresas adotam práticas sustentáveis nos 

canteiros de obras e, portanto, atingiram níveis elevados de satisfação. 

Pode-se destacar atitudes como: uso de EPI’s a fim de evitar acidentes; o 

correto acondicionamento dos materiais utilizados; a realização de palestras de 

conscientização para os funcionários quanto à gestão dos resíduos; a 

disposição de lixeiras destinadas à coleta seletiva; a destinação correta dos 

resíduos que podem ser reciclados; a reutilização da madeira dentro da obra; a 

correta vedação do canteiro e a implantação de bicicletários. Tais práticas 

contribuem para uma boa gestão que torna o canteiro mais limpo e organizado, 

possibilitando a triagem adequada dos resíduos e o reaproveitamento antes do 

seu descarte. 
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ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA DE ÍNDICES DINÂMICOS: estudo de caso 

no setor da construção civil 
 
 
 

Keyla Alves Martins 1 

Renata Santos Moreira Frechiani 2 

 

Resumo: Tendo por base a economia brasileira, o setor de construção civil apresenta 

significativa participação, principalmente no que diz respeito à geração de empregos 

e renda. Neste sentido, o objetivo deste artigo foi analisar a atual situação econômico- 

financeira de algumas empresas atuantes no setor, que possuem maior faturamento. 

Para tal, foram selecionados três índices dinâmicos, abordando o período de 2008 a 

2017, de modo a ser possível uma comparação anual da Construção Civil em relação 

ao cenário econômico das empresas listadas na B3, tendo por variável de escolha o 

faturamento. A pesquisa foi de caráter quantitativo e qualitativo, com levantamento de 

dados nos bancos da Economática, de 3 empresas destaque na arrecadação de 

receita, que divulgam seus dados na B3 (Brasil Bolsa Balcão – Empresa de 

infraestrutura de mercado financeiro). 

 
Palavras-chave: Construção Civil; Indicadores Econômico-financeiros. 

 
 

INTRODUÇÃO 
 
 

O setor de construção civil apresenta grande importância para a economia brasileira 

e alta participação no PIB nacional, além de gerar muitos empregos. Nesse aspecto 

manifesta-se a preocupação com o desempenho da área. (BORGES, 2015) 
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Agentes de Inovação e Difusão Tecnológica pela Universidade Federal do Espírito Santo, UFES. 
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A Construção Civil passou por um processo de grande expansão, até o ano de 2012, 

com o apoio do governo para programas habitacionais (SEBRAE, 2017). Porém, de 

acordo com o Instituto Brasileiro de Economia (IBRE/FGV), nos últimos 6 anos, tendo 

seu declínio no ano de 2016, as empresas que atuam no setor apresentaram queda 

significativa de receita, surgindo então a necessidade de se estudar os fatores que 

impactaram a realidade vivenciada pelas empresas deste segmento industrial tão 

importante para a economia. Justificando o estudo diante da recessão econômica, da 

queda dos financiamentos habitacionais provocada pela elevação das taxas de juros 

e da falta de incentivos governamentais. 

 
Ao efetuar análise financeira de alguns índices neste setor, identificaram-se os 

reflexos acarretados no nível de desempenho e participação de mercado dessa 

esfera. (RODRIGUES, ROJO e BERTOLINE, 2011). 

 
A identificação de alguns indicadores, tais como, a rentabilidade possibilita o 

diagnóstico do período em análise desse setor. (MARTINS; CARDOSO; ENSSLIN, 

2016) 

 
Diante do exposto, o presente artigo apresenta a seguinte problemática: Quais os 

fatores econômicos que impactaram os principais índices econômicos das 3 empresas 

destaque na arrecadação de receita do setor de construção civil, listadas na B3, no 

período 2008 a 2017? 

 
Por conseguinte, como objetivo geral, buscou analisar a rentabilidade de 3 empresas 

de maior faturamento do setor de construção civil, listadas na B3, através do 

levantamento de dados quantitativos e qualitativos, mediante aos seguintes objetivos 

específicos: 

(a) calcular os índices de rentabilidade; 

(b) demonstrar, através desses indicadores, o retorno obtido; 

(c) analisar os resultados de tais indicadores; 

(d) identificar os principais fatores que impactaram esses indicadores. 
 
 

Quanto a importância, este estudo justifica-se pelo fato de abordar mediante pesquisa 

no período de 2008 a 2017, uma análise da situação econômica e financeira em época 
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de grande crise no mercado de construção civil. Agrega-se também a relevância deste 

estudo, o fato de ser um ramo de influência na economia nacional, que impacta 

diretamente no PIB e que é afetada pela conjuntura macroeconômica. A adoção de 

um sistema de planejamento bem estruturado permite se antecipar às novas 

tendências do mercado e as expectativas dos empresários e consumidores, reduzindo 

o risco de falência nas organizações que vivenciam um cenário econômico estagnado, 

marcado pela recessão econômica, queda dos financiamentos habitacionais 

provocada pela elevação das taxas de juros e da falta de incentivos governamentais. 

 
1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
 

Segundo Assaf Neto (2010), a análise financeira através de índices, técnica mais 

utilizada habitualmente, proporciona no âmbito interno da organização a avaliação do 

desempenho da empresa, em relação aos objetivos estabelecidos e as decisões 

tomadas para alcançá-los. Já no ambiente externo, os agentes, tais como credores 

ou investidores buscam as informações financeiras para identificar a posição da 

empresa, ou seja, se possui liquidez e rentabilidade. 

 
Essa análise possui caráter comparativo, desta forma, deve ter por base um período 

mínimo de cinco anos, com um padrão estabelecido, levando em conta não somente 

a organização em si, mas também as demais empresas do setor e a economia como 

um todo. Diversos são os fatores devem ser considerados, pois influenciam na 

elaboração do processo, como por exemplo, a inflação, e existem critérios a serem 

observados no momento da elaboração de modo a obter dados reais e evitar possíveis 

desvios. (ASSAF NETO, 2010). 

 
1.1 INDICADORES DE RENTABILIDADE 

 
 

Através destes indicadores é possível analisar os resultados obtidos pela empresa, 

comparando-os com padrões para identificar a situação rentável vivenciada de acordo 

com a aptidão da organização. (ASSAF NETO, 2010). 

 
1.1.1 Retorno sobre o ativo (ROA) 
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Segundo Assaf Neto (2010, p.109), o retorno sobre o ativo “revela o retorno produzido 

pelo total das aplicações realizadas por uma empresa em seus ativos.” 

 
ROA = Lucro Liquido / Total dos Ativos 

 
 

Interpretação: Está relacionado às escolhas de investimentos, quanto a empresa 

ganha para cada R$ 1,00 investido. 

 
Conforme Assaf Neto: 

 
[...] pode ser interpretado como o custo financeiro máximo que uma empresa 
poderia incorrer em suas captações de fundos. Se uma empresa obtiver 
empréstimos a uma taxa de juros superiores ao retorno gerado por seus 
ativos, o resultado produzido pela aplicação desses fundos será 
evidentemente inferior à remuneração devida ao credor, onerando-se dessa 
forma, a rentabilidade dos proprietários (acionistas). (2010, p.109) 

 

1.1.2 Retorno sobre o investimento (ROI) 
 
 

Esse indicador avalia qual o retorno produzido em relação ao total de recursos 

aplicados por terceiros e pelos acionistas, ou seja, quanto a empresa obteve de 

resultado pelo capital investido. (ASSAF NETO, 2010). 

 
ROI = Lucro operacional Líquido/ Investimentos 

 
 

Interpretação: Proporciona o percentual de retorno do investimento. 
 
 

1.1.3 Retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) 
 
 

Para Assaf Neto (2010, p.110), esse indicador “mensura o retorno dos recursos 

aplicados na empresa por seus proprietários. 

 
ROE = Lucro líquido / Patrimônio Líquido médio 

 
 

Interpretação: Qual o valor de lucro que os acionistas irão auferir. 
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1.2 FATORES ECONÔMICOS QUE IMPACTARAM O SETOR DA CONSTRUÇÃO 

CIVIL 

 
Considera-se que a Construção Civil está longe de se recuperar. De acordo com 

dados da CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção), no ano de 2017, assim 

como nos anteriores, a indústria permaneceu em declínio. O primeiro trimestre de 

2017, em confronto com o mesmo período de 2016, apontou queda de 13,9%, a 

produção de materiais caiu 5,3%, o consumo de cimento teve diminuição de 10,2% e 

o Indicador de Atividade das Empresas da Construção Civil (INACC) registrou queda 

de 10,5%. 

 
Os empresários estão inibindo os investimentos até se sentirem seguros perante o 

déficit fiscal. Em conformidade com dados publicados na página de Economia da 

UOU, o PIB (Produto Interno Bruto) que tinha 2% de expectativa de crescimento, 

agora apresenta somente de 0,5% a 1%. A criação de empregos saiu de um patamar 

de 100 mil para 25 mil. Destaca-se ainda que foi 20ª queda consecutiva de atividade 

do setor, de acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Em 

um período de cinco anos, o PIB da construção Civil apresentou uma redução de 28%. 

 
Segundo a CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção), as dificuldades 

financeiras aos poucos vêm se reduzindo. Porém, as taxas de juros continuam muito 

elevadas, fazendo com que a aquisição de crédito seja cara e difícil para as empresas 

e para os consumidores. Os custos do setor, com a desaceleração da inflação se 

reduziram, mas as esperanças ainda são poucas em relação à evolução dos índices 

da construção. 

 
De acordo com dados publicados pela Folha de São Paulo, ocorreu um retorno das 

classes médias ao mercado. No de 2017, após três anos consecutivos de queda, os 

financiamentos habitacionais avançaram cerca de 15%, isso significou em salto de 

33% de financiamentos pelo SBPE (Sistema Brasileiro de poupança e Empréstimo), 

enfatizando uma mudança de senário, onde por cerca de mais de seis anos, o 

Programa Minha Casa Minha Vida, sustentou o seguimento no período de crise, assim 

como a utilização de recursos do FGTS. 
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O desenvolvimento da economia brasileira segue de forma lenta. Foi evidenciado em 

reportagem do G1, que nos anos de 2015 e 2016, a economia brasileira recuou 3,5% 

ao ano. A elevada taxa de desemprego reduziu o poder aquisitivo dos cidadãos e a 

concessão de crédito se torna cada vez mais cara, a taxa Selic, por exemplo, de 2013 

a 2016, apresentou amento de consecutivo, fato que faz com as pessoas se endividem 

cada vez e freiem o consumo. 

 
1.3 EVIDÊNCIAS DA LITERATURA 

 
 

Em seu estudo, Santos (2015), com o intuito de propor um modelo de gestão 

financeira para organizações do setor de construção civil, constatou que a partir da 

seleção dos indicadores, seria possível de identificar os índices que melhor se aplicam 

e a influência que eles exercem, possibilitando um diagnóstico mais preciso da real 

situação vivenciada, trazendo uma organização e estruturação mais adequada para 

empresa e auxiliando o processo decisório, que definirá as medidas mais eficazes a 

serem adotadas para aperfeiçoar o desenvolvimento da empresa. 

Segundo Assaf Neto: 

[...] para uma adequada avaliação dos índices econômico-financeiros de uma 
empresa, é indispensável compará-los com os de empresas que atuam no 
mesmo setor de atividade. Por meio desse processo comparativo é possível 
definir se uma empresa está mais ou menos líquida em relação a seus 
concorrentes. (2015, p. 275) 

 
Para Mello e Marcon (2004), a eficácia da estratégia adotada relaciona-se diretamente 

com o resultado alcançado pela empresa. Aferiu-se que os acionistas de grandes 

empresas sofrem com limitação referente à análise do risco, dados disponíveis, 

procedimentos para exclusão dos outlierse (valores atípicos) e identificação de 

melhores estratégias. 

 
Conforme já dito por outros autores, Oliveira e Oliveira (2012), destaca que a indústria 

da construção civil tem grande importância para a economia do país, pois dentre 

tantos benefícios instalados traz evolução para a localidade a qual está inserida, cada 

qual respeitando suas especificidades. Porém, sofre com algumas insuficiências, 

como o processo de urbanização, que é burocrático e impõe barreiras a expansão do 

setor. 
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O diagnóstico econômico-financeiro de um setor pode ser elaborado com a verificação 

do ponto de equilíbrio, que relaciona os custos incorridos com os lucros obtidos, onde 

são identificadas as necessidades mínimas seja de produção ou venda para que a 

empresa tenha lucratividade. No regime de caixa se exclui desta análise depreciações 

e custos que não representem saída de caixa e baseados nos dados obtidos os 

gestores podem escolher a técnica mais adequada em suas decisões financeiras 

(CHEROBIM; JUNIOR; RIGO, 2017). 

 
No estudo de Duarte e Lamounier (2007), foi realizada uma análise econômico- 

financeira de organizações de construção civil de capital aberto, através da utilização 

de índices padrão que possibilitaram uma comparação de empresas do mesmo setor 

para se ter uma base da real situação perante o mercado. Deste modo, identificou-se 

que mesmo passando por um período de recessão, este campo apresentou-se no 

período de 2003 a 2005, sadio em aspectos econômicos e financeiros. Porém, 

constatou-se que a esfera apresenta limitações no âmbito de que grande maioria dos 

componentes são de pequeno porte, não sendo obrigados desta forma a publicar suas 

demonstrações contábeis, fato que prejudica um diagnóstico mais preciso. 

 
Assim como no estudo de Ambrozini, Matias e Junior (2011), no artigo em questão, 

as organizações elencadas são empresas de capital aberto, ou seja, que listam suas 

ações na Bolsa de Valores para financiar-se com uma fonte de recursos ilimitados. 

 
Desta forma, uma das exigências é a publicação das demonstrações financeiras. O 

levantamento das empresas da área enquadradas nesse aspecto se dá através do 

portal da B3 (Brasil Bolsa Balcão), que é uma empresa atuante no mercado financeiro 

para comercialização de ações. Essas empresas listadas na Bovespa elaboram 

relatórios que devem ser enviados à Comissão de Valores Imobiliários que os 

disponibiliza na Economática, que é um banco de dados mundial de demonstrações 

contábeis de empresas de capital aberto. 

 
2 AMOSTRA 

 
 

O presente artigo proposto é referente as empresas Cyrela, Grafisa e MRV. 

Atualmente, essas empresas estão inseridas na B3 (Bolsa Brasil Balcão), no setor de 
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construção civil e apresentam em média nos últimos dez anos o maior faturamento 

anual em relação às concorrentes. 

 
Segundo os dados disponibilizados no “site” da empresa, a Cyrela, uma das maiores 

e mais antigas empresas no ramo da Construção e Incorporação em atividade no país, 

é conhecida por seus empreendimentos de alto padrão e luxo. Desde 1962, o grupo 

Cyrela vem atuando em 16 estados e no Distrito Federal, porém, seu foco está nos 

estados de São Paulo e Rio de Janeiro. 

 
A incorporadora Cyrela possui planos de financiamento próprios para oferecer a seus 

clientes e tem por tradição a comercialização de imóveis de médio e alto padrão, os 

projetos da Cyrela geralmente superam a marca de R$1 milhão. Com a marca Vivaz 

a companhia realiza projetos de empreendimentos próprios no segmento popular, 

variando na faixa de preço de $240 mil, para atuar no Minha Casa Minha Vida 

(MCMV). E com a marca Living, criada em 2006, especializou-se em 

empreendimentos típicos da classe média, com preços de até R$700 mil. 

 
A Grafisa, empresa com mais de 60 anos de mercado, de acordo com a ISTOÉ 

Dinheiro, tem suas atividades voltadas para as classes A e B. Porém, o advento da 

crise econômica fez com e ampliasse o ramo de atuação, adotando uma estratégia de 

diversificação nacional, através da aquisição de 60% do capital da Tenda, empresa 

com foco no mercado popular, ofertando imóveis no valor médio de R$ 80 mil. 

 
A construtora Grafisa atua predominantemente no mercado de imóveis residenciais, 

voltados à classe média e à classe média alta, trabalhando em pequena escala com 

os comerciais. Posteriormente investiu em imóveis para uma faixa de renda um pouco 

abaixo de seu público-alvo, que seriam pessoas com renda mínima acima de R$ 

5.000. 

 
Já a MRV, mais nova no mercado, com 39 anos de atuação, tem seu foco em público 

de baixa renda, dados da InfoMoney esboçam que parte significativa do seu 

faturamento se origina do Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) e do 

financiamento por FGTS. 
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Em publicações do Blog da empresa, divulgou que os valores de seus 

empreendimentos giram em torno de R$ 59 mil a R$ 220 mil, podendo ser financiados 

pela Caixa Econômica Federal, bancos privados ou através de financiamento próprio, 

para atender clientes com renda entre R$1.200,00 a R$ 7.300,00. 

 
3. METODOLOGIA PROPOSTA 

 
 

Com o objetivo de analisar a rentabilidade da empresa, e os fatores econômicos que 

impactaram os principais índices desse setor, a pesquisa a ser elaborada neste 

trabalho será documental e de caráter quantitativo na busca de dados mensuráveis 

das finanças das empresas do setor de construção civil. Para tal, será utilizada a 

coletas de dados listados na B3, em que a amostra será de 3 (três) empresas do 

subsetor construção civil, atuantes no segmento de edificações. O estudo será 

longitudinal, portanto, irá comparar dados de anos diferentes, em empresas diversas, 

sendo abordado o período de 2008 a 2017. E qualitativo no que diz respeito à pesquisa 

bibliográfica em relação aos fatores econômicos que impactaram o comportamento 

desses indicadores. As empresas estudadas estão listadas no Quadro 1: 

 
Quadro 1 – Empresas do Setor de Construção Civil 

 

Razão social Nome de 

pregão 

1. CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREEND E 

PART 

CYRELA 

REALT 

2. GAFISA S.A. GAFISA 

3. MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. MRV 

Fonte: B3. 
 
 

A coleta de dados se dará a partir dos relatórios publicados na B3, baseando-se nas 

demonstrações financeiras das organizações, calculando a liquidez e rentabilidade e 

a influência de alguns indicadores econômico-financeiros. A escolha de tais 

indicadores decorre primeiramente da relevância que seus resultados apresentam; da 

disponibilidade de dados para análise; por serem necessários para o cálculo dos 

índices propostos; e por facilitarem a interpretação dos resultados obtidos. 
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O método de pesquisa, segundo Passos e Spers (2016), será baseado na análise e 

quantificação de indicadores financeiros. A análise do desempenho da empresa será 

aferida pelos indicadores apresentados no quadro 2. 

 
Quadro 2- Indicadores de análise 

Indicadores de 

rentabilidade 

Fórmula Finalidade Estudos anteriores 

 
Retorno sobre o 

patrimônio líquido 

 
ROE = Lucro líquido / Patrimônio 

Líquido médio 

 

Fornecer o ganho 

percentual auferido 

pelos proprietários 

Bastos, 

Hoeltgebaum, 

Silveira e Amal, 

2008. 

Duarte e 

Lamounier, 2007. 
 
 
Mello e Marcon, 

2004. 

 
Santos, 2015. 

 

Retorno sobre o 

investimento 

 
ROI = Lucro operacional Líquido 

/ Investimentos 

Calcular a taxa de 

retorno dos 

investimentos. 

Retorno sobre o 

ativo 

ROA = Lucro Líquido / Total dos 

Ativos 

 

Exprimir o resultado 

das oportunidades 

de negócios 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
 
 

A partir dos índices propostos, será analisada a situação econômica e financeira das 

empresas no período determinado de modo a fornecer informações de caráter 

gerencial. 

 
4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 
 

Através dos dados coletados pode-se analisar a rentabilidade das empresas e os 

fatores econômicos que impactaram os índices do setor. Esta sessão destina-se ao 

detalhamento dos resultados obtidos em relação aos indicadores econômico- 

financeiros. 

 
Na análise, foram considerados, conforme descrito no referencial teórico, os seguintes 

indicadores: ROA, ROE e ROI. Os gráficos 1, 2 e 3, apresentados a seguir, 
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evidenciarão esses índices, ao longo dos anos, e suas performances em percentuais 

por empresa. 

 
Gráfico 1: Retorno Sobre o Ativo - ROA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

CYRELA 3,67% 6,91% 4,98% 3,71% 4,77% 4,99% 4,92% 3,51% 1,27% 0,91% 

GRAFISA 1,98% 2,77% 4,35% 9,93% 1,37% 10,60% 0,59% 1,10% 22,33% 29,52% 

MRV 8,61% 7,97% 9,34% 8,29% 4,74% 4,14% 6,65% 4,80% 4,51% 4,48% 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
 
 

Conforme apresentado no Gráfico 1, a ROA (Retorno sobre o Ativo), para a empresa 

Cyrela, no período analisado, demonstrou-se em sua maioria em queda percentual, 

atingindo no ano de 2017 a menor taxa de retorno, fato que comprova que o custo 

financeiro da empresa está alto, não adquirindo lucro significativo em suas aplicações 

de ativos. A Grafisa apresentou um senário de crescimento, tendo duas quedas 

bruscas nos anos de 2012 e 2014, porém, recuperou-se nos posteriores e fechou o 

ano de 2017 com o maior percentual de retorno registrado nos últimos 10 anos das 

três empresas estudas. Já a MRV, se manteve consideravelmente estável, com uma 

queda de retorno dos ativos em 2012 e continuou no mesmo patamar nos anos 

seguintes. 

 
Quanto maior for o ROA, mais a empresa está ganhando em seus ativos. Um baixo 

Retorno sobre o Ativo em comparação com a média do setor é sinal de que os ativos 

da empresa estão sendo utilizados de maneira ineficiente, assim como demonstrado 
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no gráfico, em que apenas uma das empresas superou o teto médio de 20% esperado 

dentro da realidade macroeconômica vivenciada. 

 
Gráfico 2: Retorno Sobre o Investimento – ROI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

CYRELA 14,32% 13,35% 12,75% 12,92% 13,26% 12,22% 13,92% 11,80% 8,94% 7,06% 

GRAFISA 9,49% 11,42% 11,37% 2,75% 11,15% 7,54% 7,51% 9,27% 2,17% 7,29% 

MRV 15,67% 13,25% 14,38% 13,61% 10,72% 10,01% 10,94% 12,62% 11,24% 11,07% 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
 
 

O Gráfico 2, apresenta o índice de retorno sobre investimento (ROI). A Cyrela teve o 

maior índice registrado em 2008 chegando a 14,32%, nos anos seguintes oscilou 

entre 12% e 13% e a partir de 2014 apresentou queda consecutiva. A Grafisa teve a 

maior queda retorno de investimento da amostra do setor de construção civil 

diagnosticada em 2011 com apenas 2,75% e 2016 com 2,17%. A MRV, por sua vez, 

teve pequenas oscilações, mas o fechamento em 2017 foi em queda. 

 
Este índice mede o quanto a empresa obteve de resultado em relação aos seus 

investimentos realizados, ou seja, o retorno em 2008, da MRV, foi maior que os 

demais anos e empresas considerados. Dados os resultados esboçados, nota-se que 

as empresas não chegaram a perde dinheiro com suas aplicações, porém, os retornos 

estão sendo baixos, o que pode gerar endividamento para empresas pela 

necessidade de capital de terceiros para financiar os negócios. 
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Gráfico 3: Retorno Sobre o Patrimônio Líquido – ROE 
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 CYRELA 22,22% 34,46% 25,40% 20,09% 24,22% 24,70% 22,11% 14,62% 4,88% 3,11% 

GRAFISA 9,14% 13,18% 17,26% 46,69% 5,92% 32,78% 1,55% 2,56% 48,93% 51,64% 

MRV 26,80% 26,41% 39,72% 39,85% 23,79% 16,95% 27,49% 19,05% 19,50% 21,57% 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
 
 

O ROE (Retorno sobre o Patrimônio Líquido), representado no Gráfico 3, expressa os 

resultados alcançados pela administração da empresa na gestão dos recursos 

próprios e de terceiros, em benefício dos acionistas. No ano de 2017, a Grafisa obteve 

o maior retorno do Capital Próprio investido a empresa revertido em favor dos sócios. 

 
Percebe-se assim uma recuperação em comparação com a realidade da empresa 

vivenciada no ano de 2014 e 2015, em que teve de 1,55% e 2,56% respectivamente. 

 
A Cyrela, nos primeiros sete anos analisados, atingiu um retorno razoável e estável, 

na faixa de 20% a 30%, mas a partir de 2014, teve três anos de quedas bruscas e 

consecutivas, fechando 2017 com 3,11%, índice extremamente baixo para o setor, 

onde os acionistas auferiram um valor mínimo de lucro. 

 
Dentre a amostra, a MRV, foi a única que se manteve acima de 15% nos dez anos 

abordados, o que atrai olhares de investidores em detrimento dos concorrentes, 

levando em consideração que todo o investimento deve oferecer uma rentabilidade 

pelo menos igual à taxa de oportunidade. 
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Nos três cenários estudados, mesmo as empresas sendo destaque de maior 

faturamento no setor, apresentaram oscilações em sua rentabilidade ao longo dos 

anos, com picos de quedas em períodos que a economia estava mais retraída. Isso 

ocorre devido à instabilidade econômica que trouxe dificuldade para aquisição de 

crédito imobiliário, com elevadas taxas de juros, corte de financiamentos pelo alto grau 

de inadimplência e redução do poder aquisitivo das famílias. 

 
A crise no setor fez com que a média dos índices de avalição diminuíssem. Empresas 

marcadas por décadas de crescimento e desenvolvimento, para não entrar em 

falência, optaram por estagnar seus investimentos até terem segurança diante os 

riscos do mercado. 

 
Uma das estratégias adotadas pelas construtoras em estudo para se manterem ativas, 

foi a criação de novas marcas para atender novos seguimentos de mercado, de modo 

a diversificar seu trabalho, sem desfazer a imagem já estruturada. Tanto a Cyrela, 

quanto a Grafisa, são empresas que atuam com foco principal na classe A, pessoas 

de poder aquisitivo elevado, que adquirem empreendimentos de padrão luxuoso. 

 
Como grande parte de sua clientela são investidores , que passaram a destinar seus 

recursos para meio mais rentáveis que o imobiliário, elas optaram por começar a 

construir empreendimento populares, para a clientela que mesmo tendo condições 

financeira menos favoráveis, tem a ambição de possuir a “casa própria”, e são 

favorecidos pelos subsídios do governo. A MRV, que já tinha por público-alvo a classe 

média, conseguiu se sustentar e garantir sua posição neste mercado. 

 
Assim sendo, estas grandes empresas foram impactadas em seus números pela faze 

econômica brasileira, porém, se reestruturaram, fizeram parcerias e mesmo não 

obtendo igual retorno que nas décadas passadas, apresentando menor participação 

no PIB (Produto Interno Bruto), e gerando menos emprego e renda, ainda é um setor 

de peso e a tendência tange no que diz respeito à expansão para próximos seis anos. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

O presente artigo teve como intuito avaliar o comportamento dos indicadores de 

rentabilidade e os fatores econômicos que impactaram o setor de Construção Civil no 

período de 2008 a 2017, bem como verificar como as três empresas estudadas se 

posicionaram perante a estagnação da economia brasileira. Para isso foram 

analisados os desempenhos dos índices de retorno sobre o ativo, retorno sobre o 

patrimônio líquido e retorno sobre o investimento, ao longo dos anos, e, através de 

gráficos pode se expressar as variações encontradas. 

 
De acordo com a literatura apresentada, pôde-se notar que tal análise é uma 

importante ferramenta para as organizações na tomada de decisões estratégicas, 

primeiramente porque demonstra sua posição perante a concorrência, destacando 

quais pontos devem ser trabalhados para que a empresa siga rentável. E esses 

resultados também interferem nas relações com investidores e consumidores, 

favorecendo ou não o processo de interação. 

 
Dos indicadores econômicos, conforme apresentado, o ROE foi o índice de maior 

resultado, podemos concluir então que a empresas obtiveram bons resultados quanto 

aos retornos sobre seus patrimônios líquidos. Já o ROA e o ROI tiveram resultados 

menores, com oscilações entre crescimento e queda no decorrer dos anos analisados. 

 
Com expectativas positivas em relação a taxas de desemprego, taxas de juros e 

crédito para financiamentos, ambas as empresas publicaram em revistas econômicas 

que estão confiantes na recuperação do cenário atual, mas para isto precisam do 

apoio dos incentivos governamentais e pretendem seguir com nicho de atual 

diversificado. 

 
Como limitação desse estudo tem-se o fato de foram abrangidas poucas empresas de 

capital aberto, selecionando-as por base de maior faturamento anual e, portanto, 

constata-se que muitas empresas do setor são de menor porte, não sendo obrigadas 

a publicar suas demonstrações contábeis, mas que tem participação e influência na 

economia, o que prejudica uma análise mais abrangente do setor. 
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Como contribuições para futuras pesquisas, sugere-se realizar estudos com uma 

amostra mais ampla de empresas e englobar um período maior para a análise das 

demonstrações financeiras, como intuito de analisar e verificar diferenças de médias, 

assim como outras análises estatísticas. 
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A PRÁTICA PEDAGÓGICA DO PROFESSOR ALFABETIZADOR DE JOVENS E 
ADULTOS 

 

 
 

RESUMO 

SANTOS, Pollyanna da Silva; 
FERRARI, Renata Rodrigues. 

 

Observam-se críticas crescentes quanto à prática pedagógica do professor alfabetizador de Jovens 

e Adultos. Ele é responsabilizado pelo insucesso de seus alunos em sala de aula, porém nada se 

diz do sistema educacional e do subsídio que esse profissional possui para trabalhar, principalmente 

no que diz respeito à gestão e ao sistema educacional da instituição na qual está inserido. Através 

da investigação, buscou-se identificar e levantar as questões que surgem a partir da valorização 

desse profissional, bem como seu resultado em sala de aula, problematizando as situações que 

emergem de sua metodologia e da gestão educacional. Para a realização desta análise, foram 

levantados dados bibliográficos tomados como base para a pesquisa no campo avaliativo escolar. 

Espera-se que a Educação de Jovens e adultos seja vista sob a ótica do professor, e que o resultado 

desta observação seja de grande contribuição para esse segmento educacional, que ainda carece 

de muitos estudos e apoios científicos. 

 
Palavras-Chave: Prática Pedagógica; Professor Alfabetizador; EJA. 

 
 

INTRODUÇÃO 

 
Parte de a essência do ser humano sentir-se integrante, útil e atuante em uma 

sociedade, no que diz respeito à educação, pode-se dizer que é a chave para abrir 

a porta das relações e conexões humanas. 

Macedo (2015) discute a respeito da valorização do ser humano e de seu direito à 

educação, assegurado pela Constituição e pela Lei de Diretrizes e Bases (LDB). Na 

LDB há o relato de que esse debate sempre esteve presente na sociedade e faz 

parte da construção e desenvolvimento do indivíduo social. 

No que consiste a Educação de Jovens e Adultos (EJA), essas ideias estão 

interligadas e correlacionadas com a cultura, com o trabalho e com o tempo, que 

são os eixos norteadores dessa modalidade de ensino. 

Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios 
de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o 
pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1996). 
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E em relação à cultura, a LDB afirma que o ensino deverá ser ministrado dentro de 

princípios que direcionam esse trabalho, seja no ensino regular ou na EJA. 

Art. 3º O ensino será  ministrado  com  base  nos  seguintes  princípios: 
X- valorização da experiência extraescolar. 

XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 
XII - consideração com a diversidade étnico-racial (BRASIL,1996). 

Quanto à produção das orientações contidas nas Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação de Jovens e Adultos, foram considerados ideais assegurados na 

LDB e na Constituição. Pode-se observar essa correlação quando o artigo 37 institui 

os sistemas de ensino (municipal ou estadual) responsáveis por essa modalidade, 

bem como estabelecer um currículo que contemple o aluno e suas condições de 

trabalho. 

§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos 
adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, 
oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características 
do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante 
cursos e exames (BRASIL, 1996). 

Em relação ao ensino gratuito, estabelece-se o direito público e subjetivo, e para 

garanti-lo de fato é necessário que aconteça uma real mudança nos mecanismos 

institucionais. Nesse caso, aborda-se a formação do profissional educador como 

âmbito central e agente potencializador dessas mudanças. 

Uma vez que o professor é tomado como peça fundamental, atuante e 

transformadora da sociedade, é necessário pensar que sua formação está 

diretamente relacionada à garantia de direitos que os documentos aqui abordados 

expressam. Pensando nisso e na contribuição que levaria ao profissional educador, 

levanta-se uma questão muito importante, que será norteadora deste projeto de 

pesquisa: Quem é o atual professor de jovens e adultos e como sua formação e 

prática contribuem para uma alfabetização e aprendizagem efetiva? 

Para visualizar as respostas a estes questionamentos, Freire (1992) expõe que a 

educação acontece em diversos ambientes e espaços de relações e interações, ou 

seja, ela depende desses fatores para acontecer, ideia que desmistifica a educação 

como sendo algo exclusivo e de responsabilidade da escola. 

Segundo Pereira (2004), em 1947, observa-se um movimento direcionado à EJA, 

que foi a Primeira Campanha Nacional de Educação para as Massas, que visava à 

capacitação profissional e prometia alfabetizar em apenas três meses, sendo o 
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curso primário organizado em dois períodos de 7 meses. Porém, foi extinta antes 

do final da década de 50, devido á intensa industrialização. Ora, se a finalidade 

dessa proposta era abolir o problema econômico conhecido como analfabetismo, 

qual foi o motivo do insucesso? 

Passando a primeira campanha, houve uma nova tentativa no que diz respeito à 

política educacional. Nessa etapa, o Ministério da Educação produziu “o Primeiro 

guia de leitura destinado ao ensino da leitura e escrita para adultos” (PEREIRA, 

2004, p.14). Essa cartilha orientava o ensino através do método silábico, onde as 

sílabas eram memorizadas e utilizadas na formulação de novas palavras, além do 

conteúdo moral e cívico propício ao ambiente político em questão. No entanto, 

conforme relata Soek (2010), ao final da década de 50, houve muitas críticas em 

relação à situação financeira e administrativa do programa. Embora os resultados 

se mostrassem satisfatórios na criação de novas escolas, ampliação das salas e 

elevação de taxas de alfabetização, isso ainda não foi consequência suficiente para 

combater as desavenças financeiras originadas pela mudança de governo. 

Ainda, segundo a autora, seguindo com um caráter emancipatório, o educador 

pernambucano Paulo Freire trouxe um novo discurso para esse cenário brasileiro, 

e juntamente com alianças de esquerda, estudantes e movimentos católicos, Freire 

pressionou o Governo Federal exigindo apoio ao movimento educacional, 

resultando assim no Plano Nacional de Alfabetização, que foi interrompido meses 

depois pelo Golpe Militar. 

O Plano consistia no método das “Palavras Geradoras”, que se opunham, 

existencialmente, às cartilhas silábicas, as quais não faziam referência à vivência 

do alfabetizando tampouco a sua razão social, considerando o analfabetismo causa 

da situação de pobreza e marginalização, (SOEK, 2010). 

Após o Golpe Militar, o Plano Nacional de Alfabetização foi extinto por ser 

considerado conteúdo comunista, que deu lugar ao Movimento Brasileiro de 

Alfabetização (MOBRAL). 

No modelo de alfabetização proposto pelo Mobral, as técnicas utilizadas 
consistiam em codificações de palavras preestabelecidas, escritas em 
cartazes com as famílias fonéticas, quadros ou fichas de descoberta, muito 
próximos das metodologias anteriormente utilizadas no modelo de Paulo 
Freire. No entanto, havia uma diferença fundamental: as “palavras”, tanto 
quanto as fichas de codificações eram elaboradas da mesma forma para 
todo o Brasil, a partir de problemáticas sociais particulares do povo. 
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Tratava-se fundamentalmente de ensinar a ler, a escrever e a contar, 
deixando de lado a autonomia e a conscientização crítica e transformadora 
da linha iniciada por Paulo Freire (SOEK, 2010, p.23 e 24). 

Com a abertura política na década de 80, alguns estados e municípios ganharam 

maior autonomia em relação às reorientações desse Movimento de Alfabetização 

e, por fim, em 1985 ele é substituído pela Fundação Nacional para a Educação de 

Jovens e Adultos (Fundação Educar), a qual não buscava executar diretamente os 

programas e sim “financiar e apoiar ONG’s, entidades civis e empresas 

conveniadas” (PEREIRA, 2014). 

De acordo com a autora citada acima, nesse cenário, o Brasil participou da 

Conferência Mundial da Educação para Todos, que aconteceu em Jomtiem, na 

Tailândia, em 1990. Na Conferência ficou definido o Dia Mundial da Alfabetização, 

onde foram deliberadas metas e diretrizes para este cenário. 

Em virtude disso, foi criada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9394/96), 

que foi considerada um marco histórico para o País, “na qual a EJA passou a ser 

considerada uma modalidade da educação básica nas etapas dos Ensinos 

Fundamental e Médio, usufruindo de uma especificidade própria” (SOEK, 2010). 

Com base nessa Lei, as Diretrizes Nacionais da Educação Básica são constituídas 

e no que diz respeito à EJA, o caráter político e social das ideias pertencentes a 

esse documento, está impregnado de ações provenientes do método da Educação 

Popular. 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade da Educação 
Básica reconhecida como direito público subjetivo na etapa do Ensino 
Fundamental. É caracterizada como uma proposta pedagógica flexível, 
com finalidades e funções específicas, levando em consideração os 
conhecimentos das experiências de vida dos jovens e adultos, ligadas às 
vivências cotidianas individuais e coletivas, bem como ao trabalho 
(BRASIL, 2013, p.393). 

Nota-se que, para uma efetiva experiência de aprendizado, o ideal a ser seguido 

são os métodos que proporcionem ao educando aprender utilizando os 

conhecimentos adquiridos, valendo-se de sua vivência, cultura e socialização, uma 

vez que o ambiente da Educação de Jovens e Adultos infere o preparo para o 

mercado de trabalho. 

Conforme abordado, a condição do sujeito dessa educação era tomada como causa 

de pobreza e marginalização. Ou seja, o analfabetismo era a razão dessa pobreza. 
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Após os estudos de Paulo Freire, passou-se a enxergar o tema como consequência 

da indigência advinda das desigualdades sociais e das divergências de classes. 

Gadotti e Romão (2001) discutem acerca dos compromissos do Educador de 

Jovens e Adultos, quando abordam o professor construindo-se e constituindo-se na 

prática da educação. 

A língua portuguesa não dá conta de exprimir com precisão o que de fato 
ocorre na realidade: em vez de ser, é sendo. Ninguém é educador. Alguém 
torna-se educador (ou deseducador) no decorrer da existência no 
incessante processo de estruturação/desestruturação/reestruturação dos 
equilíbrios pessoais e coletivos provisórios, na teia das relações sociais, 
no fluxo permanente das interações entre teoria e “práxis” (GADOTTI E 
ROMÃO, 2001, p. 63). 

Pensando nisso, as vertentes do sistema educacional e como este contribui para a 

formação do professor deverão fazer parte desta análise. Afinal, o sistema de 

formação do educador está intimamente ligado à sua prática em sala de aula, bem 

como sua vivência e suas correlações com o meio interno e externo da educação. 

Porém, Gadotti e Romão (2001) discutem acerca do professor educador e afirmam 

que o conteúdo pode ser aprendido e repassado em cursos e formações, mas o 

verdadeiro educador se constitui da experiência concreta e de suas relações sócio 

históricas. 

Enquanto o saber sistematizado, com densidade epistemológica, pode ser 
adquirido em cursos, treinamentos e capacitações, o ser educador vai se 
construindo com o saber adquirido na teia das relações historicamente 
determinadas, que vão construindo as dúvidas, perplexidades, convicções 
e compromissos. Por isso, não há como fugir de uma análise da inserção 
do professor na sociedade concreta, abordando todas as dimensões de 
seu papel – atribuído ou conquistado. E não se trata de qualquer professor 
e de qualquer sociedade; trata-se do Educador de jovens e adultos, na 
sociedade brasileira, neste final de século (GADOTTI E ROMÃO, 2001, p. 
64). 

No livro Aprendendo com a Diferença, Estudos e Pesquisas em Educação de 

Jovens e Adultos, de Soares (Org.), é caracterizado o processo da formação do 

educador como sendo inato à profissão e atrelado a sua graduação. Contudo, o 

autor pondera a distinção entre professor (em fase de graduação) pesquisador em 

Universidades e em Faculdades. 

Em entrevistas com professores das redes públicas que vivenciaram uma 
prática na Universidade no decorrer de sua formação, foram relatadas 
diversas estratégias de continuarem seus processos de formação. Alguns 
se apropriaram da noção de professor/pesquisador e buscam 
continuamente refletir sobre questões que emergem de suas práticas, 
problematizando-as. Afirmam que esta postura é decorrente da dimensão 
política do fazer pedagógico (SOARES 2006, pg. 122). 
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Essa referência se baseia nas fundamentações e metodologias da Educação de 

Jovens e Adultos, bem como na construção do letramento a fim de contextualizar o 

leitor, historicamente falando, e o nortear acerca do princípio das discussões sobre 

a Educação de Adultos, Educação Popular, Mobral e EJA, bem como a metodologia 

e prática docente. 

Essa educação inspirou o tema deste projeto de pesquisa, que foi escolhido a partir 

da identificação com o ambiente da EJA e com a curiosidade aguçada após uma 

aluna da EJA, no ano de 2013, relatar algumas dificuldades sentidas e sobrepostas 

pela prática de alguns professores em sala de aula. O interesse, até então, parte da 

essência, da raiz do problema, disseminando-o e propondo soluções para contribuir 

com a extinção do mesmo, visto que a Educação de Jovens e Adultos é um tema 

recente nas mesas e discussões e ainda carece de pesquisas e informações. 

Sabendo disso, este instrumento buscou problematizar a prática do professor 

alfabetizador, identificando as relações legais e concretas de sua formação e 

avaliou a influência dessa prática no seu trabalho com a alfabetização de jovens e 

adultos. 

Para que o objetivo traçado fosse alcançado, foi necessário definir o caráter da 

formação pedagógica do professor, analisar o que diferencia o professor 

alfabetizador, identificar como as experiências contribuem para a prática do 

educador, investigar as formas com que o sistema legislativo e o sistema 

educacional contribuem para a atuação desse profissional em sala de aula, debater 

sobre a valorização e avaliar como um professor motivado pode influenciar 

positivamente a alfabetização de seus alunos. 

 
 

METODOLOGIA 
 

Para organizar e sequenciar as ideias deste artigo, além de Paulo Freire, a literatura 

base utilizada como fundamentação teórica detém-se em quatro autores principais: 

Gadotti e Romão (2001), Soares (2006), Soek (2010) e Pereira (2004), entre outros. 

O estudo foi descritivo e exploratório de pesquisa bibliográfica, com pesquisa de 

campo realizada em escola pública pertencente ao município de Vila Velha, no 

estado do Espírito Santo, que oferta o Ensino Fundamental e a Educação de Jovens 

e Adultos, atendendo a população de classe média baixa. 
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Uma vez determinado que o alvo da investigação seria a Prática Pedagógica do 

Professor de Jovens e Adultos, fez-se necessário que as amostras desta pesquisa 

fossem professores da alfabetização, bem como alunos que cursam este mesmo 

segmento e a gestão, a fim de decompor sob a ótica dos três sujeitos inerentes à 

educação. 

Para os alunos, o formulário apresentou questões sobre as aulas do professor e sua 

didática, tendo como finalidade a comparação da metodologia desse profissional 

sob a ótica dos educandos. No formulário para os professores, foram 

disponibilizadas questões acerca de sua formação inicial, suas aspirações no início 

de carreira, seus estímulos e motivações pela gestão da escola e sua observação 

sobre a própria prática em sala de aula. 

Por fim, a gestão teve uma participação nessa problematização, visto que suas 

considerações se fazem pertinentes e parcialmente responsáveis pelo sucesso do 

profissional em sala de aula. As questões componentes do formulário direcionado 

à gestão da escola foram colocadas de forma a se constatar se a diretora é 

responsável pelo profissional e que atitudes são tomadas para que o professor 

obtenha sucesso em sua prática e sinta-se apoiado em todo o seu direcionamento 

curricular. 

No que concerne aos dados coletados junto aos professores e à gestão, as variáveis 

analisaram o apoio da gestão a todos os profissionais da educação. Quanto aos 

alunos, as divergências apresentadas foram quase nulas, uma vez que estão nas 

séries iniciais, na classe de alfabetização e tudo consiste em novidade para eles, 

possuindo assim um relacionamento muito estreito com o professor. 

Sendo este artigo analítico e comparado à pesquisa bibliográfica dos autores aqui 

selecionados, o leitor poderá perceber como a prática do professor está relacionada 

às suas percepções e esforços que, quando estimulados pela gestão da escola, 

objetivam a alfabetização do aluno da Educação de Jovens e Adultos e a 

valorização do profissional da educação. 

 
COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 

 
Após a visita realizada ao campo escolhido para base da pesquisa, foram 

levantados dados de acordo com a observação da pesquisadora aliados aos 
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questionários direcionados à gestão da escola, ao corpo docente e aos alunos 

envolvidos nessa modalidade educacional. 

 
Na escola foram observadas as turmas: de 1ª e 2ª séries do Ensino Fundamental I. 

Como era de se esperar, a turma possui discentes com idade defasada para escola 

regular, em sua maioria mulheres. Nos dias em que foram coletados os dados, só 

havia dez alunos em sala, sendo que, dentre estes, quatro eram homens. 

 
A professora tem 50 anos, formou-se em 2005 e leciona há 2 anos na EJA. 

Acreditando que a prática é influenciada por sua experiência, ela afirma que gosta 

da área e tem facilidade com a alfabetização, justificando como ótimo o seu grau de 

satisfação para trabalhar com os alunos. 

 
Quanto ao planejamento da aula, como recursos disponíveis estão o livro didático, 

xerox, Datashow, laboratório de informática, biblioteca, computador e materiais 

como lápis de cor, canetinhas e tintas. Não estavam disponíveis o Laboratório de 

Ciências, a TV, o aparelho de som, o microfone e o auditório. 

 
Ao ser questionada a respeito do sistema educacional e da gestão da escola, a 

professora considera que há formações suficientes para embasar e complementar 

os estudos em sala de aula, e que esta pode ser considerada democrática e 

participativa, bem como bons projetos desenvolvidos pela Secretaria de Educação 

Municipal, que auxiliam a gestão da escola a apoiar os professores dentro de sala 

de aula e na resolução de conflitos. 

 
Em questionamentos levantados junto à gestão da escola, a pedagoga aponta que 

o principal motivo para início de seu trabalho com a EJA foi a satisfação pessoal. 

Quando solicitado que relacionasse as questões acerca do corpo docente, ela 

classificou como boas as participações em reuniões, os interesses nas resoluções 

de conflitos, o trabalho em equipe, o retorno aos estímulos da gestão, a participação 

nas formações e os planejamentos. 

 
A respeito do apoio que o sistema educacional fornece para a gestão da escola e 

da EJA, a pedagoga afirmou que são fornecidos os materiais adequados para que 

o professor desenvolva sua prática em sala de aula e que são disponibilizadas 

formações específicas para os professores e para a gestão, bem como foram 



 
147 

               Revista Acadêmica Novo Milênio 
               Volume 1 – Número 1 – 2019 – ISSN: 2675-0600 
 
 

 

 

classificados como pontos negativos os processos burocráticos e o repasse de 

informações para a gestão da escola. 

 
Além dos processos burocráticos, a pedagoga destaca como pontos negativos: 

dificuldades em realizar o trabalho com a EJA; a falta de segurança na escola (onde 

poderiam auxiliar na resolução de conflitos); associar o trabalho e estudo dos alunos 

com o cotidiano escolar; e a nova característica da Educação de Jovens e Adultos, 

possuindo mais adolescentes trazendo conflitos para as turmas. 

 
Foram entrevistados três discentes. A pesquisadora teve que preencher o 

questionário em virtude de os alunos ainda não saberem ler e escrever. 

 
Nos pontos aliados ao questionário, pôde-se perceber que os alunos são bem 

próximos à professora e nutrem uma estima muito grande por ela, o que facilita o 

dia a dia em sala de aula. 

 
Para promover a identificação das amostras e dos entrevistados, eles foram 

classificados em A, B e C, sendo que A e B são mulheres e C é homem, que é 

casado com a entrevistada A. 

 
Quanto à idade, a aluna A possui 51 anos, a aluna B possui 52 e o aluno C, 54. A e 

B trabalham em casa, e o aluno C está afastado de suas funções por motivos de 

saúde, mas antes ele trabalhava na indústria. 

 
Em relação ao tempo em que pararam de estudar, a aluna A afirma que foi há mais 

ou menos 5 anos, a aluna B, há mais ou menos 20 anos e o aluno C, há mais ou 

menos 35 anos. A entrevistada A não compreendeu muito bem esta questão, mas 

insistiu na resposta. 

 
Quando questionados acerca do que mais gostavam na EJA, a aluna A selecionou 

os professores e a oportunidade que os estudos irão lhe proporcionar. A aluna B 

selecionou somente as oportunidades e o aluno C afirmou que gosta dos 

professores, do ambiente da escola, dos amigos e também das oportunidades. 

 
A última questão está relacionada ao método da professora em sala de aula. Nessa 

questão, todos os entrevistados selecionaram como sendo boas e positivas as 
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formas de explicar o conteúdo, os materiais utilizados, as avaliações, as mediações 

de conflitos e as relações dos conteúdos com o seu dia a dia. 

 
Nas observações feitas em sala de aula, a professora divide os conteúdos para a 

1ª e 2ª séries tanto no quadro, quanto no livro didático. Ela escreve exatamente 

como na Educação Infantil, separando as linhas, colocando data e cabeçalho para 

facilitar a organização de quem não teve contato com a escrita. Ela tem muita 

paciência e carinho ao ensinar, explicando quantas vezes for necessário para cada 

aluno, indo de mesa em mesa e conta com auxílio de uma estagiária. Nesse caso, 

o que mais se percebe é o tempo de cada um sendo respeitado, inclusive das duas 

senhoras idosas, que são perseverantes, estão todos os dias em sala de aula. 

 
No total, são 10 alunos, sendo seis mulheres e quatro homens. A turma é bem 

calma, o que contrasta com o tumulto das outras salas acima da 4ª série, fato que 

também foi observado pelos alunos durante a entrevista. O barulho, a bagunça e os 

conflitos desestimulam a frequência na escola. 

 
Nesse dia, os alunos foram à biblioteca para ensaiar uma música que será cantada 

no coral de final do ano da escola com a bibliotecária, que é formada em pedagogia. 

 
Esse ponto foi muito interessante, pois nele foi trabalhada a letra de uma música. 

Além de cantarem, foi explicado e discutido o conteúdo do texto, finalizando com 

uma atividade. A bibliotecária cortou o texto em tiras e pediu para que os alunos 

organizassem de acordo com o original e leu com cada um, algumas palavras, 

porém encontrou certa dificuldade, pois se esqueceu de imprimir o texto em letras 

maiores, e os alunos não conseguiam enxergar muito bem, resultado: ela teve que 

reescrevê-lo. Mesmo com esse dificultador, a aula foi bem interessante e atingiu o 

objetivo original, que era trabalhar algo que os alunos tinham em comum, aliando a 

linguagem ao costume com a leitura. 

 
Durante as aulas, os alunos conversavam com a professora assuntos relacionados 

ao seu cotidiano e cada conquista era comemorada, tanto pelos alunos como pela 

professora. Ela vibra com eles a cada palavra lida e escrita. 

 
No dia anterior, ao voltarem para sala de aula, a professora havia percebido que 

alguns alunos não sabiam ver as horas no relógio. Ela então passou uma atividade 
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no quadro para exemplificar. Alguns copiaram e realizaram a tarefa, e outros 

continuaram na atividade anterior. 

 
Esse cuidado da professora foi percebido nas palavras dos alunos entrevistados 

que sempre a elogiavam dizendo que era “Deus no céu e ela na terra para eles” e, 

no momento do questionário, a pesquisadora foi indagada se ela estava ali para 

“roubar” o lugar da professora. Com esta observação, foi detalhada, em palavras 

mais simples, a finalidade deste artigo. 

 
No segundo dia de observação, os alunos realizaram uma prova de Português, 

sendo auxiliados pela professora e pela estagiária. Foram colocadas em prática as 

formas diferenciadas de avaliações. O professor da EJA realmente é testado a dar 

o seu melhor, pois enfrenta duas turmas ao mesmo tempo, reforçando a importância 

de realizar um planejamento bem estruturado. Por mais que o conteúdo seja 

“simples”, ministrá-los ao mesmo tempo, sem que os alunos se dispersem, não é 

tarefa nada fácil. 

 
No processo da Educação dos Jovens e Adultos da escola pesquisada, nota-se o 

que Macedo (2015) relata acerca da valorização do ser humano e a construção 

deste como indivíduo social. Assegurado pela LDB, o debate sobre essa 

modalidade de ensino vem crescendo e possibilitando uma mudança de perspectiva 

pelos alunos e indivíduos atuantes nesses espaços. 

 
Conforme relata Pereira (2004) e Soek (2010), a Educação de Jovens e Adultos 

mudou muito em relação aos seus primórdios. No contexto histórico, foram 

relacionadas por estes autores várias épocas e desafios superados e que hoje tanto 

contribuem para a caracterização da EJA e os direitos adquiridos por esses 

educandos percebidos no campo realizado na pesquisa. 

 
No que tange aos princípios norteadores para o trabalho com esses alunos presente 

na LDB, os resultados demonstram que a cultura da escola realmente assegura e 

valoriza a experiência extraescolar. A todo o momento, observa-se que o trabalho 

da professora está pautado nas formas de vínculo dos conteúdos com a vida social 

dos educandos, afinal, essa estratégia de trabalho consiste nas palavras geradoras 

de acordo com a metodologia adotada por Freire (1992), as quais retiram palavras 

do cotidiano do aluno para que este se contextualize no processo alfabetizador. 
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Correlacionando-se a esse processo de alfabetização, está centrada a prática do 

professor da EJA, ao qual Gadotti e Romão (2001) discutem acerca do educador se 

reinventando nas teias das relações sociais e interpessoais. O docente não nasce 

pronto, ele adquire as experiências e se reestrutura a partir destas. Para fomentar 

esses pontos abordados pelos autores, a professora questionada no campo da 

pesquisa afirma que seu método é construído através de sua vivência cotidiana, e 

que seus alunos são peças fundamentais nesse processo. 

 
No saber político-pedagógico intrínseco ao método realizado em sala de aula está 

a sua formação continuada. Na escola pesquisada, tanto a professora quanto a 

gestão afirmaram que o sistema de educação municipal disponibiliza formações 

adequadas para que o profissional se atualize e se constitua. 

 
Para Soares (2006), essa característica do professor/pesquisador está intimamente 

ligada ao ambiente onde ocorreu sua graduação. Se nessa fase o professor for 

estimulado à pesquisa cotidiana, sua prática certamente estará pautada nos 

processos que dela emergem, sendo constantemente problematizados. Afinal, de 

nada adiantará que sejam disponibilizados cursos para os professores, se os 

mesmos não obtiverem o interesse em participar. 

 
É notório e perceptível que o conjunto entre professor, gestão e sistema fazem 

realmente a educação acontecer. Nas observações apresentadas nos resultados 

está claro que o maior responsável pelo processo educativo e aprendizagem 

significativa é o docente, uma vez que toda a escola deve trabalhar junto em prol 

desses alunos, que muitas vezes não tiveram outra oportunidade na vida e buscam 

agora, mesmo que em idade avançada, uma forma de satisfação pessoal ou 

contribuição para uma melhor oportunidade de trabalho. 

 
A sensibilidade da equipe escolar em relação às especificidades desses indivíduos 

é ressaltada no momento em que a prática acontece dentro e fora da sala de aula. 

Nesse caso, a biblioteca também foi utilizada como recurso e facilitador da 

aprendizagem, onde os alunos e os professores vibram a cada conquista de leitura 

e escrita. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A produção deste artigo se baseou na necessidade de alcançar os pontos principais 

relacionados à prática do professor alfabetizador de jovens e adultos. 

 
A princípio, o norte da pesquisa era problematizar as questões relacionadas ao 

insucesso desse profissional em sala de aula. É certo que as demandas deveriam 

apontar para o responsável por esta má formação, que levaria consequentemente 

à sua metodologia deficiente. Porém, ao chegar ao campo pesquisado, o que se 

encontrou foi um ambiente totalmente diferente do esperado. Os exemplos foram 

inteiramente positivos e condizentes com os dados bibliográficos previamente 

levantados. Os alunos, por sua vez, nutrem um carinho pela professora, que exerce 

sua função com todo profissionalismo destinando à sua prática diferenciada. 

 
Com todos esses dados, conclui-se, então, que é possível realizar um trabalho 

significativo na EJA e fazer a diferença na vida desses indivíduos. O exemplo 

observado demonstra que escola, gestão e sistema educacional realmente podem 

ser efetivos quando todos trabalharem juntos e unidos em prol da educação. 
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RESUMO 

Introdução. A visão computacional como aumento da tecnologia no meio veicular promove 
uma facilidade na direção e detecção de objetos e faixas, proporcionando ao motorista 
melhor desempenho, segurança e confiabilidade ao dirigir. O avanço dessa tecnologia vem 
atraindo diversos estudos na área de robótica devido à visão computacional nos atribuir 
funções em tempo real através de imagens, com uso de softwares e desenvolvimento de 
algoritmos. Objetivo. Desenvolver um sistema avançado de assistência ao condutor veicular 
utilizando visão computacional. Método. Foram analisadas imagens de vídeo extraídas da 
internet para utilização de ambientes simulados, que serão simuladas através do software 
Matlab. Não considerando a detecção de placas de sinalização de trânsito e de limites de 
velocidade das vias. O uso das imagens proporcionou a detecção de faixas, realizando 
através do Matlab o processamento das imagens e executando os algoritmos que foram 
desenvolvidos para detecção do posicionamento do veículo e das faixas contínuas e 
tracejadas nas vias. Resultado. Através de adaptações, foi possível identificar, medir 
distâncias e detectar mudanças de faixas através do algoritmo. Durante as simulações, 
foram notados erros de detecção devido à presença de faixas de pedestres ou carros de 
terceiros no percurso, obstruído assim a visibilidade das faixas de rolagem da pista. 
Conclusão. O algoritmo proporcionou uma função para um automóvel que trabalhe de 
maneira autônoma. Utilizando imagens de vídeo e aplicando técnicas de processamento de 
imagens, foi possível identificar as faixas de rolagem da pista. O sistema de visão 
computacional trabalhado foi satisfatório, gerando resultados com alguns erros que podem 
ser aprimorados através de novas propostas. 
Palavras-chave: visão computacional; controle autônomo; faixas de trânsito. 

 
INTRODUÇÃO 

 
O avanço da tecnologia com uso da robótica tem atraído nesses últimos anos um 

público diferenciado. Assim como empresas, pesquisadores de grandes 

universidades, investidores e consumidores em geral, que buscam por tecnologias e 

ferramentas de eficácia, eficiência e segurança em robôs e máquinas que trabalhem 

de maneira autônoma ou com pouca intervenção humana, o investimento para 

diversos setores se tornou de grande interesse para tais.[1] 

Segundo Couto[1], a robótica é uma ciência parcialmente atual, que têm acelerado seu 

crescimento e conhecimento. 
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O sistema embarcado e de robótica, com propósitos específicos, pode ser 

considerado como um sistema computacional, funcionando em modo autônomo. Uma 

das exigências de sistemas embarcados é de que tenham execução em tempo real, 

principalmente ao envolver veículos considerados inteligentes devido às funções 

autônomas ou semiautônomas. [2] 

Um robô móvel precisa ter um sistema que o permita se locomover em função do 

entorno da aplicação. Apesar de diversos robôs terem finalidade industrial, os veículos 

autônomos têm conquistado grande espaço nas pesquisas científicas. Sua autonomia 

é determinada pela sua capacidade em perceber o ambiente a se locomover mediante 

sensores sonares, câmeras de vídeo, GPS e outras formas.[3] 

A história dos carros autônomos iniciou-se em 1977 no Japão, onde foi construído um 

carro em que seguia as marcas brancas na pista, podendo alcançar até 30 Km/h. 

Logo, na década de 90, diversas universidades americanas desenvolveram pesquisas 

nessa área em que envolve veículos autônomos.[4] 

São desenvolvidas pesquisas em laboratórios, como por exemplo, no Laboratório de 

Sistemas de Computação e Robótica (CORO), nas áreas de robótica, visão 

computacional, processamento de imagens digitais, sistemas integrados de hardware 

e software, instrumentação e controle por computadores.[5] 

Os estudos de veículos autônomos são realizados desde 1970, mostrando a 

possibilidade de uma tecnologia para o mercado que pode funcionar como uma 

segurança no trânsito poupando vidas, poupando também o ambiente com a redução 

da emissão de carbono para atmosfera e também trazendo maior conformidade aos 

usuários dos veículos autônomos.[6] 

Com o crescimento da tecnologia de carros autônomos, hoje tem sido já fabricados 

carros de luxo que são parcialmente autônomos. Exemplo de função autônoma é o 

assistente de estacionamento e a frenagem automática, que estão na faixa de valor 

de R$100 mil no Brasil.[7] 

No mercado já foram vendidos carros que dirigem autonomamente em alguns trechos 

em velocidade baixa e possuindo sistema de navegação com leitura de sinalização. 

Possuindo sensores a laser e câmeras para monitoramento em tempo real, o sistema 

funciona quando as faixas na pista se encontram visíveis.[8] 

Segundo Fussy[8] a Volvo teve expectativas de vendas de 400 unidades em apenas 

2015. Em julho de 2015 11 unidades foram entregues para clientes que compraram 

pela internet. 

Fussy e Oliveira[7] afirmam que marcas como a Honda, Toyota, BMW e Nissan têm 

expectativas de carros autônomos para serem lançados nas lojas até 2020. Contanto, 
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esses veículos autônomos devem ter relevância nas grandes cidades por volta de 

2026, sendo o total vendido em média de 4% no mundo e podendo ter um avanço de 

75% até 2035. 

No cenário de um aumento significativo de veículos no trânsito, surge a necessidade 

de sistemas como o de visão computacional para auxílio dos condutores dos veículos. 

Devido ao aumento dos problemas de difíceis soluções, o investimento em engenharia 

para segurança, rapidez e eficiência no trânsito tem aumentado.[9] 

A segurança para motoristas e também para pedestres se torna mais eficaz com uso 

de veículos que possuem sistema embarcado e/ou autônomo. O método de 

segmentação de imagens coletadas pela câmera monocular e de imagens como fundo 

verdade, com a implementação de algoritmos usando o Software Matlab, é um estudo 

que traz uma possibilidade econômica do sistema embarcado para definir a área 

navegável exibindo eficácia ao detectar ruas.[10] 

Através da automatização e com a utilização de técnicas que envolvem visão 

computacional, é possível detectar e avaliar a posição métrica de objetos em cena ou 

até de pessoas, possibilitando assim a geração automática de eventos em diferentes 

cenários, informando também a trajetória e a velocidade.[11] 

Segundo Stivanello et al[11], após imagens serem capturadas e passarem pelas 

técnicas de segmentação, com agrupamento dos pontos presentes os objetos são 

isolados podendo ser observados. Envolvendo programação, os algoritmos podem 

ser executados para que seja possível testes verificando a eficiência no sistema de 

monitoramento de ambientes inteligentes com uso de visão computacional. 

O sistema desenvolvido através do uso de visão computacional é capaz de gerar 

informações de localização com qualidade de modo que se mantenha um veículo 

autônomo com a velocidade constante em trechos lineares da via de teste e outra 

determinada velocidade constante, porém mais baixa do que quando seguindo em 

linearidade, para vias com trechos que possuam mais curvaturas. Podendo usar 

novas abordagens de controle de velocidade junto com uso de visão computacional 

para melhoria nesse tipo de estudo que envolva veículos autônomos.[12] 

Através da visão é possível capturar cor, formas, sombra e profundidade de objetos. 

O uso desse sentido em máquinas para automação industrial visa que a realização de 

funções ocorra naturalmente.[13] 

A concepção é de que o caminho percorrido pelo veículo seja detectado, tendo 

controle nas mudanças de faixas em tempo real. O controle do veículo a partir de 

resultados obtidos nas imagens de vídeo extraídas da internet, coletadas através de 
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uma câmera, possibilitará que o veículo funcione de maneira melhor, proporcionando 

ao motorista maior confiabilidade ao dirigir contando que o sistema autônomo vai 

detectar as vias trafegadas podendo reagir a situações em que o algoritmo detecte 

algum tipo de perigo. 

O principal objetivo deste estudo é desenvolver um sistema avançado de assistência 

ao condutor veicular utilizando visão computacional. 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Proposta descritiva de caráter qualitativo e quantitativo, desenvolvido em ambiente 

virtual para vias de estrutura física que possua pavimentação, assim como as vias que 

possuem sinalização de faixas de trânsito adequadas e boa iluminação. Iniciando a 

realização e testes no período de junho e finalizando em outubro de 2017. 

Foram inclusas imagens de vídeo produzidas por terceiros, para utilização de 

simulação através do Matlab. 

A detecção de placas de trânsito como as de limite de velocidade, as de sinalização 

vertical e os sinais luminosos, foram excluídas do projeto. 

O sistema ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) é um sistema desenvolvido 

para automatizar um veículo dando apoio ao motorista com melhor condução e 

segurança, utilizando diversos tipos de dispositivos para executar sua tarefa, como 

por exemplo, radares, câmeras, sensores, etc.[14] 

Através do uso do software MATLAB R2017a,foi realizado o processamento das 

imagens, tratando-as e executando os algoritmos que foram desenvolvidos. Assim, 

detectando o posicionamento do veículo em relação às faixas de trânsito da via. 

A captura foi obtida através de um equipamento de gravação em formato de cores 

RGB, em seguida as imagens capturadas foram submetidas a um determinado filtro 

de cor e também a uma calibração onde é determinado o ponto focal da câmera, 

podendo ser realizado o processo de segmentação.[15] 

O processamento das imagens ocorre frame a frame, necessitando de maior 

capacidade de processamento da CPU. O processo é realizado por uma matriz que é 

criada a partir do vídeo, tendo a altura H, largura W e o número da banda de cor B. 

Conforme o arquivo de vídeo pode-se ter uma classe específica de dados. Quando se 

tem um vídeo que 8 bits correspondem a quantidade de cada uma das 3 faixas de 

banda da imagem, seu formato é dito como RGB24 e o arquivo uma matriz.[16] 
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Calibração de câmera 
 

As imagens usadas foram capturadas por uma terceira pessoa, que disponibilizou as 

imagens via endereço eletrônico. Não sendo dispensável nesse processo, a 

calibração da câmera. A calibração é premissa necessária no processamento de 

imagens, para extração de informações métricas do ambiente. Assim como a distância 

focal, o ponto principal, o tamanho da imagem e dentre outros fatores que foram 

importantes na configuração de parâmetros internos do algoritmo.[17] 

Foram utilizadas informações métricas 2D, ao invés de 3D ou puramente implícita. 

Sendo a proposta entre a calibração fotogramétrica e a auto calibração (self- 

calibration). 

O modelo da câmera pinhole é baseado no princípio da colinearidade, em que cada 

ponto no espaço do objeto é projetado por uma linha direta através do centro de 

projeção no plano da imagem.[18] 

O algoritmo de Calibração assumiu o modelo matemático de câmera pinhole. Zhang[17] 

desenvolveu uma equação que relaciona um ponto 3D a sua projeção de imagem 2D 

como: 

(1) 

Equação1. Relação do ponto 3D à projeção de imagem 2D 

[xy1] = coordenadas 2D (espaço imagem) correspondente 

aos pixels; 

[XYZ1] = coordenadas 3D (espaço objeto) do espaço real 

da cena. Eixos X e Y paralelo sistema fiducial e Z 

perpendicular a lente e/ou câmera; 

[Rt] = parâmetros extrínsecos / rotação e translação que 

relaciona o sistema de coordenadas 2D com o sistema 3D; 

w = fator de escala arbitrário; 

t = coordenada de translação; 

K = matriz de parâmetro intrínseca da câmera. 

K é dada pela matriz: 
 
 

 

(2) 

 

Equação 2. Matriz de parâmetro intrínseca da câmera 
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fx = F*Sx, expresso em pixels; 

fy = F*Sy, expresso em pixels; 

[cx, cy] = centro ótico ou o ponto principal, em pixel; 

F = distância focal do sistema 3D (espaço objeto), geralmente 

expressa em milímetros; 

[Sx, Sy] = números de pixels no sistema 3D (espaço objeto) 

na direção x e y respectivamente. 

 
Quando os eixos x e y são perpendiculares o parâmetro de inclinação é igual a 0. 

A calibração é relaciona por métodos matemáticos o sistema de coordenadas 2D, 

chamado de espaço imagem, com o sistema de coordenadas 3D, chamado de espaço 

objeto. O sistema 2D proporciona o índice de pixel e coordenadas espaciais que 

especificaram locais na imagem através da região de localização do pixel.[19] 

Coordenadas 2D – espaço imagem 
 

Figura 1: Valores expressos em pixel na representação do espaço imagem 

através das coordenadas 2D. Fonte: Adaptada de MathWorks[19]. 

Com as coordenadas 3D foi obtido em três dimensões o posicionamento do objeto, 

baseando nos padrões de calibração em relação a um ponto na cena. Neste caso, 

têm-se o tabuleiro de damas, onde o Y e X encontram-se paralelos ao objeto e Z é 

sua distância. 

Coordenadas 3D – espaço objeto 
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Figura 2: Representação dos eixos em 3D no espaço objeto, com a câmera 

apontada em direção ao espaço imagem e eixos x, y e z. Fonte: MathWorks[19]. 

Na captura de imagens, foram respeitados padrões intrínsecos pelo algoritmo, como: 

Cerca de 10 a 20 imagens são capturadas e o padrão foi estabelecido próximo ao 

objeto de desejo a se medir. Foi posicionado o padrão em um ângulo inferior a 45º em 

relação ao plano da câmera e capturado em diferentes posições em relação à câmera, 

até que cobrisse toda cena possível de diferentes formas. 

 
Processo de calibração 

Figura 3: Demonstração do processo de calibração com espaço imagem e a 

representação da câmera apontada em direção ao espaço imagem e seus eixos, 

cobrindo todo ângulo. Fonte: MathWorks[19]. 

Através do processo de calibração da câmera, foi possível estabelecer parâmetros 

necessários para prosseguir com algoritmo proposto. 

 
Transformação projetiva 

 

Segundo Penharbel et al[15] com a segmentação de imagens são utilizadas técnicas 

matemáticas para a localização e mapeamento. Podendo ser utilizada essa técnica 

de segmentação de imagens também em caso de projetos para veículos autônomos. 

Através do processo para adquirir as imagens, necessitou-se do processo da coleta 

de variáveis, o que obteve o posicionamento do veículo, para que houvesse mudanças 

de faixas. O processo foi realizado por matrizes criadas a partir das imagens de vídeo. 

Foram utilizadas imagens de vídeos para detecção de faixas de rolamento, retiradas 

do Youtube, que foram produzidas pelo autor Felipe Cunha na cidade de João Pessoa, 

na orla de Cabo Branco. As imagens foram capturadas em um carro, com o uso de 
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uma câmera de vídeo GoPro, posicionada sobre o teto do veículo podendo 

posteriormente ser instalada no interior do mesmo. [20] 

Com as imagens capturadas, um dos procedimentos foi definição do parâmetro focal 

de coordenadas da câmera, para que fosse possível o mapeamento do caminho de 

forma plana.[21] 

A transformação projetiva é denominada como homografia. Capaz de mapear um 

plano para outro, sendo possível assim, tornar as imagens coplanares.[22] 

Através dos dados obtidos pela calibração da câmera, a transformação projetiva 

relaciona coordenada de imagens com as coordenadas do veículo, estimando a 

distância em uma superfície através das imagens captadas pela câmera. 

Foi utilizado o método de ângulo denominado como “Pitch”, formulado por Leonard 

Euler. Os ângulos de Euler permitem a rotação vertical na cena, devido o controle do 

ângulo entre o plano horizontal e o eixo focal da câmera.[23] 

Abaixo pode observar um exemplo em que Yw é a frente da câmera (o eixo focal da 

câmera), α o ângulo, h a altura definida e o -Zw aponta para o chão. 

 
Eixo focal da câmera 

 
 

Figura 4: Demonstração da via, da posição da câmera e dos respectivos eixos x, y e 

z com a representação do ângulo de alcance da câmera. Fonte: Aly[23]. 

Para cada eixo (x, y, z) é dada a matriz de rotação. 

(3) 

Equação 3. Matriz de rotação do eixo x 

Rx = rotação da matriz do eixo x. 

(4) 
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Equação 4. Matriz de rotação do eixo y 

Ry = rotação da matriz do eixo y. 

 

(5) 
 

Equação 5. Matriz de rotação do eixo z 

Rz = rotação da matriz do eixo z. 

 

Segundo Zhang[17], a relação homográfica entre o modelo plano e sua imagem, ao 

assumir o plano Z=0 das coordenadas reais, usa-se a primeira coluna da matriz R da 

fórmula 1. Logo, temos: 

(6) 

Equação 6. Transformação projetiva da imagem 

w = fator de escala arbitrário; 

[u v 1] = matriz de pontos 2D; 

[X Y 0 1] = Matriz de pontos 3D; 

K = matriz de parâmetro intrínseca da câmera; 

r1 = elemento da matriz de rotação Rx, Ry ou Rz; 

r2 = elemento da matriz de rotação Rx, Ry ou Rz; 

r3 = elemento da matriz de rotação Rx, Ry ou Rz; 

t = coordenada de translação. 

 
Ao utilizar M=[X, Y, Z], denota-se um ponto específico no plano. Porém, foi 

considerado M=[ X Y 0], pois Z é igual a 0. Por sua vez, temos M2= [X, Y, 1]. Um plano 

M e sua imagem m=[u v 1], estão relacionados por uma homografia H. 

 
(7) 

Equação 7. Homografia entre plano e imagem 

w = fator de escala arbitrário; 

[u v 1] = m = matriz de pontos 2D; 

H = homografia; 

[X Y 1] = M2= Matriz de pontos 3D. 

Podemos dizer que, 

 
(8) 
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Equação 8. Homografia entre plano e imagem 

H = homografia; 

r1 = elemento da matriz de rotação Rx, Ryou Rz; 

r2 = elemento da matriz de rotação Rx, Ry ou Rz; 

t = coordenada de translação. 
 

Logo,  
(9) 

Equação 9. Homografia entre plano e imagem 

h1 = elemento da matriz H; 

h2 = elemento da matriz H; 

h3 = elemento da matriz H; 

λ = escala arbitrária; 

K = matriz de parâmetro intrínseca da câmera; 

r1 = elemento da matriz de rotação Rx, Ry ou Rz; 

r2 = elemento da matriz de rotação Rx, Ry ouRz; 

t = coordenada de translação. 
 

Visão de cima (Bird-Eye View) 
 

A partir dos dados da matriz homográfica, foi possível gerar uma visão 2D de cima da 

rodovia para melhor segmentação das faixas de rolagem. 

Esse método de segmentação e detecção de faixas envolve um maior custo 

computacional, porém se tem mais vantagem em sua percepção de espessura e 

outras faixas paralelas na via. À medida que a distância aumenta a imagem fica mais 

embaçada devido à perda de resolução e limitação da câmera. 

Esse método é também conhecido como IPM (Inverse Perspective Mapping), consiste 

na modificação do ângulo de visão sob o qual uma cena é adquirida para remover o 

efeito de perspectiva. Essa transformação, na prática, define os ângulos de rotação e 

inclinação para os valores normais no plano n. Logo, têm-se o eixo focal Zv da 

‘’câmera virtual’’ Cv oposto ao plano n.Zv=-1, como demonstrado na figura 5.[24] 
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Transformação IPM 
 

 
Figura 5: Vista superior do ângulo da região de interesse. Fonte: Simond[24]. 

 
Chamada de Bird-Eye View, em tradução livre de Vista de Pássaro devido a 

visualização ser de cima da região de interesse da rodovia. 

A região de interesse delimita na cena o que foi necessário para a segmentação das 

faixas, eliminando as calçadas, veículos laterais, etc. Alguns parâmetros foram 

passados para o algoritmo, como as distâncias máximas e mínimas a frente da 

câmera, distâncias laterais e o tamanho da imagem de saída, ilustrados pelo losango 

amarelo da imagem. 

 
Teste de região de interesse na Bird-Eye view 

Figura 6: Imagem de teste com carro na via e a visão/ângulo da câmera localizada 

no carro. Fonte: Adaptado de Cunha[20]. 

A imagem transformada para vista aérea é trabalhada em escala de cinza (grayscale) 

eliminando sua cor original (RGB) e logo em seguida aplicada um método que filtra os 

pontos de maior intensidade de contraste possibilitando mapear as bordas 

características das faixas na superfície da estrada, mostrado a seguir.[25] 

Os valores de pixels das imagens em diferentes escalas de cinza, assumem 

intensidade em 256 valores inteiros entre o 0 que simboliza a cor preta e entre o valor 

255 que simboliza a cor branca.[26] 
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Segundo Backes e Sá Junior[26], os pixels de uma imagem binarizada possuem duas 

intensidades, simulando a cor branca e a cor preta. 

 
Método de segmentação 

 

Na etapa de segmentação, a imagem transformada nos procedimentos anteriores é 

segmentada através de um classificador Bayesiano, que utiliza um modelo 

paramétrico de probabilidade de um objeto pertencer a uma determinada classe, em 

outras palavras, teremos uma imagem binária, com valores de cores de 1 e 0 apenas. 

Segmentação de faixas na rodovia 

Figura 7: Processo de segmentação da imagem das faixas da rodovia. 

Fonte: Adaptado de Cunha[20]. 

Os pixels são classificados como partes de pavimentos, faixas, objetos escuros ou 

elementos desconhecidos não classificáveis como qualquer um dos anteriores.[27] 

Na segmentação da imagem, são fornecidas descrições utilizando informações 

obtidas da cena, possibilitando a identificação do tipo de faixa. 

Devido o algoritmo de segmentação ser baseado na teoria Bayesiana, há três 

elementos de interesse na região da imagem definido: a pavimentação, faixas e outros 

objetos (sombras, veículos, etc.). Sendo assim, os pixels são classificados a um dos 

elementos citados de forma mais rigorosa, podendo assim descartar aqueles não 

correspondentes as classificações determinadas e evitando faixas mal desenhadas. 

Segundo Nieto et al[27], o método Bayesiano é demonstrado sendo S = {P, L, O, U}, 

sendo um conjunto de classe que representa o pavimento, as faixas, objetos e os 

elementos não identificados, respectivamente. Atribuindo assim uma classe a cada 

pixel da imagem. 

É usado Xi para representar o indexamento de pixel dentro de suas coordenadas 

espaciais (x,y) na imagem, com um vetor de observação denotado como Zxy, este é 

classificado como i S. Através do uso da teoria Bayesiana, a classificação é feita 
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selecionando a classe que demonstra a probabilidade condicional P(Xi | Zxy), 

decomposto pela regra de Bayes: 
 

Equação 10. Decisão Bayesiana 

 
(10) 

= função de verossimilhança ou probabilidade 

de um pixel de acordo com a medições associadas pertencer 

à classe i; 

p(Xi) = probabilidade anterior de cada classe; 

p(Zxi) = evidencia. 

 
P(Zxy) é a evidência calculada como , um fator de 

escala que garante a soma das unidades posteriores. 

O resultado para cada pixel é um conjunto de probabilidade posteriores , 

que denotam a probabilidade de que um pixel pertence a cada classe definida. [27] 

Na figura 7, os pixels foram diferenciados de acordo com sua classificação. Sendo 

assim os pixels brancos as faixas da rodovia e os pixels pretos não classificados. 

As classes encontradas na imagem como o pavimento, as faixas e outros objetos na 

rodovia, são diferenciadas a partir da sua intensidade ou nível de escala de cinza 

representado por Ixy. E o resultado do detector da classe principal, as faixas, 

representados por Lxy. Nieto et al[27] explica que a junção desses recursos garante a 

melhor diferenciação de classes, principalmente para a classe que define as faixas da 

rodovia. Logo, define a função de verossimilhança da classe i, como o produto das 

funções de verossimilhança para cada função da imagem identificada como 

condicional independente. 

 

(11) 

Equação 11. Decisão Bayesiana 

p(Zxy) = somatória do valor de escala; 

Ixy = valor do nível de escala de cinza; 

Lxy = valor do detector das faixas. 

i = classe de verossimilhança. 

Marcador de faixa 
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Baseia-se o processo de detecção de faixas no algoritmo RANSAC (Random sample 

consensus), proposto por Martin A. Fischler e Robert C. Bolles em 1981. 

O algoritmo RANSAC é ideal para aplicações automatizadas de imagens, por 

interpretar dados contendo erros significativos. Ele utiliza abordagem iterativa que 

estima parâmetros de um modelo matemático para extração dos inliers e outliers de 

um conjunto de pontos chaves.[28] 

Inliers são pontos que se ajustam com um determinado modelo desejado e outliers 

não se ajustam ao modelo correspondente ao objeto desejado. Ambos possuem uma 

faixa de tolerância de erro.[29] 

O procedimento RANSAC é oposto às técnicas convencionais que utilizam a maior 

parte de dados possíveis para obter solução inicial, só depois eliminando os outlier, 

os dados inválidos. O RANSAC usa um conjunto inicial de dados na primeira 

estimativa, ampliando o conjunto de pontos de dados consistente conforme o decorrer 

do processo.[27] 

Método RANSAC 

Figura 8: Gráfico de Inliers e Outliers de acordo com método RANSAC. Fonte: 

Fischler e Bolles[28]. 

A aplicação do RANSAC é descrita como a matriz fundamental de estimativa. As 

matrizes fundamentais putativas são calculadas por conjuntos aleatórios de sete 

correspondências de pontos, formando uma matriz de dados a partir das 

correspondências (x,y).[30] 

 

(12) 

Equação 12. Matriz fundamental do método RANSAC 

Z = valor da matriz putativa; 
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x’ = valores de Outliers; 

y’ = valores de Inliers. 
 

Tendo a solução F obtida no espaço nulo bidimensional de Z, f1 e f2 são obtidos de 

dois vetores do lado direito da matriz Z que forma uma base ortogonal para o espaço 

nulo. U1 e U2 são as matrizes 3x3 que representam f1 e f2. Nas três matrizes 

fundamentais , o pode ser obtido a partir da equação  

. As três soluções são testadas para suporte, repetindo em diversos 

conjuntos aleatórios e a matriz fundamental com maior suporte é aceita. 

O resultado é um conjunto de correspondências consistentes com a matriz 

fundamental e um conjunto de outliers, essas correspondências fornecem duas 
restrições, e .Onde: 

(13) 

Equação 13. Restrições de correspondências 

V1 = restrição de parâmetros; 

X e y = elementos da matriz fundamental e outliers. 

 
(14) 

Equação 14. Restrições de correspondências 

V2 = restrição de parâmetros; 

X e y = elementos da matriz fundamental e outliers. 

 
As matrizes fundamentais , formadas a partir de Z (equação 12), são 

utilizadas para gerar a superfície crítica. Em relação às amostras utilizadas, Torr e 

Zisserman[29] sugerem que um número de amostras seja alto suficiente para uma 

probabilidade ser superior a 95% de seleção de uma boa subamostra. Essa 

probabilidade podeser expressa por: 

(15) 

Equação 15. Probabilidade

= fração de dados contaminados (outliers); 

= quantidade de características em cada amostra; 

= número de amostras. 
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Quando uma fração de dados contaminada é desconhecida, é estimado o pior caso 

de nível de contaminação para determinar o número de amostras a serem 

consideradas. 

Baseando-se no método RANSAC, Torr e Zisserman[30] proporam uma melhora do 

algoritmo ao identificarem problemas como, se o limiar T que considera os inliers 

(pontos de amostras)forem altos, a estimativa robusta se torna baixa. Logo, o 

RANSAC encontra o mínimo de uma função de custo que é expressa por: 
 

(16) 

Equação 16. Função de custo 

= erro de número de correspondências iniciais; 

erro robusto. 
 

Onde,  
(17) 

Equação 17. Elemento da função de custo 

=Filtro ou estimativa para os inliers. 

 
Segundo Torr e Zisserman[30], nada se é classificado pelos inliers e cada outliers é 

uma penalidade constante. Logo, o valor de mais alto pode ser soluções de valor 

próximo a , assim gerando uma estimativa baixa. Tendo assim as soluções o mesmo 

custo das correspondências, tornando-as inliers. Podendo ser aplicada uma solução 

sem custos adicionaissem precisar do mínimo de , podendo uma nova função de 

custo e ser expressa: 

(18) 

Onde, 

Equação 18. Função de custo minimizada 

= valor da função minimizada; 

erro robusto; 

= erro de número de correspondências iniciais. 

(19) 

Equação 19. Elemento da função de custo 

erro robusto; 
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= erro de número de correspondências iniciais; 

= filtro ou estimativa para os inliers. 

 
Os outliers ainda recebem uma penalidade fixa, porém os índices são mais pontuados 

na amostra. O é definido para que os inliers gaussianos sejam rejeitos 

erroneamente apenas 5% do tempo. 

Esse novo método é chamado como MSAC (M-estimator sample consensus). Um 

aperfeiçoamento no método RANSAC, sem carga computacional adicional, o MSAC 

é utilizado para a proposta deste artigo. 

Torr e Zisserman[30] descrevem como um parâmetro de mistura -L usando a 

Maximização de Expectativa (ME), inserindo um conjunto de indicadores: , 

onde se a primeira correspondência for um inliers e se a primeira 

correspondência for um outliers. 

O método segue etapas tratando o como um dado ausente, segue os processos 

de: (1) Ser feita uma suposição para ; (2) Estimar uma expectativa de da suposição 

atual de ; (3) Realizar uma nova estimativa de da expectativa atual de , assim 

retornando para etapa 2. 

A estimativa inicial da etapa 1 e de para a etapa 2, é indicada pelo valor 

esperado de por . Logo, temos , onde pode ser estimado 
como: 

Equação 20. Estimativa 

= parâmetro de mistura; 

= probabilidade de inliers; 

= probabilidade de outliers; 

= indicador de inliers ou outliers. 

(20) 

 

(21) 

Equação 21. Estimativa 

= valor denotado de . 

(22) 
   

Equação 22. Probabilidade de o dado ser inliers 

= probabilidade de inliers; 
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= parâmetro de mistura. 

 
(23) 

Equação 23. Probabilidade de o dado ser outliers 

P0 = probabilidade de outliers; 

= parâmetro de mistura. 
 

Logo, para a etapa 3 temos: 

 

Equação 24. Parâmetro de mistura 

= parâmetro de mistura; 

= valor denotado de . 

 
 

(24) 

 

Sendo o método proposto por Torr e Zisserman[30], no qual o algoritmo do presente 

artigo se baseou a saída do MLESAC (ou MSAC) assim como a do RANSAC, é uma 

estimativa inicial em relação à probabilidade de cada correspondência ser consistente 

com a mesma. 

 
Etapas do processo de segmentação 

Figura 9: Etapas de segmentação da imagem para aprimoramento e uso nos 

testes. Fonte: Adaptado de Cunha[20]. 
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Identificação de faixa 
 

Na identificação de faixas usou-se uma função externa simples que trabalhou em cima 

dos pontos de localização das faixas extraído pelo método MSAC. Na figura 10 pode 

observar que os valores dos pontos de localização nas faixas contínuas, são próximos 

um do outro. 

 
Pontos de localização das faixas 

Figura 10: Pontos calculados pelo software de localização das faixas. Fonte: 

Adaptado de Cunha[20]. 

A função organizou e retirou os números repetidos da matriz, calculando a diferença 

entre um ponto e o seu sucessor. Por exemplo, na faixa vermelha (27,13-27,07=0,06; 

27,07-27,01=0,06), como os valores eram próximos, o resultado foi quase que 

desprezível. 

Os resultados foram utilizados para somatória dos cálculos de média e de desvio 

padrão. Quanto menor foi do 1 essa somatória, indicou uma média de desvio padrão 

baixo devido a correspondência de valores aproximados na amostra. Sabendo assim 

que a faixa é contínua. 

(25) 

Equação 25. Média 

= valor diferença entre a amostra e sua sucessora. 
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Logo, 
 

 

Equação 26. Desvio padrão 

x = valor de cada amostra; 

= número de amostras. 

 

 
(26) 

 

O valor resultado do desvio mostrado através do cálculo da equação 26 mostra que o 

desvio é desprezível. 

Os valores de são referentes à diferença entre a amostra anterior e seu 

sucessor exemplo: . 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O algoritmo proposto passou por testes com uso de dados reais, através de imagens 

retiradas da internet. Desconsiderando distorções laterais da lente e a calibração da 

câmera, foram analisados dados aproximados. 

Através de adaptações, foi possível identificar, medir distâncias e detectar mudanças 

de faixas através do algoritmo. 

Na figura 11 é possível observar informações de HUD (do inglês Heads UP Display, 

que quer dizer tela de alerta) extraídas da detecção das faixas. 

 
Identificação de distância em porcentagem das faixas 

Figura 11: Distância em porcentagem do eixo da câmera para as faixas 

sinalizadas. Fonte: Adaptado de Cunha[20]. 
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A sinalização horizontal (faixas contínuas e/ou tracejadas) são símbolos pintados 

sobre as vias, com objetivo de organizar com segurança o fluxo dos veículos. Logo, a 

importância de adaptações tecnológicas que leiam essas faixas proporciona a 

orientação do deslocamento dos veículos com segurança.[32] 

As medidas em amarelo mostram em porcentagem a distância de cada faixa em 

relação ao eixo da câmera localizada no centro do veículo, neste caso o carro está 

17% mais próximo à faixa da esquerda. A barra verde mais a baixo da figura 12 

simboliza a intensidade e o lado de deslocamento do veículo. 

 
Identificação da mudança de faixa 

Figura 12: Aviso durante o teste da porcentagem de desvio de faixa. Fonte: 

Adaptado de Cunha[20]. 

A importância do HUD é de que seja possível o monitoramento visual das atividades 

ao decorrer das detecções das faixas ao longo da via.[33] 

Foi possível expressar um aviso de mudança de faixa com base nas informações de 

distância destacadas em amarelo, de acordo com a figura 12, exibindo que o eixo da 

imagem se aproxima da faixa. Logo, a partir das informações seria também possível 

a criação de um sistema de controle PID (Proporcional, Integral, Derivativo). 

PID é o algoritmo de controle usado na indústria e tem sido utilizado em todo mundo 

para sistemas de controle industrial. O controlador PID baseia-se na leitura de 

sensores, calculando respostas de saída do atuador através do cálculo proporcional, 

integral e derivativo, somando os três componentes para resultado da saída. [31] 

O sistema PID quando alimentado com os parâmetros de posicionamento do veículo 

no centro da faixa, pode atuar um controle mecânico de direção, desviando o carro 
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para esquerda até a sua posição ideal na faixa de rolagem, de acordo com a figura 

12.[34] 

Durante as simulações, foram notados erros de detecção devido à presença de faixas 

de pedestres ou carros de terceiros no percurso, obstruído assim a visibilidade das 

faixas de rolagem da pista. 

Os erros encontrados por motivos da faixa de pedestres ocorreram com baixa 

frequência, pois em sua maioria das vezes o algoritmo funciona mesmo com encontro 

das faixas de pedestres. 

 
Erro de detecção por faixa de pedestres 

Figura 13: Erro durante o teste devido à faixa de pedestres. Fonte: Adaptado 

de Cunha[20]. 

Podendo assim verificar que o algoritmo proposto quando aplicado para detecção, 

pode vir a otimizar as técnicas para uma melhor identificação das faixas. [34] 

O maior problema encontrado no percurso foram os carros de terceiros em pista. 

Na figura 14, o algoritmo não identifica a faixa da direita devido à total falta de 

visibilidade da faixa. Neste caso em específico ocorre um erro de alerta falso de 

‘’desvio para direita’’. Para este tipo de erro, a solução mais viável seria a criação de 

uma rotina paralela para identificar objetos e obstáculos em pista, podendo assim 

detectar carros próximos, cones, placas, etc.A partir das variáveis e da detecção das 

faixas, seria possível um melhor controle do ambiente. 
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Erro de detecção por veículos terceiros 

Figura 14: Aviso durante o teste de erro na detecção da faixa em que outro 

veículo se encontra em cima. Fonte: Adaptado de Cunha[20]. 

Entretanto, o foco foi apenas nas faixas de rolagem, deixando em aberto à 

possibilidade de um novo estudo que possa focar na detecção de obstáculos como 

carros de terceiros e também na detecção melhor trabalhada quando se encontrar 

diante da faixa de pedestre. 

A imagem do gráfico a seguir, apresenta o relatório de erros a partir de amostras 

analisadas. 

Figura 15: Gráfico de erros que representa a porcentagem dos erros em relação à 

quantidade de amostras coletadas. Fonte: LAZARO, MA; BARBOZA, TF. 2017. 

 
Cada amostra apresenta um frame do vídeo usado no artigo para simulação, no caso, 

um total de 3256 de frames analisados. A partir desse total de frames, 3% (109 frames) 
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de erros na identificação das duas faixas simultaneamente. Ou seja, o algoritmo não 

identificou nenhuma das duas faixas em alguns momentos. 

A porcentagem de 7% de erros, que representa 231 frames, não identificou a faixa da 

esquerda. E 25% de erros, que representa 809 frames, não identificou a faixa da 

direita. Por fim, 65% que corresponde a 2107 frames, não identificaram erros. 

A faixa da direita encontrou um erro mais significativo em sua quantidade, devido o 

problema apresentado na figura 14. Em grande parte do vídeo essa situação ocorre 

gerando problema na detecção. Os demais erros contabilizados foram devido à 

ausência de sinalização de faixas na rodovia. 

Os resultados em geral se mostraram satisfatórios, considerando que os testes foram 

realizados com números de calibração de câmera aproximados, utilizando para 

análise um vídeo específico. Em uma simulação mais aprofundada seria possível um 

número de erros menor. 

 
CONCLUSÃO 

 
Os resultados do presente trabalho envolvendo o uso de visão computacional, 

proporcionaram através do desenvolvimento do algoritmo, uma função para um 

automóvel que trabalhe de maneira autônoma. Utilizando imagens adquiridas através 

de uma câmera de vídeo e aplicando técnicas de processamento de imagens, foi 

possível identificar as faixas de rolagem da pista. 

O sistema de visão computacional trabalhado foi satisfatório, gerando resultados com 

alguns erros que podem ser aprimorados através de novas propostas de futuros 

estudos, para assim chegar ao aperfeiçoamento. E através de cada função sendo 

estudado separadamente até seu aperfeiçoamento, um carro com função autônoma 

sem tantos erros e com mais qualidade de serviços oferecidos, possa surgir no futuro. 
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RESUMO 

Pesquisas realizadas sobre a importância da arquitetura em suprir as necessidades 
humanas, constataram que o homem sempre esteve numa busca incessante do 
aprimoramento de seu habitat. O uso de telhados verdes considerando a aplicação 
através de uma perspectiva sustentável proporciona várias vantagens como 
alternativa de coberturas diante das convencionais. O telhado verde proporciona um 
melhor conforto térmico conseguindo uma redução de temperatura, influenciando 
diretamente no conforto térmico. Esta ficha analisou o desempenho térmico de um 
protótipo de telhado verde no município de Vila Velha – ES. Foram construídos dois 
protótipos de alvenaria convencional medindo 1x1m, um construído com um telhado 
verde e outro com telha de fibrocimento, feito com: bloco de cerâmica não estrutural, 
baseando-se em uma residência unifamiliar. Foram efetuados furos no centro da 
parede frontal dos protótipos a uma altura de 0,50m para inserção dos termômetros 
e vedado com argamassa, ficando o sensor na parte interna para medição da 
temperatura. Foram colocados termômetros sobre a cobertura para medição da 
temperatura externa. As medições das temperaturas nos ambientes internos e 
externos dos protótipos foram efetuadas durante o período de um mês a cada três 
dias em três horários diferentes atingindo um pico máximo de redução de 
temperatura de 7 °C em relação a temperatura externa. No comparativo entre as 
temperaturas externas e internas o telhado verde apontou uma considerável redução 
de temperatura. O comparativo de medição de temperatura em ambientes internos 
mostrou que o protótipo com telhado verde obteve uma redução da temperatura 
interna em relação à temperatura externa. 

 
Palavras-chave: ambiente interno, desempenho térmico, telhado verde e 

temperatura. 

Área de interesse: Construção Sustentável 

 
15 Graduação em Engenharia Civil pela Faculdade Novo Milênio 
16 Graduação em Engenharia Civil pela Faculdade Novo Milênio 
17 Engenheira Metalurgista e de Materiais pela Universidade Vila Velha – UVV, Mestre em Engenharia de 
Metalúrgica e de Materiais pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo – 
IFES, Professora da Faculdade Novo Milênio 
18 Engenheira Civil pela Universidade Federal do Espírito Santo - UFES, Especialista em Construção Civil – 
Tecnologia e Produtividade das Construções pela Universidade Federal de Minas Gerais, Professora da 
Faculdade Novo Milênio 
19 Arquiteta Urbanista pela Universidade Federal do Espírito Santo – UFES, Especialista em Engenharia de 
Segurança do Trabalho pela Universidade Federal do Espírito Santo – UFES, Professora da Faculdade 
Novo Milênio 
 



 
182 

               Revista Acadêmica Novo Milênio 
               Volume 1 – Número 1 – 2019 – ISSN: 2675-0600 
 
 

 

INTRODUÇÃO 

 
O telhado tem como principal função proteger a edificação das intempéries e impedir 

a penetração de poeiras e ruídos. O nome telhado vem do uso das telhas, mas isso 

não quer dizer que todas as coberturas de superfícies são telhados. Existem lajes 

com espelho d’água, terraços e jardins suspensos (MOLITERNO, 2010). 

 
A cobertura pode ser de vários materiais, desde que sejam impermeáveis e 

resistentes as intempéries. Utilizam telhas cerâmicas, telhas de concreto, madeira 

aluminizada, PVC e fiberglass. Armação é o conjunto estrutural para suportar a 

cobertura, sendo composta por ripas, caibros, terças, tesouras e contraventamentos. 

Geralmente são feitas em madeira, aço, alumínio ou concreto armado 

(MOLITERNO, 2010). 

 
Segundo Carneiro et al. (2015), o telhado verde demostra um melhor desempenho 

térmico em comparação às coberturas de fibrocimento e telhas recicladas. O telhado 

verde consegue uma redução nos valores de índice de temperatura de globo negro  

e umidade, sugerindo um maior conforto térmico em comparação as coberturas de 

fibrocimento e telhas recicladas. O telhado verde proporciona melhor conforto 

térmico em comparação às demais coberturas. 

 
Segundo Ribas e Souza (2007), o conforto térmico de um ambiente construído, liga- 

se diretamente com o desempenho térmico interno do mesmo. É proveniente do 

fechamento externo e interno da edificação. Projeto arquitetônico para ser eficiente, 

tem que saber aproveitar, de forma favorável, as condições climáticas locais, 

utilizando-as de maneiras satisfatórias para a finalidade de uso da edificação, 

podendo ser reduzido consideravelmente o consumo de energia artificial. 

 
Ferreira et al. (2017), descrevem que o desempenho térmico tem como objetivo 

avaliar a cobertura da edificação, tornando possível a identificação da cobertura que 

proporcionará o mínimo de desempenho térmico e conforto ao usuário. 

 
Straub et al. (2017), citam que os estudos relacionados ao conforto térmico, embora 

não muito recentes, têm tido um forte destaque, principalmente quando feita a 

associação referente à eficiência energética das edificações. 
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Segundo Shinzato e Duarte (2018), a temperatura radiante média sob a cobertura da 

vegetação arbórea influencia diretamente no conforto térmico, além de influenciar 

também a umidade do ar. 

 
De acordo com Leal et al. (2014), a presença de diferentes tipologias de florestas no 

meio urbano provoca quebras na continuidade de altas temperaturas no meio 

urbano, demostrando a importância dos espaços verdes públicos no clima de uma 

cidade. 

 
Existência de uma ilha de calor nas cidades, caracterizada por maiores temperaturas 

em locais onde há uma maior intensidade de ocupação (concentração antrópica), 

sendo as menores temperaturas registradas nos bairros chamados residenciais, ou 

seja, com uma menor densidade de construção (LEAL; BIONDI; BATISTA, 2014). 

 
Arborização no microclima para área de uma cidade é um fator primordial para 

qualidade de sombra. A escolha das árvores com padrões determinados e valores 

de densidades da área de folhas influencia diretamente na circulação dos ventos, 

podendo afetar diretamente na sensação térmica e influenciando diretamente o 

conforto térmico (MINELLA et al., 2012). 

 
Edificações que utilizam paredes vivas e coberturas verdes como cobertura de 

proteção tendem a minimizar o ganho de calor, proporcionando uma melhor 

condição térmica. O uso da vegetação como cobertura de proteção atua de forma 

positiva diretamente sobre o fluxo de calor, sendo uma ferramenta de extrema 

importância aos controles térmicos passivos referentes às elevadas temperaturas no 

interior das edificações (MATHEUS et al., 2016). 

 
Segundo Brito et al. (2017), Phase Change Materials (Materiais de mudança de fase) 

tendem a apresentar uma maior capacidade de armazenamento térmico, 

substancialmente mais elevado que os materiais convencionais. PCMs quando 

aplicados na forma envoltória de edificações contribuem consideravelmente para o 

aumento da inércia térmica de ambientes, consequentemente vindo a proporcionar 

recintos com melhor desempenho térmico. 

 
Dentre os índices de quantificação do conforto térmico, de acordo com o Weather 

Spark (2017), na cidade de Vila Velha (ES), a estação mais curta do ano é o verão, 
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com clima mais quente e opressivo, com predominância do céu quase sempre 

encoberto e com precipitação. Na estação mais extensa do ano tem-se o inverno, 

com sensação térmica agradável, abafado e de ventos fortes, com o céu 

praticamente sem nuvens na maior parte da estação. Ao decorrer do ano, na maioria 

das vezes a temperatura costuma variar de 19°C a 32°C e poucas vezes chegam 

abaixo de 17°C e maior que 34°C. 

 
Para o ano de 2018, a previsão do Weather Spark (2017) é que o dia mais curto do 

ano será 21 de junho, com apenas 10 horas e 54 minutos de luz solar. E o dia mais 

longo do ano será 21 de dezembro, que terá 13 horas e 22 minutos de luz solar. 

 
Ainda segundo o Weather Spark (2017), quando o dia é abafado provavelmente a 

noite também será abafada. De 9 de setembro a 27 de junho, ocorre o período mais 

abafado do ano, com duração de 9,6 meses. E o dia mais abafado do ano é 6 de 

fevereiro, que se mantém abafado por 100% do tempo. E o dia menos abafado do 

ano é 1 de agosto com apenas 54% do tempo abafado. 

 
As condições meteorológicas na cidade de Vila Velha (ES) possibilitam o emprego 

de telhados verdes contribuindo para estética e melhoria do conforto ambiental. 

Levando em consideração dados obtidos em campo, através de uma simulação da 

água em dois telhados verdes, concluiu que os telhados verdes constituem 

importantes dispositivos no amortecimento do escoamento superficial oriundos dos 

telhados, de acordo com as áreas climáticas investigadas. 

 
Como demostrado até aqui, é de ampla importância o telhado verde para controle da 

temperatura. Como afirma Carneiro et al. (2015), um dos maiores obstáculos para 

inclusão do hábito de práticas sustentáveis na construção civil engloba assuntos 

com uso de coberturas vegetais. Pode, assim, contribuir na absorção do calor, 

proporcionando maior conforto térmico e consequentemente uma redução 

considerável no consumo de energia. 

 
Logo, esta pesquisa se propõe a analisar a funcionalidade térmica do telhado verde 

através de um protótipo no município de Vila de Velha – ES. 



 
185 

               Revista Acadêmica Novo Milênio 
               Volume 1 – Número 1 – 2019 – ISSN: 2675-0600 
 
 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 
Estudo experimental, de caráter qualitativo e quantitativo realizado na 3° laje de uma 

edificação unifamiliar situada no município de Vila Velha (ES). 

 
Foram construídos dois protótipos de alvenaria convencional medindo 1x1m (figura 

1), sendo um construído com telhado verde e outro com telha de fibrocimento, feitos 

com: bloco de cerâmica não estrutural, revestido no interior e exterior com 

argamassa de vedação, feita com agregado miúdo, cal hidratada e cimento Portland 

CPIII, baseando-se em uma residência unifamiliar. Foi efetuado um furo central na 

parede frontal dos protótipos, a uma altura de 0,50m para inserção de termômetros 

com haste da Famaquinas. Os furos foram vedados com argamassa, ficando as 

hastes dos termômetros na parte interna para medição das temperaturas. Além dos 

termômetros inseridos na parte central da parede de cada protótipo, foi colocado um 

termômetro sobre a cobertura para medição da temperatura externa. 

 
Figura 1 - Protótipos de 1x1m em sua fase inicial em alvenaria convencional e em fase de 

revestimento externo e interno com argamassa de vedação 

 
Fonte: autores 

 

Foram utilizados 3 termômetros (figura 2) para efetuar as medições das 

temperaturas em graus Celsius (°C). Não foi levado em consideração os fatores 

vento, umidade e o índice de temperatura de globo negro. Não foi feito dreno no 

telhado nem as suas respectivas medições de absorção e permeabilidade. 

 
Figura 2 – Protótipos de 1x1m com termômetro alocado na parte central a 500mm do solo. 
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Fonte: autores 

 

A construção dos protótipos (figura 3) foi realizada por etapas: 1° foi feita a inspeção 

da área para certificar-se de que no local escolhido o sol predominava pela maior 

parte do dia e se a umidade do piso não iria interferir. Com as devidas avaliações 

feitas, foi dado início ao processo construtivo dos protótipos. Foi feito o 

enquadramento das bases e erguidas as paredes que foram revestidas com 

argamassa por dentro e por fora. Em seguida montou-se o telhado verde e o de 

fibrocimento. Os registros foram efetuados três vezes ao dia (09:00, 12:00 e 15:00 

horas) durante um mês (a cada 3 dias). 

 
Figura 3 - Protótipos de 1x1m finalizados, um com telhado verde e outro com telha de fibrocimento. 

 
Fonte: autores 

 

Construção do telhado verde foi efetuada diretamente na laje, com uma inclinação 

de 20%, na seguinte sequência: compensado de madeira, controle de vapor, manta 

de isolamento, manta impermeável, manta geotêxtil, camada drenante, camada 

filtrante, porção de terra e camada vegetal. 

 
As coletas das imagens foram efetuadas através de uma câmera de celular com 

13MP de resolução. Todos os registros fotográficos relevantes para pesquisa foram 

armazenados e anexados ao longo do desenvolvimento do projeto. 
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As principais variáveis analisadas foram as temperaturas interna e externa, obtidas 

através de termômetros de haste localizados no interior dos protótipos e um 

termômetro de mercúrio sobre a cobertura. 

 
Foi efetuada análise do tipo descritiva dos dados com base na quantificação da 

temperatura interna em graus Celsius (°C) do protótipo com telhado verde e 

comparado com a temperatura externa. Foi elaborado em planilha de Excel por meio 

de dados tabelados e expressos através de valores absolutos. 

 
 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Santa Clara está localizada no município de Vila Velha (ES), onde a estação mais 

curta do ano é o verão, com clima mais quente e opressivo, com permanência de 2,8 

meses, tendo início no começo do mês de Janeiro e término ao final do mês de 

março, com uma temperatura média diária superior que 31°C. Informação retirada  

do site Weather Spark (2017). 

 
Os dois protótipos estão localizados na mesma propriedade em Santa Clara, no 

município de Vila Velha. 

 
A justificativa pela escolha dos protótipos ocupando o mesmo espaço geográfico é 

para uma percepção de clima idêntico, para o comparativo de desempenho de 

temperatura ser relevante. O motivo por efetuar medição de ambientes internos dos 

dois protótipos com coberturas diferentes é para confirmar se a cobertura verde tem 

maior eficiência que uma cobertura convencional, esta bastante utilizada. 

 
O entorno dos protótipos é o mesmo, pois ocupam o mesmo espaço geográfico. O 

protótipo com telha de fibrocimento foi construído ao lado do protótipo com telhado 

verde (figura 4). 

 
Figura 4 - Protótipos construídos um ao lado do outro ocupando o mesmo ambiente. 



Fonte: autores 
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Fonte: autores 

 

As medições das temperaturas nos ambientes internos dos protótipos foram 

efetuadas através do posicionamento dos termômetros, alocados a uma altura de 

500mm do piso. Foram utilizados para as medições termômetros tipo haste, 

localizados na parte central dos protótipos, tanto no de telhado verde quanto no 

protótipo construído com a cobertura de fibrocimento. 

 
Para temperatura externa foi utilizado termômetro de mercúrio posicionado a uma 

altura de 0,20m acima dos protótipos entre os dois telhados de forma a garantir a 

mesma medição para ambos os protótipos. 

 
O protótipo do telhado verde (figura 5) foi revestido com reboco, com o termômetro 

haste devidamente vedado e instalado para coleta de informações (figura 6). 

 
Figura 5 - Protótipo do telhado verde revestido. 



Fonte: autores 
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Figura 6 - Termômetros haste no telhado verde. 

 
Fonte: autores 

 

O protótipo do telhado com telha de fibrocimento (figura 7) também foi revestido com 

reboco e teve o termômetro haste devidamente vedado e instalado para coleta de 

informações (figura 8). 

 
Figura 7- Protótipo do telhado com telha de fibrocimento. 

 
Fonte: autores 

 

Figura 8- Termômetros haste no telhado com telha de fibrocimento. 

 



 
190 

               Revista Acadêmica Novo Milênio 
               Volume 1 – Número 1 – 2019 – ISSN: 2675-0600 
 
 

 

As medições internas e externas foram efetuadas durante o período de um mês, em 

três períodos diferentes, a cada três dias, sendo as medições de forma simultânea 

nos horários e datas estabelecidas. 

 
Os termômetros usados nas medições das temperaturas internas no protótipo com 

telhado verde e do protótipo com telhado de fibrocimento foram da marca 

Famaquinas (figura 9). 

 
Figura 9 - Termômetros haste da marca Famaquinas. 

Fonte: autores 
 

Os quadros demostram a tabulação dos dados apurados através das medições e do 

comparativo de desempenho de temperatura interna com telhados distintos, além de 

indicar a temperatura externa do local no dia em que as medições ocorreram. 

 
O quadro 1 demonstra o comparativo de temperara externa versus interna às 09:00 

horas; o quadro 2 demonstra o mesmo comparativo, só que às 12:00 horas e o 

quadro 3, demonstra este mesmo comparativo às 15:00 horas. 

 
Quadro 1 - Quadro comparativo temperatura externa x interna às 09:00 horas. 
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Fonte: autores 

 

Quadro 2 - Quadro comparativo temperatura externa x interna às 12:00 horas. 

Fonte: autores 
 

Quadro 3 - Quadro comparativo temperatura externa x interna às 15:00 horas. 

Fonte: autores 
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Portanto, as figuras 10, 11 e 12 ilustram os gráficos com a variação de temperatura 

externa versus interna, respectivamente para os quadros 1, 2 e 3. 

 
Figura 10 - Variação de temperatura externa x interna 

 
Fonte: autores 

 

Figura 11 - Variação de temperatura externa x interna. 
 

Fonte: autores 
 
 

Figura 62 - Variação de temperatura externa x interna. 
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Fonte: autores 

 
 
 

 
Ao efetuar o planejamento da construção de uma edificação, o telhado é um dos 

fatores mais relevantes e determinante para o conforto térmico da mesma. 

 
Sampaio et al. (2011) relatam o telhado como o componente construtivo de maior 

importância em uma edificação, sendo a telha de cobertura o principal fator para o 

conforto térmico da edificação. 

 
Matheus et al (2016) relatam o comportamento térmico de edificações como um fator 

de extrema importância em habitações. Uma edificação deve ser esboçada para o 

clima no qual está incorporada tornando-se agradável. A qualificação do 

desempenho térmico de uma edificação compreende a resposta comum do projeto 

arquitetônico proposto em relação às condições térmicas entre o ambiente 

construído e o ambiente externo, onde a caracterização das condições climáticas da 

região é uma das etapas mais importantes para o equilíbrio térmico. As condições de 

exposição da edificação ao clima são caracterizadas pelos valores térmicos do local 

e horário da radiação solar. 

 
Pereira et al. (2010) citam em seu estudo que o corpo humano reage de acordo com 

as condições ambientais, podendo se tornar confortável ou desconfortável. 

 
Moruzzi et al. (2014) citam os benefícios decorrentes da aplicação de telhados 

verdes em áreas urbanas, destacando o conforto térmico predial. Vários trabalhos 

apontam a redução significativa de temperatura no interior das edificações com 
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telhado verde, quando comparado aos telhados tradicionais, mesmo em condições 

adversas de baixa umidade. 

 
O comparativo de medição de temperatura em ambiente interno mostrou que o 

protótipo com telhado verde obteve uma redução na temperatura interna em 

comparação a temperatura externa, corroborando com informações em vários 

artigos sobre o tema e atingindo a expectativa. 

 
Conforme os resultados obtidos por Ferraz (2012) que promove a comparação dos 

resultados obtidos entre uma residência com telhado verde e outra com telhas 

cerâmicas, comprovam a eficiência das coberturas verdes em cada estação, 

gerando ganho térmico. 

 
 

 
CONCLUSÃO 

 
Com os resultados obtidos através do comparativo das temperaturas externa e 

interna no protótipo com telhado verde percebe-se que a diferença de temperatura 

térmica é considerável e relevante. 

 
Diante dos resultados obtidos através das medições, ficou comprovado que o uso do 

telhado verde mostrou-se eficiente, apontando um atraso térmico, na temperatura do 

ambiente interno. Obteve-se um amortecimento térmico considerável. 
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Resumo 
 
 

Esse trabalho tem como objetivo o estudo dos princípios para concepção da 

previsão das deformações provenientes do processo reológico do concreto. Entende- 

se por processo reológico do concreto, as deformações que uma estrutura sofre ao 

decorrer de sua vida útil, tais deformações têm suma importância em análises 

estruturais, afetando a durabilidade, as condições de serviço, a integridade estrutural, 

a estética e a estabilidade da estrutura. Essas deformações sempre vão ocorrer e 

tendem a se tornarem constantes, e são separadas em dois conceitos: Retração e 

Fluência. Tais conceitos possuem fatores influentes dependentes que se inter- 

relacionam, tornando imprescindível o estudo de ambas para uma melhor 

compreensão da deformabilidade ocorrida no concreto durante sua vida útil. Ambos 

são caracterizados pela deformação em relação ao tempo, contudo, a retração é 

ocasionada principalmente pela perda de água do elemento estrutural para o meio 

externo, tendo como suas principais influências umidade relativa nas dimensões e 

composição da peça de concreto, já a fluência é quando se tem uma tensão constante 

que gera uma deformação ao longo do tempo, podendo ser permanente ou não, e 

tende a tornar-se nula, tem como suas principais influências à tensão e resistência, as 

propriedades do concreto, as condições ambientais e as propriedades geométricas 

das peças. Métodos de previsão de fluência e retração vêm sendo propostos ao longo 

dos anos, porém todos têm restrições de utilização, por serem resultados da junção 
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de diversos mecanismos influentes na retração e fluência, assim um conhecimento 

desses fatores influentes é essencial para uma boa concepção dessa previsão. 

. 

Palavras-chave: Retração; Fluência; Processo Reológico do Concreto; Previsão de 

Deformações. 

 

1. Introdução 
 
 

Estruturas de concreto tem seu tempo de eficiência sendo alterado através dos anos, 

cada vez se tem estruturas mais complexas no Brasil e com a necessidade de uma 

execução mais precisa, o que acarreta por sua vez, estudos voltados à eficiência e 

qualidade do concreto no nosso país (VASCONCELOS, 2008). Com o aumento desse 

nível de complexibilidade em estruturas de concreto, entende-se que fica sendo crucial 

uma avaliação mais minuciosa de como a estrutura se comportará ao decorrer de sua 

vida útil. Neville (1997) afirma que o concreto por ser um material heterogêneo em seu 

estado inicial, ou seja, é resultado da mistura de diversos elementos, o cimento, 

agregados, e a água, uma análise exata de quais serão os efeitos de cada fator 

influente na composição do concreto se torna algo complexo. Resultado esse das 

variações possíveis dentre eles, as propriedades distintas de cada tipo de cimento, 

agregados com resistências e granulometrias diferentes, composição e propriedades 

da água. E além das influencias dos materiais, tendo também os efeitos que meio 

ambiente tem na cura do concreto, processo onde ocorre a hidratação do cimento e o 

concreto ganha a resistência prevista pelo traço. 

 
Com isso o conhecimento de todos esses fatores distintos na composição do concreto, 

se torna algo extremamente importante para que se entenda quais serão seus efeitos 

à curto e longo prazo. Materiais estão sendo fabricados cada vez mais para situações 

específicas. Exigindo assim do Engenheiro Civil um conhecimento das propriedades 

e potencialidades do concreto e seus componentes. 
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Levando em conta que as estruturas de concreto são predominantes no Brasil, 

principalmente devido à facilidade de execução, facilidade em obter mão de obra 

especializada, ter custo relativamente baixo comparado a outros métodos construtivos 

(SOUZA, 2014). Isso leva a pensar qual será a qualidade das estruturas que estão 

sendo construídas no nosso país. Recena (2007) cita que uma boa qualidade em 

concretos se dá pelo entendimento dos seus elementos antes da mistura e segue 

durante toda sua vida útil, tornando imprescindível um conhecimento dos efeitos 

gerais que atuam sobre o concreto. 

 
Com isso conclui-se que o efeito do tempo e os fatores influentes na qualidade do 

concreto são à base para se entender os efeitos do processo reológico do concreto. 

Araújo (2002), cita que o processo reológico do concreto se conceitua por ser uma 

deformabilidade dependente do tempo, e tem uma relevância na análise de estruturas 

de concreto. Essas deformações são dependentes do tempo e são divididas em duas: 

retração e fluência. 

 
A fluência e a retração são conceitos de deformação vinculados ao comportamento 

reológico do concreto alguns dos seus fatores de influência diferem. “A deformação 

por fluência está associada ao estado de tensões do concreto, enquanto que a 

deformação por retração é um fenômeno independente ao carregamento aplicado ” 

(SOUZA, 2014, p. 3). 

 
De acordo com Kataoka (2010), ambos também têm fatores de influência em comum 

como, materiais, dosagem, resistência, propriedades do cimento, umidade relativa do 

ambiente, temperatura e geometria do elemento. 

 
A deformabilidade causada pelo processo reológico do concreto afeta a durabilidade, 

as condições de serviço, a integridade estrutural, a estética e a estabilidade da 

estrutura (GOEL; KUMAR; PAUL, 2007). Com isso o conhecimento e análise bem 

detalhada dos efeitos do comportamento reológico do concreto é extremamente 

importante para se ter uma edificação saudável. Segundo Araújo (2002), várias 

patologias e efeitos indesejados são gerados pela má previsão da retração e fluência, 

como: aumento das flechas de lajes e vigas; perdas de protensão em estruturas de 

concreto; aumento da curvatura de pilares devido a fluência, o que introduz momentos 
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fletores adicionais; fissuração das superfícies externas devido à retração; introdução 

de esforços indesejáveis em estruturas aporticadas devidos à retração (e, também, à 

dilatação térmica) o que exige a adoção de juntas, etc. 

 
Com isso a necessidade de uma estimativa da deformação adquirida pelas estruturas 

de concreto ao decorrer da sua vida útil se torna um fator de suma importância para 

se ter uma estrutura saudável, tais estimativas possuem diversas formulações, que 

por sua vez, acabam levando em considerações os fatores influentes supracitados. 

Assim com o intuito de compreender o comportamento das estruturas de concreto em 

relação as propriedades de fluência e retração, o presente artigo apresenta uma 

revisão bibliográfica sobre os principais conceitos relacionados à retração e fluência 

em concretos simples e de alta resistência, principais fatores influentes para se 

conseguir ter uma previsão bem feita desses efeitos do processo reológico do 

concreto, fim esse necessário para conseguir prevenir patologias e efeitos 

indesejáveis originadas por deslocamentos em estruturas de concreto ao longo da sua 

vida útil. 

 
 

2. Objetivos 

 
 

2.1 Objetivos gerais 
 
 

O presente artigo tem como objetivo realizar uma pesquisa bibliográfica referente às 

deformações provenientes do comportamento reológico do concreto, ou seja, as 

deformações das estruturas de concreto ao decorrer da sua vida útil. Com o objetivo 

de compreender melhor o efeito do comportamento reológico do concreto, foi feito uma 

pesquisa das propriedades de fluência e retração, e seus fatores influentes. Existem 

vários procedimentos numéricos ou analíticos que incluem os efeitos de retração e 

fluência na solução da análise de uma estrutura, foram analisados quais os fatores 

influentes foram considerados em cada procedimento. 

 
 

2.2 Objetivos especificos 



 
201 

               Revista Acadêmica Novo Milênio 
               Volume 1 – Número 1 – 2019 – ISSN: 2675-0600 
 
 

 

 

A fim de alcançar os objetivos gerais propostos no estudo, foram delineados os 

seguintes objetivos específicos: 

 
 Pesquisar o conceito de reologia com foco no processo reológico do 

concreto, para melhor entender quais fatores são levados em consideração na 

análise da deformação de uma estrutura de concreto. 

 
 Verificar as causas e os efeitos da retração e fluência relacionados ao 

concreto em geral, para uma compreensão do seu efeito na deformação de uma 

estrutura de concreto. 

 
 Relacionar os efeitos que influenciam a retração e fluência. 

 
 
 Analisar os fatores influentes que são considerados nos procedimentos 

numéricos já criados, usados para análise de uma estrutura que incluem o efeito de 

retração e fluência. 

 
 

3. Desenvolvimento 

 
 

3.1 Reologia 
 
 

Conceitua-se reologia o estudo das relações entre as tensões, às deformações e o 

tempo. O comportamento reológico dos materiais é bastante complexo, logo se busca 

associar os mesmos modelos reológicos, de modo que cada um deles demonstre o 

comportamento do material real em determinadas circunstâncias (MARQUES, 

FREITAS, COSTA, 2007). 

 
De certa forma quando é necessário entender o escoamento de um material, estuda- 

se a reologia. A melhor maneira de defini-la é como a ciência que prevê uma 

deformação de acordo com o fluxo da matéria (BARRA, 2000), segundo Tattersall & 

Banfill (1983) apud Castro (2007), a reologia analisa as respostas de um material 

provocadas pela aplicação de uma tensão ou de uma deformação, o que significa dizer 
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que ela tem interesse nas relações entre tensão, deformação, taxa de deformação e 

tempo. 

 
Define-se então que Reologia é basicamente o estudo das deformações, podendo elas 

ser definidas como: imediatas, e não imediatas. Sendo as imediatas podendo ser 

recuperáveis ou não, e as não imediatas relacionadas ao tempo. 

 
Deformações recuperáveis são definidas pela recuperação de uma deformação que é 

oriunda da aplicação de uma carga que posteriormente é retirada (MARQUES, 

FREITAS, COSTA, 2007). 

 
 

 
Tabela 1 - Modelos estruturais básicos do comportamento reológico (MARQUES, 

FREITAS, COSTA, 2007). 

 
 

 
De acordo com Barra (2007), tem-se uma diferença entre deformação e escoamento, 

basicamente quando o material está no estado líquido ou gasoso, ocorre o que se 

define por escoamento de um fluido, e acaba por se caracterizada pela variação 

regular de uma deformação em função de uma tensão. Já quando um material está 

no estado sólido, ocorre o que se denomina de deformação de um sólido, o que é 

caraterizado com leis que descrevem a mudança de volume de um elemento. 

 
Manrich e Pessan (1987), definem que o conceito reologia e seu estudo tem como 

base a necessidade de uma previsão do esforço que será necessário para se dar uma 

deformação em algum determinado tempo ou um escoamento em um elemento, da 

mesma forma a inversa é verdadeira, também podendo se prever a deformação ou 

escoamento que um elemento sofrerá de acordo com as forças aplicadas em um 

corpo. 
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3.2 Comportamento reológico do concreto 
 
 

O concreto é um material cujo seus componentes, possuem natureza e estruturas 

diferentes, sendo seus principais constituintes o cimento, os agregados e a água. 

Dessa forma entende-se que o concreto é uma junção de materiais sólidos 

(agregados) com um material viscoso (pasta de cimento). A pasta de cimento mesmo 

sendo um material de consistência glutinosa é também caracterizada como um 

material heterogêneo, pois é constituída de partículas sólidas (grãos de cimento) e um 

líquido (água). Em uma análise geral, o concreto fresco flui como um líquido 

(FERRARIS, 1996; 1999). 

 

Figura 1 – Esquematização da mistura feita para composição do concreto fluido (PILEGGI; 

STUDART; PANDOLFELLI, 2000). 

 
 

Para começar o preparo do concreto, se inicia pela mistura dos componentes secos, 

misturando todos os agregados com cimento. O próximo passo é a incorporação da 

água nesse conjunto. Na etapa que se insere a adição de água em quantidades 

adequadas com a mistura é que acontecem os maiores esforços, pois, o sistema se 

torna mais fluido. Por fim o material é mantido sobre movimentação até que se tenha 

uma pasta conforme (PILEGGI; STUDART; PANDOLFELLI, 2000). Como podemos 

analisar na figura 1. 

 
Segundo Castro (2007), o concreto por ser um material heterogêneo que ganha 

resistência e endurecimento ao longo de sua vida útil, os efeitos da reologia ocorrem 

com maior intensidade no seu estado inicial. Tentando entender como o concreto se 

comporta nesse estado, o considerando liquido, é importante a busca em volta da 

reologia, ciência voltada para o estudo do escoamento de um produto viscoso ou 
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sólido sob a incidência de cargas. Habitualmente as configurações da pasta de 

cimento no seu estado, argamassa e concreto são definidas como aquelas 

relacionadas com qualquer parte do período compreendido entre o momento logo 

após a mistura e o momento em que as propriedades no estado fresco – tal como a 

trabalhabilidade – começam a ser alteradas para o desenvolvimento da resistência 

total ou quase total do material (28 dias). 

 
Especialmente, por causa da reação de hidratação do cimento e também da secagem 

desse fluído, as argamassas passam de um estado líquido para o estado endurecido. 

No decorrer desse período o comportamento reológico do material passa por 

alterações devido aos vários fenômenos envolvidos, como aglomeração, velocidade 

de fases hidratadas ligantes, dissolução, variações no pH e ação de possíveis aditivos. 

(CARDOSO; PILEGGI; JOHN, 2005). De acordo com Reis (2008), o comportamento 

do concreto fresco é dependente da viscosidade da matriz pasta de cimento e da 

quantidade de material da matriz agregados o que justifica a importância de se estudar 

a reologia do concreto fresco, da pasta de cimento e da argamassa. São eles que 

determinarão o comportamento do concreto como um todo. 

 
As propriedades reológicas do concreto quando ainda fresco são relevantes no 

período em que o material é lançado nas fôrmas, podendo também ser determinadas 

em qualquer instante durante o processo de hidratação do cimento (CHAPPUIS, 

1991). 

 
As deformações que ocorrem durante toda a vida útil da estrutura por conta de cargas 

constantes, sempre vão estar lá, porém com o tempo elas tendem a se tornarem nulas. 

Elas são divididas em dois conceitos: a fluência e a retração. A fluência como sendo 

o crescimento regular das deformações que ocorre mesmo para uma tensão 

constante. A retração é a redução de volume do material na ausência de uma carga 

externa. Ambas, são influenciadas com um fator água-cimento baixo e pelo consumo 

de cimento (ARAUJO, 2002). 

 
Segundo Souza (2014), para a previsão dessas deformações ao longo do tempo, 

resultado do processo reológico do concreto, é necessário ter: 
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� Noção dos fatores que incidem sob os efeitos da fluência e da retração. 

� Métodos numéricos ou analíticos de previsão que levem em 

consideração esses efeitos. 

 
Como causa das patologias que a estrutura sofre durante sua vida útil, a fluência 

depende, não só da duração do carregamento, como do tempo de incidência de 

tensões. O comportamento do concreto também está diretamente ligado ao processo 

de hidratação do cimento e a troca de água com o meio externo. Quanto menor for a 

umidade, piores serão os efeitos da fluência e a retração. Elementos com grandes 

superfícies tem os efeitos de fluência e retração maximizados (ARAUJO, 2002). As 

fissuras que ocorrem no concreto com baixas idades, fissuração essa que pode ser 

em decorrência de deformações por fluência ou retração, pode trazer consequências 

significativas ou não para uma estrutura. Inicialmente pode-se não ter grande 

prejuízos, mas a longo prazo as fissuras podem comprometer a vida útil de uma 

estrutura, pois essas fissuras podem permitir a passagem de agentes deletérios para 

a parte interna do material, como também podem diminuir a capacidade de resistência 

de um elemento estrutural. Com isso é relevante o conhecimento das alterações em 

uma peça de concreto, durante esse período de hidratação nas baixas idades do 

concreto, permitindo assim, um melhor entendimento dos fenômenos de retração e 

fluência e como ambas atuam no concreto. (RODRIGUES, 2010). 

 
 

3.3 Retração 
 
 

As deformações do concreto podem ter sua classificação da seguinte maneira: 

retração plástica, retração autógena, retração por secagem, retração por 

carbonatação, deformação térmica, deformação instantânea e fluência. Sendo 

denominada por retração, as deformações inerentes da perda de água do concreto 

(KATAOKA, 2010). 

 
Carasek (2007), define que a retração é associada à variação do volume do concreto 

devido à perda de água em sua composição. Sendo uma parcela referente às reações 

químicas de hidratação do cimento e outro referente à secagem, que se inicia no 

estado fresco e prossegue após o endurecimento da argamassa. 
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3.3.1 Retração Autógena (Química) 
 
 

Quando se tem uma remoção de umidade dos poros capilares pela hidratação do 

cimento ainda não hidratado, ou seja, após o inicio da pega, e se tem uma redução de 

volume do material cimentício, tem-se à retração autógena. Retração essa que não é 

causada pela perda ou ganho de umidade para o ambiente, variação de temperatura 

e restrições (NEVILLE, 1997). 

 
Jensen et al. (2004), cita que as primeiras 24 horas após o lançamento do concreto 

de alta resistência é onde se desenvolve a retração autógena, isso devido aos 

mecanismos químicos e físicos que determinam o comportamento macroscópico das 

estruturas de concreto. Com isso conclui-se que a retração autógena, está relacionada 

com a hidratação do cimento, porém é ocasionada inicialmente pelos processos 

químicos gerados nesse período de 24 horas, sendo reduzida gradativamente. 

 
Durante a hidratação do cimento ocorre uma porosidade muito fina nos poros de gel, 

e estas drenam água dos capilares de poros maiores, para dar continuidade ao 

processo de hidratação. Quando os poros maiores ficam desidratados, formam-se 

meniscos nos poros de gel, o que provoca tensões capilares muito altas, ocasionando 

uma retração autógena. Essa retração é devida exclusivamente às reações químicas 

de hidratação do cimento ao longo do tempo (SILVA & DANTAS, 2005). 

 
Amaral (2011), pontua que a retração autógena acontece antes da retração por 

secagem, e pode ser desconsiderada em concretos com baixa ou moderada 

resistência à compressão, em contrapartida, deve ser considerada em concretos com 

alta resistência devido ao alto consumo de cimento e baixa relação água/cimento 

(menor que 0,4). 

 
 

3.3.2 Retração Plástica 
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Se define retração plástica, o tipo de retração que ocorre enquanto o concreto ainda 

está plástico, ocorrendo nas primeiras horas após sua moldagem, antes de atingir uma 

resistência significativa. Ocorre principalmente em superfícies horizontais, pois ela 

ocorre apenas nas superfícies do concreto (LARCH, 1957). 

 
Powers (1960), define que se formam meniscos na superfície do concreto o que faz 

com que partículas que estão próximas do topo sejam levadas a descer por forças 

compressivas gravitacionais. O que explica a contração vertical, mas não o 

desenvolvimento de fissuras ocasionado com o efeito da retração plástica. Efeito esse 

que Radocea (1992) cita, explicando que quando se tem uma mudança de local da 

massa da superfície para as extremidades, ao mesmo tempo do interior do concreto 

para sua superfície por exsudação, tem-se um sistema de contração que gera uma 

diminuição do volume, resultando das fissuras por retração plástica. 

 
O efeito da retração plástica é mínimo se comparado a retração por secagem, pois 

seu período de atuação só até o endurecimento da pasta cimentícia. Sendo assim 

desconsiderado por muitos autores (AMARAL, 2011). 

 
 

3.3.3 Retração por secagem (Hidráulica) 
 
 

A retração por secagem representa a diminuição de volume do elemento, devida à 

perda de água da pasta de cimento, e ocorre durante o processo de envelhecimento 

do concreto (SOUZA, 2014). 

 
Amaral (2011), define que a retração por secagem é a mais considerável, pois o 

processo de secagem é longo e difícil de determinar, experimentalmente, quando o 

elemento estará totalmente seco. 

 
O concreto continua a perder água para o ambiente, mesmo no estado endurecido. 

No seu lançamento, a água perdida não está presa à estrutura dos produtos 

hidratados por ligações físico-químicas fortes, efeito esse que não causa uma retração 

considerável na estrutura. Em contrapartida, quando se inicia a secagem, e já se tem 

a água presa por reações físicoquímicas no concreto, pode se observar uma perda 
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adicional de água, resultando em uma retração considerável, o que se considera 

retração por secagem, que pode ocasionar fissuras e empenamento de bordas 

(CUNHA, 2011). 

 
 

 

Figura 2 - Efeito da retração por secagem ao ar em elementos de concreto. (CUNHA, 2011). 
 
 
 
 

3.3.4 Retração Térmica 
 
 

Gilbert e Ranzi (2011), citam que quando se libera calor da reação provocada pela 

hidratação do cimento ocorre uma diminuição de massa no concreto, o que pode-se 

chamar de retração térmica, que ocorre porque se tem uma reação exotérmica, ou 

seja, a temperatura do concreto é aumentada e ele aumenta seu volume, o problema 

está no processo inverso, quando a temperatura começa a voltar ao normal após o 

processo de hidratação se finalizar, o volume de concreto diminui, ocasionando assim 

as deformações, já que ao diminuir ele volta a um estágio menor que o inicial. 

Afirmando também que quando se tem um grande volume de concreto sendo 

hidratado, se torna difícil a dissipação do calor pela distância da reação química até a 

superfície do elemento, com isso se tem uma maior redução de volume no 

resfriamento. 

O que se entende com a afirmação de Mehta e Monteiro (2008), considerando a 

retração térmica é de grande importância na analise estrutural quando se tem 

elementos com dimensões consideráveis. 

 
 

3.4 Fluência 
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Quando se tem uma deformação que vai além da relação proporcional entre tensão e 

deformação, conceituada pela Lei de Hooke, tal deformação pode ser vinculada a 

fluência. Segundo seu conceito, apresenta uma tensão constante, ocasionando uma 

deformação que aumenta ao decorrer do tempo, onde adicionalmente desenvolve-se 

uma deformação cuja magnitude deve-se, principalmente, ao tempo durante o qual a 

tensão aplicada permanece atuante sobre o material. Ou seja, quando se tem uma 

deformação por fluência, a relação entre tensão-deformação torna-se em função do 

tempo de aplicação do carregamento (RODRIGUES, 2010). 

 
A fluência tende a se tornar constante em relação ao tempo do carregamento. Metha 

e Monteiro (2008), citam que a deformação por fluência tende a crescer logo no 

momento em que se expõe a peça de concreto a um carregamento, essa deformação 

por fluência com o passar do tempo tende a ir diminuindo chegando a um valor nulo. 

De maneira geral pode-se ter dois tipos principais de fluência, onde a relação entre as 

duas está na água que é perdida do concreto para o meio ambiente. Elemento que 

está em estabilidade hídrica com o ambiente, ou seja, quando ele não perde água 

para o meio, tem-se a deformação causada por uma carga recebe o nome de fluência 

básica. Este fenômeno isolado normalmente acontece em estruturas de grande porte, 

em que a grande espessura da peça torna difícil a perda de água para o meio 

ambiente. Em contrapartida quando o concreto é exposto a ambientes com umidade 

relativa inferior a 100%, consegue-se distinguir além da deformação elástica 

instantânea, da fluência básica e da retração por secagem, uma de fluência por 

secagem, fator esse que ocorre quando o elemento ainda está a perder agua para o 

meio ambiente. 

 
Como afirma Neville (1997), a fluência por secagem se dá quando se tem uma 

estrutura que não está em equilíbrio hídrico com o meio ambiente, ela ainda está em 

processo de secagem. Considerando assim fluência total a soma da fluência por 

secagem e da fluência básica. 
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Gráfico 1 - Deformação dependente do tempo do concreto submetido à carga constante 

(Fonte: NEVILLE, 1997). 

 
 
 

Kuperman (2007), diz que fluência específica é a deformação de fluência por cada 

tensão aplicada, já coeficiente de fluência é a divisão entre deformação por fluência e 

elástica. Quando se tem uma deformação no momento de aplicação da força, ela é 

considerada instantânea, já a fluência pode chegar a ser três vezes maior que essa 

deformação inicial após o período de um ano com a mesma carga aplicada. 

 
 

O concreto é um material de estrutura heterogênea variável com o tempo. A 

porosidade do material e a água nele presente são importantes na análise da fluência 

do concreto. Existem vários fatores que influenciam diretamente na fluência do 

concreto, ao longo dos anos teorias vem sendo propostas para tentar reunir a maioria 

desses fatores, para se ter uma previsão mais exata da fluência do concreto. A perda 

da água adsorvida ou intracristalina, sob pressão constante, parece ser a causa mais 

importante (KUPERMAN, 2007). 

Em termos práticos, a migração de água causada por uma carga externa em uma 

estrutura, é um dos fatores resultantes da fluência. Ao se aplicar uma carga no 

concreto, tem-se uma distribuição dessa carga pelo esqueleto solido e pelas águas 

dos poros (RÜSCH, 1981). 

 
Esses fatores que influenciam no efeito da fluência do concreto, são inúmeros, de 

acordo com Kataoka (2010), como os principais tem-se: agregados, cimento, 

resistência e umidade. Kuperman (2007), também considera outros fatores 
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importantes, como: idade do carregamento, geometria da peça, efeito do tempo, 

aditivos. 

 
 

3.5 Principais fatores da retração e fluência 
 
 

Em geral, pode-se dizer que existem 3 fatores principais que influenciam diretamente 

na deformação causada pelo processo reológico do concreto, sendo eles: geometria 

da estrutura, traço do concreto e as condições climáticas. Como também a tensão, 

que é influente apenas na fluência. 

 
 

3.5.1 Agregados 
 
 

Os agregados são componentes básicos para a composição do concreto e possuem 

forma e tamanho variado. Sendo muito difícil definir esses corpos irregulares, com isso 

para um melhor entendimento teórico, são definidos somente quanto a sua 

esfericidade, alongamento, achatamento e cubicidade (NEVILLE, 1997). 

 
Segundo Mehta e Monteiro (2008), fatores que estão relacionados com a fluência e 

retração por secagem seriam o tamanho máximo, a forma e a granulometria desses 

agregados. 

 
Algumas propriedades destes agregados alteram alguns comportamentos do 

concreto. Segundo Souza (2014), toda carga imposta à peça de concreto é transferida 

para a pasta de cimento e subsequentemente para o agregado, e à medida que se 

aplica o carregando a estrutura de concreto se deforma. Essa ideia é reafirmada por 

Gonçalves (1994), que diz que a resistência à compressão é diretamente proporcional 

a resistência dos agregados. Quanto maior for à resistência do agregado maior será 

a resistência à compressão e menor será o efeito da fluência na peça. 

De acordo com Mehta e Monteiro (2008), agregados que não possuem muita 

deficiência e tamanhos desconformes tendem a gerar concretos mais trabalháveis e 

econômicos. Assim se tem em vista a importância das escolhas de agregados que 
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estejam dentro das normas e que supram a demanda que o concreto em si deva agir 

na estrutura. 

 
Com isso se analisa que a granulometria dos agregados é fator de suma importância 

para a análise de fluência do concreto. Há um consenso, entretanto, que o módulo de 

elasticidade do agregado é o fator mais importante. Kupperman (2007), nos indica que 

em relação aos agregados o fator de mais importância para o efeito na fluência é seu 

modulo de elasticidade, com uma base em estudos indica que um baixo modulo de 

elasticidade sofre os efeitos não só de fluência mais os de retração por secagem 

também, cerca de duas vezes e meia maior se comparado com um modulo alto. 

 
 

Gráfico 2 - Efeito da mineralogia do agregado na fluência do concreto. FONTE: NEVILLE 

(1997). 

 
 

 
3.5.2 Propriedades do cimento e fator água/cimento 

 
 

O cimento é um dos componentes básicos para a composição do concreto. O concreto 

produzido a partir do cimento portland é material mais usado no mundo (COIMBRA; 

LIBARD; MIRELLI, 2006). 
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O grau de finura é um dos mais relevantes pontos, sendo ele o principal responsável 

pela velocidade de reações de hidratação do cimento. Alhadas (2008), descreve que 

a influência do grau de finura no processo de hidratação do cimento que se inicia pela 

superfície das partículas, ponderando que quanto mais fino estiver o cimento, maior 

será a velocidade de hidratação. Mehta e Monteiro (2008), afirmam que o grau de 

finura do cimento tem relação com a fluência. 

Ponto importante a se destacar é como a fluência age em cimentos quando 

carregados nos primeiros anos. Segundo Mehta e Monteiro (2008), quando se trata 

de cimento feito a partir de escoria, eles tendem a sofrer uma fluência maior nos 

primeiros anos de carregamento devido a sua baixa resistência inicial. 

 
Outro fator que está estritamente relacionada com a fluência é a relação água/cimento. 

De acordo com Alhadas (2008), quando se tem a relação água-cimento constante, e 

aumentandose o consumo de cimento, o módulo de deformação diminui. 

 
O cimento merece um destaque maior nos fatores que influem na fluência em relação 

à granulometria, resistência à compressão e suas propriedades químicas. O efeito 

sobre a fluência por secagem e da fluência básica são alterados proporcionalmente 

por conta da relação água/cimento, já que na fluência por secagem à importância da 

permeabilidade e a difusividade da pasta de cimento hidratado é de suma importância. 

Com isso conclui-se que quanto maior for à relação água/cimento maior será a fluência 

(KUPPERMAN, 2007). 

 
De acordo com Mehta e Monteiro (2008), o grau de finura do cimento não é um fator 

que possua uma influencia considerável sobre retração do concreto. Cimentos finos 

não aumentam a retração, já as adições de cloreto de cálcio, escória granulada e 

pozolana tendem á aumentar o volume dos poros finos no momento da hidratação e 

por sua vez aumentando a fluência e a retração por secagem. 

 
Com o gráfico 3, pode-se analisar como o fator água/cimento é importante no concreto 

em relação ao conceito de fluência. Considerando que quanto maior for essa relação 

maiores vão ser os efeitos da fluência. 
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Gráfico 3 - Influência da relação água/cimento da fluência de concretos. FONTE: NEVILLE (1997). 
 
 
 

3.5.3 Tensão e Resistência 
 
 

A fluência é afetada de maneira considerável pela resistência do concreto. Considera- 

se que a fluência cai, se aumentar à resistência do concreto, pois a quantidade de 

água utilizada será reduzida (OLIVEIRA, 2011). Metha e Monteiro (2008), afirmam que 

à resistência a compressão do concreto é inversamente proporcional a fluência do 

concreto. 

 
Segundo Kuperman (2007), a fluência é proporcional à tensão aplicada e 

inversamente proporcional à resistência do concreto, somente se for considerado 

misturas iguais de concreto e mesmo tipo de agregados. Com isso conclui-se que a 

influências supracitadas, cimento e agregados, são importantes na aná lise da 

influência da tensão e resistência do concreto na fluência. Entendendo assim que 

esses fatores influentes se tornam dependentes em uma análise mais detalhada. Há 

evidencias que existe uma proporcionalidade valida entre tensão aplicada – 

resistência e a fluência, que deve estar na fase linear na relação tensão deformação, 

que seja, até 0,4. Porém quando o limite está superior à 0,4, chegando até 0,60, ocorre 

intensa micro-fissuração interna no concreto e o comportamento na fluência altera-se 

significativamente. 
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De acordo com Souza (2014), pode-se amenizar os efeitos da deformação por 

retração aumentando a resistência característica do concreto, como também quanto 

maior o módulo de elasticidade e o tamanho do agregado menor serão os efeitos da 

deformação por retração. Porém ao se aumentar a resistência característica do 

concreto menor será a retração por secagem, mas deixará o concreto mais sensível a 

retração química e térmica, visto que a quantidade de água livre para a hidratação do 

concreto de alta resistência é inferior a quantidade de água livre para hidratação do 

concreto com menor resistência característica. 

 
 

Gráfico 4 - Proporcionalidade entre fluência e relação tensão aplicada. FONTE: COUTINHO 

(1974). 

 
 

3.5.4 Umidade 
 
 

Um dos grandes fatores que atuam na fluência e na retração é a umidade relativa do 

ar que envolve o concreto (NEVILLE, 1997). 

 
A umidade relativa do ar esta associada também com a fluência. O comportamento do 

concreto tem relação com a troca de água com o meio ambiente, reforça a ideia que 

quanto mais seco for o ambiente, maior será o efeito da fluência (ARAÚJO, 2002). 
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O efeito da fluência será maior em concretos que durante seu período de cura foi 

realizado em ambiente seco. Para se conseguir um concreto de boa qualidade é preciso 

que alguns cuidados sejam tomados durante seu processo como, um bom lançamento e 

cura realizada em ambiente úmido (NEVILLE, 1997). 

 
Segundo Kataoka (2010), elementos que tenham atingido seu equilíbrio higroscópio 

com o meio antes de serem submetidos a carregamento tendem a não serem afetados 

pela umidade relativa ou se forem afetados será de uma forma muito menor o efeito 

que é influenciado. Assim chega-se ao ponto que não é em si uma umidade relativa 

menor, que causa uma fluência maior, e sim seu processo de secagem. 

 
Mehta e Monteiro (2008), afirmam que se uma peça de concreto é mantida em uma 

temperatura maior que a do ambiente, em seu processo de cura antes de ser 

carregada, terá sua resistência aumentada e sua deformação por fluência, será 

relativamente menor que uma peça mantida a temperatura mais baixa. 

 
Ainda para Kataoka (2010), temperaturas maiores são interessantes quando aplicadas 

a concreto no processo de cura e sem carregamento, pois, quando aplicados em 

elementos com carregamentos tendem a aumentar a fluência. Terzian (2007) ainda 

cita que no procedimento de cura do concreto é necessário conhecer as condições do 

clima, pois os mesmos estão relacionados à ocorrência de fissuras por retração 

plástica do concreto, pois a condição do clima tem relação com o grau de perda de 

água existente dentro da peça. 

 
Considerando ambientes com umidades diferentes, entre: 50%, 70% e 100%. 

Podemos analisar em relação ao gráfico 5, como a intensidade da umidade relativa 

do ar do ambiente influi na fluência. 
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Gráfico 5 - Efeito da umidade relativa na fluência de concretos. FONTE: NEVILLE (1997). 
 
 
 
 

3.5.5 Geometria da peça 
 
 

Existem alguns fatores que refletem na retração que ocorre no concreto, entre eles 

estão à geometria da peça, pois em elementos com a superfície exposta com maior 

dimensão, como por exemplo, lajes e pisos, a perda de água se dá de forma mais 

rápida para o meio ambiente, visto que a área de superfície em contato direto com 

meio ambiente é muito maior do que outros elementos como vigas e pilares, 

ocasionando maior retração (OLIVEIRA, 2000). 

 
Quando se aumenta as dimensões de uma peça de concreto, a fluência tende a ser 

menor devido ao efeito da retração e fluência por secagem. Devido ao fato que nesses 

concretos a transferência de água do interior para a atmosfera se da de maneira 

controlada, pois o caminho que a água expelida pela retração por secagem e fluência 
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se torna mais longo. Então a umidade relativa, a geometria da peça determina a 

magnitude da retração por secagem e fluência (NEVILLE, 1997). 

 
Segundo Mehta e Monteiro (2008), as peças de concreto só serão afetadas pela 

fluência por secagem nos três primeiros anos, depois desse período a taxa de 

crescimento terá valor igual da fluência básica. 

 
 

4. Métodos para previsão da retração e fluência 
 
 

Ao longo dos anos vêm sendo proposto diversos modelos para a previsão da fluência 

e retração (KATAOKA, 2010). Bazant e Baweja (2000), afirmam que o complexo dessa 

previsão são os fatores que influem na retração e fluência, por serem resultados de 

diversos fatores físico-químicos, que além da quantidade, se relacionam entre si. Com 

isso cada modelo tem restrições em relação aos outros, apresentando limitações 

distintas em cada modelo. 

 
Cunha (2011), cita que os modelos para previsão de fluência e retração tem seu 

cálculo dificultado pelo excesso de fatores influentes, tornando-se assim difícil de 

chegar um valor real em tal previsão. Observa-se que quanto mais fatores são levados 

em consideração, mais chances se tem de se ter um cálculo exato. 

 
Kataoka (2010), fez uma pesquisa substancial sobre as restrições e os parâmetros de 

entrada de cinco métodos usuais de previsão de fluência e retração sendo eles: 

ACI209R (2008) – ACI, Eurocode 2 (2003) - EC2, Bazant e Baweja (2000) - B3, 

Gardner e Lockman (2001) – GL, NBR6118 (2004) - NBR. 
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Tabela 2 - Restrições dos modelos de fluência e retração. Fonte: (KATAOKA, 2010). 
 
 
 

Nota-se que alguns desses métodos tem mais restrições em relação a outros, 

induzindo assim que quanto mais restrições se tem nos parâmetros de cálculo 

utilizados, menos exato se tornará o resultado em uma forma geral. 

 
Porém segundo Merlin (2006), nesses modelos fluência e retração tem divergências 

em seus aspectos a serem levados como base, sendo as previsões de fluência, 

baseados em coeficientes de fluência, que são funções principalmente vinculadas as 

propriedades do concreto, condições ambientais e propriedades geométricas das 

peças. Enquanto para a retração, baseiam-se principalmente na umidade relativa, nas 

dimensões e composição da peça de concreto. Isso considerando uma análise geral 

dos conceitos de retração e fluência. 

 
O que Kataoka (2010) nos demonstra com a separação por parâmetros de entrada 

usados em cada método, separando retração e fluência. Conseguindo assim obter 

uma análise prática em cima dos métodos a complexibilidade de uma análise exata 

dos efeitos da deformabilidade causada nas estruturas de concreto provenientes de 

seu processo reológico. 
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Tabela 3 - Parâmetros de entrada dos modelos de fluência e retração. FONTE: KATAOKA 

(2010). 

 
 

Com o avanço das tecnologias as propriedades dos materiais acabam por terem 

divergências em alguns métodos que não se atualizaram, por conta das tecnologias 

que vem sendo desenvolvidas através dos anos, e acabam não sendo inseridas nos 

processos de numéricos desses métodos (SAMPAIO, 2004). Portanto, sempre noções 

novas e conceitos novos nesses métodos são válidos a fim de conseguir um resultado 

com maior exatidão. 

 
5. Conclusão 

 
 

Com o presente estudo foi possível entender o efeito do processo reológico do 

concreto, ou seja, as causas das deformações que uma estrutura de concreto sofre 

ao decorrer de sua vida útil. Entendendo assim, que tais deformações seguem os dois 
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conceitos: Retração e Fluência. Essa divisão é feita, pois tal deformabilidade não tem 

um motivo singular, mas sim diversos fatores que se relacionam, como: geometria da 

peça, umidade Relativa, propriedades do cimento, agregados, relação água/cimento, 

tensão e resistência. 

 
Entende-se que os fatores que influem na retração e fluência têm diferentes níveis de 

importância dependendo da especificação a ser analisada, e acabam por se 

relacionarem. 

 
Verifica-se que a retração é conceituada como uma deformação recorrente da perda 

de água que se tem em uma estrutura de concreto ao longo do tempo. Essa perda 

pode ser para o ambiente externo principalmente, relacionada à umidade e a 

geometria da peça, onde se tem às retrações definidas como plásticas e por secagem. 

Também se tem a perda de água que não está relacionada com o ambiente externo, 

que acontecem no processo de hidratação, sendo a retração autógena, pela água que 

sai dos poros capilares do concreto na reação de hidratação, e a retração térmica, 

pelo calor liberado nessa reação de hidratação, ambas relacionadas principalmente 

com as propriedades do cimento, agregados e a relação água/cimento. E que a 

fluência é conceituada como uma deformação deferida por uma tensão constante, ao 

longo do tempo. E que as definições de fluência são mais simples comparadas com 

as de retração, se dividindo apenas pelo tempo de ocorrência, sendo, fluência por 

secagem, a fluência que ocorre no lançamento do concreto até ele entrar em equilíbrio 

hídrico, ou seja, período que ele ainda perde água para o meio ambiente, e a fluência 

básica ocorrendo quando o concreto já está em equilíbrio hídrico, não mais perdendo 

água para o meio ambiente. Sendo os mesmos fatores influentes para ambas, como: 

Propriedades do cimento, agregados, relação água/cimento, umidade relativa, 

geometria da peça. 

 
Com a verificação feita na pesquisa sobre os efeitos e as influências da retração, 

conclui-se que a retração por secagem é a mais significativa dentre as outras em um 

conceito geral, pois seu tempo de ocorrência é maior em relação aos outros tipos de 

retração, porém, em casos específicos como no concreto de alto desempenho 

(CAD’s), a retração autógena tem um fator de importância relevante, pois o processo 

químico de hidratação se torna maior quando se tem uma relação água/cimento 
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menor, que é o caso do concreto de alto desempenho (CAD’s), do mesmo modo que 

a retração térmica tem um fator de importância relevante quando se tem elementos 

estruturais com volume grande de concreto. Já os fatores influentes na fluência não 

se diferem em relação à por secagem e básica, não tendo graus de importância 

diferentes, como os dos diferentes tipos de retração, ficando assim mais simples o 

entendimento dos efeitos da fluência, o que facilita a previsão das deformações. Com 

isso ao se analisar os efeitos influentes que os diferentes métodos de previsão usam, 

conclui-se que a fluência usada nesses procedimentos numéricos utiliza a fluência por 

secagem com um grau de importância maior que a fluência básica, porém os dois são 

utilizados por não se sobreporem, já na retração, utiliza-se prioritariamente a retração 

por secagem por ter um grau de importância estrutural maior que os restantes, por 

conta de ter um efeito durante toda vida útil da estrutura. 

 
Por fim ao se realizar uma análise dos métodos de previsão, conclui-se que todos têm 

divergências em relação aos fatores que são usados como influencia para os 

procedimentos numéricos, entendendo assim que é difícil se ter uma previsão exata 

da deformação que uma estrutura de concreto sofre por conta do efeito reológico do 

concreto. Com isso um bom entendimento dos conceitos de retração e fluência acaba 

por ser necessário para se conseguir ter uma base para o uso de tais métodos. Em 

tese o método que utiliza uma quantidade maior de fatores influentes consegue um 

resultado mais aproximado da realidade. 
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RESUMO 
 
O indivíduo com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) grave apresenta déficits no 
fluxo expiratório e na força da musculatura respiratória. A eletroestimulação neuromuscular 
(EENM) é um método complementar de treinamento de força utilizado na prática clínica do 
fisioterapeuta. Pode aumentar não somente a força máxima estimulada, mas também a 
velocidade do movimento e a resistência muscular. Este estudo teve como objetivo verificar 
o fluxo expiratório e a força muscular do indivíduo com DPOC grave antes e após técnicas 
convencionais de fisioterapia respiratória seguida de EENM. Durante 15 sessões, um 
indivíduo com DPOC grave foi avaliado antes e depois de cada sessão de manobra de 
higiene brônquica, alongamentos da musculatura acessória da respiração, facilitação 
neuromuscular proprioceptiva e EENM de média frequência modulada baixa frequência. 
Foram registrados, no início e ao final do tratamento valores avaliados com o Peak Flow e 
manovacuometria. Diferenças estatísticas entre a médias das sessões foram analisadas 
pelo teste t-Student para amostra pareada. Significância estatística determinada em 
p<0,05. Na primeira avaliação o paciente apresentou redução no fluxo expiratório quando 
comparado ao valor esperado pela fórmula de Black. Apesar de, ao final de cada sessão, 
ocorrer tendência à redução do fluxo expiratório, ao final das 15 sessões houve aumento 
percentual de quando comparado ao valor registrado na 1ª sessão. A Pemax apresentou 
pequeno aumento percentual ao final das 15 sessões quando comparada à 1ª avaliação, 
com pouca variação na Pemax inicial e final avaliada diariamente. O estudo mostrou que 
terapia respiratória convencional seguida de EENM em longo prazo melhora os parâmetros 
ventilatórios dos pacientes com DPOC grave. 
Palavras chaves: DPOC, EENM, força muscular 

Área de interesse: fisioterapia respiratória 

 
22 Graduação em Fisioterapia pela Faculdade Novo Milênio 
23 Graduação em Fisioterapia pela Faculdade Novo Milênio 
24 Fisioterapeuta; especialista em Fisiologia do Exercício pela Universidade Federal do Espírito Santo – UFES, 
Vitória-ES 
25 Enfermeiro; mestrando em sociologia política, Professor da Faculdade Novo Milênio 
26 Fisioterapeuta, mestre em Ciências Fisiológicas, Professora da Faculdade Novo Milênio 



 
227 

               Revista Acadêmica Novo Milênio 
               Volume 1 – Número 1 – 2019 – ISSN: 2675-0600 
 
 

 

INTRODUÇÃO 
 

A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) caracteriza-se por fenômenos inflamatórios, 

lesão das vias aéreas respiratórias e do parênquima pulmonar, evoluindo de forma 

irreversível à obstrução do fluxo aéreo e encurtamento das fibras musculares do diafragma 

e consequente deformidade geométrica do tórax, aumento no consumo de oxigênio 

aumentando o gasto energético desenvolvendo fadiga muscular crônica (DOURADO; 

GODOY, 2004; RUFINO et al., 2007; NCGC, 2010). 

 
Segundo a Secretaria de vigilância em Saúde (2016), no Brasil, de 2003 a 2013 ocorreram 

685.031 óbitos por doenças do sistema respiratório. Em 2017 foram registrados 997 óbitos 

no Espírito Santo por doenças respiratórias (DATASUS, 2019). Entre janeiro de 2014 e 

agosto de 2016, segundo dados do DATASUS houve 19. 875 internações por DPOC no 

Espírito Santo. 

 
A DPOC pode ser classificada conforme a localização da reação inflamatória. A resposta 

inflamatória crônica com alterações ao nível dos brônquios é denominada bronquite crônica 

(NCGC,2010). Nos bronquíolos é classificada como bronquiolite obstrutiva; e no 

parênquima pulmonar como enfisema pulmonar, sendo os dois últimos considerados os 

principais tipos de DPOC (JARDIM; OLIVEIRA, 2004). 

 
Segundo Roceto et a (2007), a DPOC favorece à obstrução do fluxo aéreo expiratório que 

reduz a tolerância à atividade física interferindo na qualidade de vida destes indivíduos. O 

indivíduo com DPOC pode desenvolver aumento no diâmetro anteroposterior do tórax pela 

hiperinsuflação, retenção da parede torácica e achatamento com déficit do músculo 

diafragma interferindo diretamente na função respiratória (GOMES, 2007). A fraqueza ou 

inatividade dos músculos abdominais também favorece o déficit da pressão expiratória 

máxima (Pemáx) prejudicando o principal mecanismo de defesa da função respiratória nos 

indivíduos com DPOC (GOMES, 2007; MONTEMEZZO et al, 2010). De acordo Borges, 

Viana e Terra Filho (2003), a musculatura abdominal, em condições de força normal 

contribui para função diafragmática, principalmente em indivíduos com DPOC. 

 
Diversas abordagens fisioterapêuticas podem ser utilizadas no tratamento de indivíduos 

com DPOC (ROCETOet al, 2007; GOMES, 2007) como, por exemplo, a cinesioterapia, 

drenagem postural (RODRIGUES; VIEGAS; LIMA, 2002), vibração e percussão 
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(DOURADO; GODOY, 2003) técnicas de reexpansão torácica (DOURADO; GODOY, 2004) 

e de higiene brônquica (ROIG, 2006), compressão expiratória positiva (GALVEZ et al, 

2007) e a estimulação elétrica neuromuscular (EENM) (KUNIKOSHITA et al, 2006; CUNHA 

et al, 2005). Entretanto, a reabilitação pulmonar consiste num programa dirigido, 

desenvolvido por uma equipe multiprofissional especializada, associado a um programa 

educacional (MORENO; SILVA; GONÇALVES, 2005; GUIRRO; NUNES; DAVINI, 2000). 

As técnicas de facilitação neuromuscular proprioceptiva (FNP) podem ser aplicadas como 

forma de estimular e reforçar os músculos relacionados à respiração, que podem ser 

avaliados a partir das medidas das pressões respiratórias máximas (GUIRRO; NUNES; 

DAVINI, 2000; MONTEMEZZO et al, 2010). 

 
A EENM é um recurso utilizado na prevenção e no tratamento da hipotrofia e da diminuição 

da força muscular (HOFF et al,2007; NEDER et al, 2002; FERREITA et al, 2014). É um 

método suplementar de treinamento que pode aumentar, não somente a força máxima 

estimulada, mas também a força voluntária, a velocidade do movimento e a resistência 

muscular. Estudos sobre a efetividade da EENM sobre a força e trofismo da musculatura 

abdominal ainda são controversos, porém alguns estudos sugerem que esse recurso, 

utilizado em baixa frequência, seja eficaz (NEDER et al, 2002). 

 
Atualmente não se sabe se a forma de tratamento, configurada em média frequência 

utilizada após as técnicas de fisioterapia respiratória, visando aumento da força da 

musculatura abdominal, poderia interferir no fluxo e força muscular expiratória. Portanto, o 

objetivo desse estudo foi avaliar o fluxo expiratório e a força muscular expiratória de um 

indivíduo com DPOC grave antes e após a terapia convencional de fisioterapia respiratória 

seguida de EENM de média frequência modulada em baixa frequência. 

 
 

 
CAUSUÍSTICA 

 
Participou do estudo 1 indivíduo encaminhado pelo CRE (Centro Regional de 

Especialização) Cariacica – ES, com idade de 66 anos, do sexo masculino e portador de 

DPOC, diagnosticada por espirometria. 

 
Após a anamnese inicial, avaliou-se o pico de fluxo expiratório no primeiro minuto (VF1) 

realizando 3 medidas pegando o melhor valor através do Peak Flow (Vitalagraph) paciente 
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sentado na cadeira, região dorso-lombar contato no encosto da cadeira, pés em pleno 

contato com o chão. Solicitou-se inspiração máxima e em seguida as narinas foram 

ocluídas com um clipe nasal e solicitada uma expiração rápida no bocal do equipamento. 

 
A força muscular avaliada por manovacuometria realizando 3 medidas comregistro do 

melhor valor (manuvacuômetro - Wika) onde se determinou a pressão inspiratória e 

expiratória máximas (PImax e PEMax) (CUNHA et al, 2005; MORENO; SILVA; GONÇALVES, 

2005). Esta avaliação foi realizada com o paciente sentado. O fisioterapeuta sustentou o 

bucal e o solicitou respiração normal durante 1 minuto. Em seguida, as narinas foram 

ocluídas com clipe nasal solicitando-se expiração rápida. A Pimax foi analisada a partir de 

uma expiração máxima e a Pemax a partir de uma inspiração máxima. Cada manobra 

mantida por no mínimo de dois segundos. Tanto a Pemax quanto a Pimax foram avaliadas 

através de 3 registros com intervalo de 1 minuto entre cada registro. Para efeito de análise 

utilizou-se a média dos três resultados obtidos. Déficits de força foram considerados nos 

valores de Pemax inferiores a 100 mmHg e de Pimáx inferiores a –80 mmHg. 

 
O teste da caminhada dos 6 minutos foi realizado utilizando um oxímetro de pulso (Nonin 

Medical, Inc. Minneapolis,mnUSA) (GUIRRO; NUNES; DAVINI, 2000; RODRIGUES; 

VEIGAS, 2002) para determinar o nível de saturação de oxigênio (SatO2). A cada minuto 

foram aferidas: frequências cardíaca e respiratória e a pressão arterial ao esforço. Antes do 

teste o paciente foi informado que, na presença de dispneia, classificada pela escala de 

Borg (GUIRRO; NUNES; DAVINI, 2005), os procedimentos seriam interrompidos. Todos os 

sinais vitais também foram verificados em repouso, antes e após os procedimentos. O 

indivíduo manteve a medicação prescrita pelo médico e uso de oxigenioterapia de 2l/minuto 

ao dormir. 

 
Antes e após cada sessão de atendimento novamente foi realizada a ausculta pulmonar e 

cardíaca, aferição da pressão arterial, da frequência cardíaca, da frequência respiratória e 

saturação de oxigênio. O grau de satisfação foi verificada através de escala subjetiva 

pontuada oralmente pelo paciente entre 0 e 10, onde, quanto pior o grau de desconforto 

sentido pelo paciente (relacionada à qualidade da respiração), maior a pontuação. 

 
Após as avaliações iniciais, durante 15 dias, 3 vezes por semana, o voluntário foi submetido 

a manobra de higiene brônquica utilizando o Shaker (Criticalmed), vibro-compressão, 

cinesioterapia e EENM. 



 
230 

               Revista Acadêmica Novo Milênio 
               Volume 1 – Número 1 – 2019 – ISSN: 2675-0600 
 
 

 

A cinesioterapia foi realizada com 3 séries de 10 segundos de alongamentos dos músculos 

escalenos, peitoral maior esternocleidomastoideo, ísquios-tibiais, psoas ilíaco e quadríceps 

bilateralmente, seguidos de 3 séries de 10 repetições de dissociação de cintura pélvica e 

escapular, manobras em D2 de facilitação neuromuscular proprioceptiva para MMSS (FNP) 

com uso do halter (1kg) na adução e abdução de ombro. Todos os exercícios foram 

realizados com incentivo à respiração diafragmática e utilizando freno labial na expiração. 

 
Após a cinesioterapia realizou EENM (Endophasys-R - KLD) onde foram utilizados 4 canais 

com 2 eletrodos autoadesivos de 5 cm2 em cada canal. Os eletrodos foram fixados na 

mesma direção da orientação das fibras musculares, sendo dois canais no ventre do reto 

do abdome, 5 cm a direita e a esquerda e 7 cm acima e abaixo da cicatriz umbilical. Os 

outros dois canais foram fixados na direção das fibras dos oblíquos do abdome 

bilateralmente. Para cada canal os eletrodos foram posicionados 4 cm abaixo da última 

costela ao nível da linha axilar média e 5 cm acima da espinha ilíaca anterossuperior. A 

frequência de 2500 Hz, modulada em 50hz com 50% de ciclo ativo; rampa de subida e 

descida fixadas em 3 segundos cada uma, rampa de sustentação em 6 segundos e tempo 

de repouso em 3 segundos totalizando um tempo de contração de 12 segundo. O tempo 

total de 1 ciclo (contração e repouso) teve duração de 18 segundos. A intensidade da 

corrente ofertada foi isenta de dor sensação de desconforto, porém foi mantida no máximo 

suportada. Realizou-se 3 séries de 8 estímulos ou contrações com aumentos na 

intensidade entre as séries. Manteve-se repouso de 1 minuto entre cada série, perfazendo 

um tempo total de EENM de 10 minutos. Essa configuração foi mantida até a 10ª sessão. 

 
A partir da 11ª até a 15ª semana o tempo de estímulo elétrico foi aumentado para 15 

minutos, porém o número de contrações e de séries não foi alterado. Dessa forma, o 

paciente permaneceu por mais 5 minutos recebendo EENM sem realizar contração ativa. 

 
O equipamento de EENM utilizado foi previamente aferido e calibrado no Laboratório de 

Bioengenharia da Faculdade Novo Milênio, Vila Velha, ES. 

 
Os valores foram expressos como média (±) desvio padrão (DP). Diferenças entre as 

médias das 15 sessões foram analisadas pelo teste t-Student para amostra pareada. 

Significância estatística considerada em p<0,05. Análise realizada no programa Graphpad 

Prism (San Diego, CA, USA). 
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RELATO DE CASO 

 
Paciente lúcido orientado no tempo e no espaço, 66 anos, casado, fumante há mais de 40 

anos (2 maços/dia), operador de maquinas no Porto de Capuaba em Vila Velha, ES, relatou 

exposição intensa à poeira de cereais (milho e soja). Há 6 anos iniciou a dispneia ao 

esforço físico intenso. Foi examinado por um pneumologista e diagnosticado, pela 

espirometria, enfisema pulmonar. Atualmente usa broncodilatador (Furosec) e realiza 

nebulização 3 vezes ao dia (Atrovent e soro fisiológico). Durante o sono utiliza 

oxigenioterapia (2l/min). 

 
Ao exame físico apresentou diminuição do murmúrio vesicular (MV) sem ruídos adventícios 

difusos em ambos HTX. Ausculta cardíaca com ritmo cardíaco regular, bulha normofonética 

em 2 tempos sem sopros. Frequência cardíaca (FC) em 98bpm, frequência respiratória (FR) 

em 26irpm, saturação de O2 (SatO2) em 88%, pressão arterial (PA) em 130/80 mmHg e 

escala de Borg com classificação grau 2. 

 
O teste de caminhada de 6 minutos foi interrompido, pois a SatO2 caiu abaixo de 85% no 

tempo de 1:30 minutos, percorrendo uma distância de 45 metros. Foi administrado 

oxigenoterapia com recuperação da saturação de oxigênio. 

 
Após a 1ª intervenção fisioterapêutica, o teste foi novamente realizado associado à 

oxigenoterapia com o pesquisador sustentando o cilindro de O2. Durante o teste o paciente 

classificou a escala de Borg em 2 (leve) mantendo os 6 minutos. 

 
 

 
RESULTADOS 

 
A realização do teste de caminhada associado à oxigenoterapia aumentou a FC (98 bpm 

vs 138 bpm), a SatO2 (85% vs 88%), percorrendo uma distância de 319 metros. Sem 

alteração da FR. Após 3 minutos o paciente manteve a PA inicial de 130/80 mmHg, reduziu 

a FC para 97 bpm, a FR para 25 rpm, a SatO2 aumentou para 92% e a escala de Borg 

manteve-se em 2. Houve redução significativa do escore médio da escala subjetiva oral 

após o tratamento (7,8±0,86 vs 6,97±0,77, p<0,01) com índice percentual final de melhora 

no grau de satisfação em 10,3% (figura 1). 
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Figura 1: EVA indica escala visual analogia para determinar o grau de 
satisfação de individuo com DPOC antes e após 15 sessões de fisioterapia 
respiratória seguida de EENM. Valores expressos como média ± desvio 
padrão; **p<0,01 vs inicial. 

 
 
Durante as 15 sessões, antes de iniciar cada sessão de tratamento, havia tendência ao 

aumento do fluxo expiratório. Entretanto, após cada sessão observou-se tendência à 

redução desse fluxo. A figura 2 demonstra que, antes de iniciar a 15ª sessão o paciente 

apresentou 29,2% de elevação do fluxo quando comparado ao fluxo inicial da 1º sessão. 

Ao comparar o valor do fluxo expiratório, após o tratamento, na 15ª sessão com o valor final 

da 1ª sessão verifica-se elevação de 19,2%. Observa-se pequena elevação apenas na 3ª 

(3,9%), na 9ª (1,1%), na 10ª (3,2%) e na 12ª sessão (6,9%). Nas demais sessões, após o 

tratamento, o paciente manteve ou reduziu o fluxo expiratório com uma média final de 3,2% 

de redução. Não houve diferença estatística entre a média dos valores registrados antes e 

após (290,2 ± 29,8 l/min vs 279,6 ± 23,8) as 15 sessões (tabela 1). 

 

Figura 2: Média do fluxo expiratório diário de indivíduo com DPOC grave antes e após 
as técnicas de fisioterapia respiratória seguida de EENM durante as 15 sessões. 
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Médias de fluxo expiratório, força muscular respiratória e grau de 
satisfação de um indivíduo com DPOC 

 
Tabela 1: Pemax (pressão expiratória máxima), Pimax (pressão inspiratória 
máxima), EVA (escala visual analógica). Valores expressos como média ± 
desvio padrão. **p<0,01 vs antes. 

 
A figura 3 mostra que, na 2ª e na 3ª sessão, antes de iniciar o tratamento, houve elevação 

da Pemax de 12,5% em relação à 1ª sessão (106,7cmH2O vs 120 cmH2O) e foi similar 

após o tratamento. Na 4ª, na 6ª, na 13º e na 14ª ocorreram as maiores reduções da Pemax 

antes de iniciar a terapia, chegando a 16,7% de redução quando comparada à 2ª sessão. 

Entretanto, após o tratamento, na maioria das sessões, o valor da Pemax retornou ao anterior 

(120cmH2O), exceto em 3 sessões onde houve piora do quadro. Houve redução da Pemax 

inicial 6,7% na 13ª e 14ª em relação com à 1ª sessão. Na 15ª sessão o tratamento proposto 

não modificou a PeMax inicial. Não houve alteração significativa da Pemax quando 

comparadas as médias de Pemax inicial e final (112,9±2cmH2O vs 112,4±2,3cmH2O), apesar 

do aumento percentual de 3,1%. 

 
 
 
 
 

Figura 3: Média da força muscular expiratória antes e após as técnicas convencionais de 
fisioterapia respiratória associada a EENM durante as 15 sessões. 

 
Nas primeiras sessões, antes de iniciar o tratamento, o paciente apresentou redução da 

PiMax, quando comparada à 1ª avaliação com 14,3% de redução na 2ª sessão e 48,6% na 

3ª sessão (figura 4). A partir da 4ª sessão, cada avaliação inicial da PiMax, apresentou 
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tendência à elevação, com 11,4% de aumento quando comparada à avaliação inicial da 15ª 

com a avaliação inicial da 1ª sessão. Após o tratamento observou-se redução percentual 

da PiMax, na maioria das sessões. Verificou-se que, durante as 15 sessões a partir da 4ª 

sessão houve redução progressiva da PiMax. 

 
 
 
 
 

Figura 4. Média da força muscular inspiratória de indivíduo com DPOC grave antes e 
após as técnicas de fisioterapia respiratória associada a EENM durante as 15 sessões. 

 
 
 
Ao comparar a média final das avaliações antes e depois do tratamento, apesar de ocorrer 

redução média de 6,4% não houve diferença significativa (-62,9 ± 48,5 cmH2O vs -4,8±44,6 

cmH2O). 

 
 

 
DISCUSSÃO 

 
Os indivíduos com DPOC apresentam diversas anormalidades ao movimento da caixa 

torácica (CUNHA et al, 2005). Os músculos inspiratórios encontram-se encurtados, o que 

favorece à redução na habilidade de modificar volume respiratório e menor efetividade nas 

trocas gasosas (MORENO; SILVA; GONÇALVES, 2005) 

 
Cunha et al (2005) realizaram 16 sessões, três vezes por semana em 8 pacientes com 

DPOC e idade entre 58 e 72 anos. Realizaram alongamento dos músculos acessórios da 

respiração e padrão expiratório com os lábios semicerrados visando estímulo 

desinsuflativo. Os pacientes mantiveram-se em decúbito dorsal, flexão de joelhos e foi 
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realizado o reposicionamento da cintura escapular e adução das escapulas. Realizaram 2 

series de 10seg com repouso de 5seg entre as séries. Os autores visaram prevenir 

compensações posturais e correlacionar a fraqueza muscular generalizada com os déficits 

na obtenção da Pimax (manuvacuometria). No estudo de Cunha et al (2005) houve aumento 

significativo da Pimax e Pemax (p<0,001). 

 
No presente estudo, realizado com o protocolo de EENM após técnicas convencionais de 

fisioterapia respiratória, não verificou-se modificações significativas após as 15 sessões, 

porém houve aumento percentual da Pimax e da Pemax. Na maioria das sessões, após o 

tratamento, houve tendência à redução da força muscular. 

 
Moreno, Silva e Gonçalves (2005) utilizaram facilitação neuromuscular proprioceptiva 

(FNP) em membros superiores de 14 voluntários com idade entre 20 e 29 anos, divididos 

em dois grupos: grupo tratado e grupo controle, não tratado. O tratamento, com diagonais 

D1 e D2, foi realizado 3 vezes por semana durante 4 semanas com 3 séries de 6 repetições 

e 80% da força máxima. Os autores, através do sistema de polias, verificaram aumento 

significativo da Pimax e PeMax, antes e depois do treinamento, no grupo que realizou FNP 

(p<0,05). 

 
O paciente analisado nesse estudo apresentou melhora percentual nos valores de Pimax e 

Pemax antes de iniciar o tratamento. Observa-se, após o tratamento de cada sessão a PeMax, 

na maioria das sessões, reduziu percentualmente a força expiratória. Sugere-se, então, que 

a utilização da EENM ao final do tratamento pode ter favorecido à fadiga muscular. 

 
Guirro, Nunes e Davini (2000) citam estudo realizado por Mcdermond e colaboradores em 

1999 utilizando EENM em média frequência que atribuíram à intensidade e ao tempo de 

tratamento (30 minutos) como os fatores determinantes para a fadiga muscular. No 

presente estudo, também se utilizou a EENM em média frequência, porém com tempo de 

tratamento de 15 minutos, a partir da 11ª e a intensidade foi determinada e aumentada 

gradativamente segundo tolerância do paciente. Provavelmente a EENM aplicada 

imediatamente após a terapia respiratória convencional pode ter sido fundamental para as 

reduções observadas após o tratamento em cada sessão. 

 
Hoff et al (2007) avaliaram a força muscular, a eficiência mecânica, o índice de O2, por 

gasometria de 12 pacientes com DPOC. Realizaram 8 semanas (3x/semana) de exercícios 
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em leg presses para treinamento de força de alta intensidade para membros inferiores, na 

posição supina. Os pacientes realizavam 5 repetições máximas (5RM) que representavam 

70% de 1 repetição máxima (1RM). Além da melhora da força muscular periférica (105%), 

os pacientes submetidos ao treinamento obtiveram 21,5% no VEF1, 10% na capacidade 

vital forçada (CVF) e em 2% na relação VEF1/CVF. Os autores sugerem que os exercícios 

de alta intensidade para MMII exigem a ação dos músculos abdominais e são fundamentais 

para o estímulo da expiração forçada. 

 
Ferreira et al (2014) também estudaram os efeitos de um programa de EENM em MMII na 

capacidade cardiorrespiratória em portadores de DPOC leve. Constatou- -se que os efeitos 

da eletroestimulação não foram capazes de gerar alterações significativas na capacidade 

cardiorrespiratória 

 
No presente estudo, não foi realizado exercício de força para MMII, porém utilizou-se 

EENM, em alta intensidade, após a terapia respiratória convencional visando estímulos na 

musculatura abdominal (que auxilia na expiração forçada) ocorrendo aumento percentual 

de 3,1% na Pemax, aumento do VEF1 em 29,2% o que corrobora com o estudo de Hoff et 

al (2007) 

 
Tavares, Silva e Rubin (2005) utilizaram a pletismografia de corpo inteiro como critério para 

avaliar o fluxo expiratório de 64 pacientes com DPOC, idade superior a 40 anos e tabagistas 

há mais de 20 anos. Mediram a reversibilidade da broncoconstrição após o uso de 400 μg 

de fenoterol e verificaram 31,3% de resposta para o VEF1. 

 
Ao comparar a média do pico de fluxo expiratório final com a 1ª sessão, o paciente 

analisado na presente pesquisa apresentou aumento de 16,1% na média do fluxo quando 

comparada à avaliação inicial do 1º dia. 

 
Ao final das 15 sessões, houve melhora significativa do grau de satisfação que pode estar 

relacionada à melhora percentual dos parâmetros ventilatórios. Contudo análise de 

correlação não foi realizada nesse estudo. 

 
A análise diária das variáveis, no presente trabalho, sugere que a EENM aplicada ao final 

de cada sessão pode ter favorecido à redução da força muscular respiratória. 
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CONCLUSÃO 

 
O tratamento respiratório convencional seguido da EENM reduz o fluxo expiratório e a Pimax 

quando avaliados imediatamente após o tratamento. Entretanto, o protocolo em longo prazo 

melhora o fluxo, a Pimax e a Pemax do paciente DPOC grave. Pesquisas com diferentes graus 

de DPOC, com número maior de pacientes com o mesmo protocolo e onde as sessões 

sejam iniciadas com EENM são necessárias para verificar se a EENM favorece à fadiga 

muscular nesses pacientes. 
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A FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROFESSOR DE ARTE NA INVESTIGAÇÃO 
DE PRÁTICA DIDÁTICA 
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RESUMO 

 
O artigo apresenta a trajetória de formação continuada por meio do Grupo de Estudos e Pesquisas Arte 

na Escola (GEPAE) com proposta de estudo e pesquisa relativa à prática educativa, ao 

desenvolvimento de ideias, a reflexão sobre o ensinar e os critérios utilizados durante o processo de 

ensino aprendizagem. Tem-se como objetivo compreender e refletir a própria prática e reverter as 

considerações/conclusões desta na melhoria da aprendizagem dos alunos. E para possibilitar o alcance 

deste, traça-se como objetivos específicos: fazer autoestudo, elaborar e analisar a narrativa de sua 

prática pedagógica. A metodologia adotada fundamenta-se em autores que abordam sobre a didática, 

a formação do professor e as especificidades do ensino de arte, visitas mediadas às exposições e 

espaços artísticos, participação em oficinas de práticas artísticas, planejamento e desenvolvimento de 

projetos pedagógicos e partilha reflexiva junto aos integrantes do grupo. Percebeu-se ao final, que os 

professores ensinam a arte a partir do repertório pessoal, buscando integrar os conteúdos específicos 

de linguagem artística de formação, com os documentos norteadores do ensino, as manifestações 

culturais e os interesses do aluno. Apropriando-se de estudos realizados, recursos materiais dentro do 

contexto em que se encontra e estabelece relações com outras áreas de conhecimento. 

 
PALAVRAS CHAVES: Formação Continuada; Grupo de Estudos; Ensino de Arte; Prática Pedagógica 
Reflexiva. 

 
 
 
INTRODUÇÃO 

 
A pesquisa “A Formação Continuada do Professor de Arte na Pesquisa Didática”, 

foi desenvolvida durante os anos de 2017/2018, junto ao Grupo de Estudos e 

Pesquisas Arte na Escola – GEPAE, coordenada pelo Polo Faculdade Novo 

Milênio/Instituto Arte na Escola - IAE/SP, localizado no Município de Vila 

Velha/ES/BRASIL. 

A proposta surgiu a partir do Edital 2017/2018, da Rede Arte na Escola, lançado para 
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UFES. Especialização Lato Sensu: Abordagens Contemporâneas em Arte-Educação/UFES. Mestrado 
em Educação/ PPGE/UFES. Endereço Eletrônico: mp.fonseca14@gmail.com 
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Pedagogia/FNM. Mestra em Ciências das Religiões pela Faculdade Unida. Endereço Eletrônico: 
referrari74@gmail.com 
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os 39 Polos Regionais, localizados no território nacional brasileiro, visando selecionar 

10 Pesquisas com o objetivo de aprofundar ainda mais a investigação com foco na 

sala de aula e qualificar as intervenções didáticas dos professores da área de arte. 

O Polo Faculdade Novo Milênio foi um dos selecionados neste Edital, tendo seu 

projeto de Formação Continuada dividido em duas etapas, sendo o primeiro ano 

(2017) dedicado à participação dos professores do GEPAE no curso Aprendendo com 

Arte, em modalidade EaD, com conteúdo organizado pelo Instituto Arte na Escola, e 

o segundo ano (2018) dedicado ao desenvolvimento da pesquisa didática. 

O curso Aprendendo com Arte, teve carga horária total de 150 horas e contemplou 

conteúdos, como metodologias de projeto, educação patrimonial, cultura visual, 

mediação cultural, artes híbridas, mídias digitais e introdução ao uso de tecnologias 

em sala de aula, que propiciaram a reflexão sobre o papel da arte e os potenciais 

educativos da disciplina, com desdobramentos para a sua prática em sala de aula. 

Concomitante à participação no Aprendendo com Arte/EaD, os professores 

participaram também do Grupo de Estudo, no Polo FNM, em atividades presenciais, 

em espaços culturais e museus de arte, buscando articular os conteúdos da formação 

e os saberes trazidos pelos professores sobre suas práticas de ensino. Ao final do 

curso, cada participante desenvolveu um projeto de pesquisa didática com foco na 

linguagem artística, direcionado ao segmento da educação básica que lecionava, 

sendo um deles, selecionado por uma comissão do IAE para ser desenvolvido em 

2018. 

Partindo do pressuposto de que a disciplina Arte na Educação Básica brasileira possui 

carga horária de uma a duas horas/aula semanal, geralmente é um único professor 

na escola que leciona para todas as turmas, ou em um dos turnos, sem momentos de 

encontro com o outro, vivendo em um ilhamento ou isolamento dentro do espaço 

escolar. Assim sendo, o GEPAE, compreende que a formação continuada do 

professor de arte em grupo de estudo, é uma possibilidade de construção de 

conhecimento, proposição, elaboração, desenvolvimento e trocas de práticas 

pedagógicas artísticas que possibilitem aos seus alunos um ensino de qualidade. 

Considerando este contexto, foram levantados questionamentos que nortearam as 

ações do grupo: O que o professor de arte ensina e como ensina? Qual o papel que 

ele exerce na sensibilização de seu aluno com relação à arte em suas manifestações? 

Como seleciona as obras artísticas, sejam visuais, audiovisuais, cênicas e/ou 

musicais, para a ação pedagógica em Arte? Como os alunos aprendem? 
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Para a participação no projeto, a coordenação do Polo FNM/Arte na Escola buscou 

parceria com o Sistema de Ensino Público do Município de Vila Velha/ES 

apresentando a proposta para os professores de Arte no Ensino Fundamental, além 

de também divulgar para aqueles que exercem docência em outros sistemas de 

ensino, seja este público ou privado. 

Inicialmente foram inscritos 44 participantes, mas no decorrer do percurso, de acordo 

com as demandas de leituras, fóruns, produções e atividades, alguns foram desistindo 

no caminho. Chega-se ao final do segundo ano com um grupo composto de oito (8) 

integrantes. 

Inspirados na afirmativa de Málaga (2013) de que “[...] investigar ou pesquisar significa 

olhar detidamente, seguir as impressões, os vestígios [...] que até mesmo as coisas 

aparentemente conhecidas passam a ser vistas com outros olhos [...]” (p.478), assim 

como, “ser pesquisador é, antes de tudo, ser estudioso sobre algo, ser alguém que 

pensa, que busca o conhecimento. Pesquisar é, basicamente, pensar” (p.479), o 

GEPAE propõem aos seus participantes realização de uma pesquisa que tenha 

relação à sua prática educativa, o desenvolvimento de suas ideias, a reflexão sobre o 

seu ensinar e os critérios que utiliza durante o processo de ensino aprendizagem. 

De acordo com Malága (Ibidem) muitos estudos tem sido realizados por 

pesquisadores nesta linha de pensamento, como por exemplo: Stenhouse estendeu 

o conceito de professor-pesquisador - para forma apropriada para gerar 

conhecimento pedagógico; Dewey ressaltava a importância da reflexão dos 

professores e sua implicação na geração de conhecimentos nos quais sustentam sua 

prática pedagógica; e Cochran-Smith e Lytle definem a pesquisa feita por professores 

como estudo intencional e sistemático sobre o ensino, realizada em suas próprias 

salas de aula. 

Apesar da proximidade física e emocional do professor com a realidade que pesquisa, 

isso não é barreira ou limitação para a qualidade e o rigor da mesma, uma vez que 

prodomina o interesse em conhecer, entender, observar atentamente o que ocorre ao 

redor, como se dá o processo de aprendizagem e dar vozes ao que os alunos dizem 

(MÁLAGA, 2013). 

A partir desses pressupostos, a pesquisa tem como objetivo geral compreender e 

refletir a própria prática e reverter as considerações/conclusões desta na melhoria da 

aprendizagem dos alunos. E para possibilitar o alcance deste, traça-se como objetivos 

específicos: fazer auto estudo, elaborar e analisar a narrativa de sua prática 

pedagógica. 
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Nesta perspectiva, é necessário um desenvolvimento pessoal, profissional e 

institucional dos professores, otimizando um trabalho colaborativo que possa 

transformar a prática. A formação se dá por meio da passagem da experiência que 

cada um põe em prática em sua sala de aula, repercutindo assim no grupo como um 

todo. 

Com relação a Formação dos Professores e o Desenvolvimento do Currículo, 

Francisco Imbernón Muñoz diz que “o professor é o agente mais próximo do currículo, 

que é o seu instrumento de trabalho, ássim sendo, é ele quem tem a melhor 

compreensão do que é necessário para melhorá-lo” (2013, p. 499). 

E neste ponto de vista diz ainda que a pesquisa educacional é um dos melhores 

processos para sua formação. 

Na investigação da prática docente parte-se do pressuposto de que todos os sujeitos 

envolvidos constroem o conhecimento como resposta a problemas desafiadores para 

eles, ou seja, investigam a própria prática, o que permite integrar ensino e 

desenvolvimento profissional, planejamento curricular e avaliação, buscando superar 

os desafios que do dia a dia da sala de aula. 

Um outro fator relevante na proposta é que o professor valoriza a escuta do grupo de 

estudos, faz trocas de proposições, participa de experiências e vivências em espaços 

artísticos, visto que o seu contato com o objeto de arte, independente da linguagem 

(visuais, cênicas e/ou musical) é o primeiro passo para que se sinta seguro para 

exercer a docência com melhor qualidade e uma abordagem rica e abrangente. 

Para Santa Rosa (2006) a conscientização pedagógica artística adquirida em cursos 

de formação é fundamental para que o professor exerça o papel de propositor e 

mediador junto aos seus alunos. Profissionais que não participam de tais momentos 

correm o risco de perda de foco à medida que vão se acomodando à rotina e/ou 

passam a acreditar que sua metodologia é infalível ou adequada para o espaço que 

atua. Portanto, provocar olhares reflexivos, debater e rever os processos didáticos por 

parte do docente é um desafio, uma vez que o seu desempenho em sala de aula é 

extremamente importante para o cognitivo do aluno. Ou seja, para ser professor de 

arte é preciso que se tenha conhecimentos específicos, experiências, vivências 

artísticas e consequentemente saber ser professor de arte. 
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1. SENSIBILIZAÇÃO REFLEXIVA 
 
Mas, o que é ser professor de arte? Quais fatos ocorreram para a escolha desta 

docência? 

Assim sendo, em um dos encontros do grupo de estudos foi desenvolvida uma 

dinâmica que provocou certo resgate de memórias para a identificação de fatos que 

influenciaram a opção por uma das linguagens de arte. 

Para isto foi utilizado como recurso a apreciação do vídeo ilustrado com a música 

“Aquarela”, de Toquinho, seguido de questionamentos sobre quais sensações foram 

provocadas? Quais memórias foram relacionadas as imagens e a letra da música? 

Como já se esperava ao fazer a escolha pelo vídeo/música, a resposta foi de que 

lembravam da infância. O que foi ideal para lançarmos novos questionamentos: Quais 

lembranças têm de Arte em sua infância junto à sua família? Quais lembranças têm 

de Arte durante os períodos escolar do Ensino Infantil (para quem o fez), Ensino 

Fundamental e Ensino Médio? Quem foi a pessoa responsável para você gostar de 

Arte? O que te levou a ser professora/a de Arte? 

O objetivo deste momento foi de promover a reflexão do papel que o professor exerce 

para a sensibilização e formação do gosto estético do aluno com relação ao ensino 

de Arte. Como suas escolhas ao selecionar determinado conteúdo, metodologias, 

materiais e procedimentos são importantes para despertar, encantar e envolver o 

aluno na construção de conhecimentos específicos da Arte. 

As lembranças de infância anteriores à escola variaram conforme a idade dos 

participantes do grupo, variando entre as cantigas de roda, músicas dos Grupos Balão 

Mágico, Trem da Alegria, Xuxa e Sandy e Júnior. De modo geral se relataram as 

brincadeiras na rua, do cheiro de terra, das músicas que os pais gostavam de ouvir 

(Roberto Carlos, Raul Seixas, Pink Floyd, sertanejos, entre outros), dos crochês e 

bordados das avós. As fotografias nos álbuns de família, casamento, aniversários, 

passeios, poucas imagens, no entanto importantes registros em preto e branco ou 

coloridas. Alguns lembraram também dos monóculos, coisa que nem todos 

conheciam. 

O espaço escolar foi responsável pelo resgate de memórias como, as histórias 

contadas pela professora da pré-escola, que se sentava com as crianças em círculo 

para contar história e cantar várias músicas. No ensino fundamental professores que 
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trabalhavam técnicas artísticas de pintura com guache, tinta nanquim sobre giz de 

cera e depois raspagem com alfinete, desenhos para pintura com lápis de cor, das 

comemorações de datas cívicas e das atividades que eram realizadas a parir destas. 

No ensino médio, as lembranças envolveram trabalhos de grupo envolvendo teatro 

integrando Arte e Literatura e para os participantes mais novos, o conhecimento da 

história da arte, as manifestações artísticas e as produções a partir destes estudos. 

Percebeu-se neste momento de sensibilização, que cada um teve uma pessoa, em 

determinada fase de sua vida momento responsável pelo seu interesse pela Arte. E 

após os depoimentos apresentados no grupo, fizemos provocações que contribuiram 

para o percurso a ser realizado nos demais encontros. Nas memórias narradas, 

observamos que em determinado tempo e espaço de nossas vidas nos sentimos 

interessados e/ou motivados pelo ensino de arte. E hoje, quanto professor de arte – 

como tem planejado suas aulas para despertar o interesse, encantamento ou 

curiosidade para a ARTE? Como tem tornado as aulas de arte experiências 

significativas para seu aluno? 

Segundo Dewey (apud DEMARCHI, 2014) uma experiência significativa pontua uma 

etapa em uma trajetória, pode nos modificar, transformar, trazer um sentido 

aprofundado. Assim como também impulsiona a expansão e estabelecimento de 

relações com outros momentos, conhecimentos, etapas e experiências e esta faz a 

história de cada um. 

Para termos nos tornado professores de arte, alguém nos propiciou a experiência 

significativa em um dos contextos artísticos, portanto, podemos dizer que os meios 

pelos quais fomos sensibilizados ou apresentados à Arte são modos de ensinar e 

aprender. E o mesmo acontece em nossa relação com os nossos alunos. 

A este ato de ensinar e aprender é denominado de didática. Criada por Comenius 

(Jan Amos Komensky), a didática é um ramo da ciência pedagógica e tem como foco 

o ensino e a prática de métodos e técnicas que possibilitam que o aluno aprenda por 

meio de um professor ou instrutor, ou seja, faz jus ao seu significado: “arte de ensinar”. 

Disponível em: https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/direito/conceito- 

de-didatica/48497 Acesso em: 27/02/2018. 
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A partir de tais pontos, ressaltou-se o investigar sobre as didáticas específicas e o 

desenvolvimento de situações de ensino aprendizagem de determinado conteúdo e o 

conjunto de interações que se estabelecem entre professor, os alunos e o conteúdo. 

Neste processo deve-se considerar que a atuação do professor de arte não é 

meramente um transmissor de conhecimento, mas de transformador, de despertar 

interesses, provocador de novas ideias, de novas possibilidades, de olhares sensíveis 

e críticos no entorno. É, de alguma forma, a quebra de paradigmas do nosso sistema 

educacional e a semeadura de novos conceitos e de novas consciências. 

Nesta perspectiva, lançamos questões para refletirem quando planejam as ações 

pedagógicas do ano letivo: Quais reproduções de obras levamos para nossos alunos? 

Que músicas escolhemos para que ouçam ou cantem? Quais espetáculos de dança 

ou teatro lhes apresentamos? O que escolhemos para mostrar e com quais critérios? 

Selecionamos apenas o que gostamos ou obras que nos provocam, que nos causam 

estranhamento ou vamos além? Quais metodologias utilizamos nas práticas 

pedagógicas? 

 
 

2. A TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE OS PARES 
 
Reconhecemos que são muitas perguntas e para responder cada uma delas 

propomos ao grupo que concomitante as leituras e estudos realizássemos a cada 

encontro momentos de partilhas de propostas que estivessem sendo desenvolvidas 

junto aos alunos em sala de aula. Os quais são brevemente apresentados a seguir: 

 
 
2.1 FORMAS E CORES NA OBRA DE MONDRIAN 

 
A primeira partilha foi realizada pela professora Gabriela Carvalho, junto as crianças 

da Educação Infantil e sua apresentação se deu com a simulação de uma aula de 

Arte, fazendo toda a narrativa da mesma, utilizando-se de forma lúdica de uma 

história, contando que era uma vez um artista que gostava de formas e cores. Em 

suas narrativas provocava o tempo inteiro a participação das crianças (Participantes 

do GEPAE), provocando que eles se integrassem com o conteúdo proposto. Além da 

apresentação também realizou uma atividade coletiva utilizando um jogo composto de 

um dado gigante (60 X 60 cm), com cada lado de uma cor diferente, formas 
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geométricas retangulares e quadradas, coloridas e de tamanhos diferentes, e uma 

folha de papel cenário branco, fixado na parede da sala. 

Durante o jogo cada participante joga o dado no chão, identifica a cor selecionda e 

em seguida localiza a mesma entre as fichas coloridas, escolhe uma das formas, fixa 

a mesma em espaço do suporte fixado na parede. 

Após a conclusão da atividade, o grupo conversou sobre a proposta desenvolvida e a 

vivência, observando que a presença do lúdico possibilita aos alunos menores a 

aprendizagem de forma prazerosa e coletiva gerando conhecimentos específicos da 

arte no que se refere à obra de arte, do artista, cores, tamanho, espacialidade, formas, 

figura/fundo e composição. E que todos estes são pertinentes também às outras áreas 

de conhecimento. 

 
 
2.2. PAISAGEM SONORA: SONS DO GCA 

 
Em um outro encontro, a professora Hendy Anna Oliveira compartilhou com o grupo 

o projeto em desenvolvimento junto aos alunos do 2 º ano do Ensino Médio/turno 

matutino, do Sistema Público Estadual. Ressaltamos que este projeto é acompanhado 

diretamente pela coordenação do polo e gerará um artigo reflexivo da prática 

pedagógica da professora no ensino de música especificamente, assim o 

abordaremos com menos detalhamento. 

Percebe-se que quanto mais familiar é um ambiente sonoro, menos discernível ele é 

para nossa escuta, uma vez que estamos condicionados a escutá-lo de uma 

determinada maneira. Assim sendo a professora apropria-se do conceito 

fundamentando-se em Schafer e propõe aos alunos a escuta dos sons presentes no 

cotidiano escolar, visando as ações de identificação, dintinção, classificação; 

apropriação e tranformação em música. 

Na apresentação ao grupo, a professora expôs o conceito de paisagem sonora, 

argumentando que dentro do contexto musical, esta é considerada uma imensa 

composição musical soando incessantemente à nossa volta. Somos simultaneamente 

seu público, seus executantes, e seus compositores. E com o passar do tempo tem 

se tornado muito poluída devido a crescente quantidade de motores elétricos, sejam 

os presentes nas residências ou em seu lado externo, favorecem este cenário cada 

vez mais ruidoso e preocupante. 
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A paisagem sonora é um termo que tem origem na palavra inglesa "soundscape" 

cunhado pelo compositor canadiano Raymond Murray Schafer e que se caracteriza 

pelo estudo e análise do universo sonoro que nos rodeia. E pode ser qualquer campo 

de estudo acústico: uma composição musical, um programa de rádio ou um ambiente 

acústico. 

Para Schafer, o fim da poluição sonora só é possível por duas vias: limpeza de ouvidos 

ou por um colapso mundial de energia. Sem energia, o mundo industrial pararia e, 

consequentemente, boa quantidade das máquinas, responsáveis pela produção 

sonora, que compõe os ambientes, silenciariam. 

A outra estratégia toma a forma de uma mudança na postura da escuta, uma intenção 

induzida aos ouvidos que busca encarar o mundo colocando os ouvidos atentos a 

paisagem sonora. Desse modo, defende a limpeza de ouvidos como estratégia para 

a sensibilização e mudança de atitude para com a poluição sonora. 

As ações desenvolvidas com os alunos envolveram gravação de diferentes paisagens 

sonora e que a partir delas, os alunos fizeram diferentes experimentações, tais como 

escrever sobre a mesma, desenhar, pintar ou mesmo fotografar uma imagem 

representativa da paisagem. 

Vale ressaltar que no grupo de estudos, a professora é a única com formação na 

linguagem musical, portanto sua proposta apresenta conceitos novos para os demais, 

no entanto opinam com relação as possibilidades metodológicas e recursos a serem 

utilizados durante o processo. Como pro exemplo: fazer registro fotográfico e a 

gravação de vídeo durante o processo, possibilitar aos alunos a escolha de propostas 

diferentes (Stop Motion, fotografias, gravuras, recorte e colagem, performance, poesia 

ou mesmo música), elaboração da narrativa do processo, verbal ou audiovisual, 

justificando o significado de tal escolha e como a produção contribuiu para o seu 

aprendizado. 

A professora desenvolveu com o grupo um exercício de percepção sonora na escuta 

dos sons presentes no ambiente e em seu entorno. Silêncio ... escutas... Tempo para 

os participantes comentarem sobre a experiência vivenciada. 

A princípio foram destacados sons de conversas vindas do lado externo da sala, mas 

ao focar a escuta mais detalhadamente foram sendo percebidos: sons de mensagens 

entrando na caixa de mensagensdos celulares (em baixo volume), o ventilador, 
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veículos que passavam na rua, passos, portas batendo, respiração do colega, entre 

outros. Observou-se também durante o exercício, que como não estamos 

acostumados ao silêncio, à escuta, o tempo parece se ampliar., ou seja, vivemos em 

um mundo acelerado, cheio de informações sonoras, muitas vezes não assimilados 

de forma direta, mas que podem provocar em nossas vidas reações que 

desconhecemos, como stress por exemplo. 

A professora Gabriela Carvalho relata que ao conhecer o projeto da professora Hendy 

Anna sobre Paisagem Sonora, passou a compreende-la sob nova perspectiva, pois já 

havia trabalhado com sonoridades com crianças da Educação Infantil, explorando os 

sons de instrumentos musicais, da bandinha da escola e outros feitos com sucatas, 

mas que após conhecer o conceito, propõe outras possibilidades como por exemplo 

os sons presentes no entorno. Ela também faz relação ao órgão do sentido que é 

usado para a escuta, a atenção necessária para uma melhor percepção, o silêncio, o 

som mais próximo e o mais distante, e assim trabalha também conceitos que 

extrapolam a escuta em si. 

 
 
2.3 PAISAGENS URBANAS 

 
A professora Políbia Brambati apresentou uma proposta também em desenvolvimento 

junto aos alunos do EM, por meio do registro fotográfico. No decorrer do projeto, 

apresenta aos alunos algumas produções fotográficas de artistas, o sistema 

fotográfico, estudo de composição, enquadramento e desenho. Após isto, é escolhido 

um tema gerador, os alunos formam grupo no WhatsApp, e um Face ou Google para 

postagens de seus trabalhos. Além de fotografar, os alunos também dialogam sobre 

suas escolhas, redigem narrativas das mesmas, expondo na escola para toda 

comunidade do entorno. A exposição realizada no corrente ano foi convidada para ser 

apresentada em espaço público externo da escola. 

Observamos nesta proposta, que os alunos vivenciam intensamente o processo de 

apreciação, teoria e produção artística, evoluindo tanto nos procedimentos técnicos 

de registro fotográfico quanto de expressividade. Ao mesmo tempo que exercem o 

papel de espectadores ao apreciarem a linguagem fotográfica e seus artistas, realizam 

sua própria produção artística, a partir do olhar e registro do contexto de seu entorno, 
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articulando o uso de tecnologias disponíveis em seus aparelhos celulares, sua poética 

e percepção de mundo. 

 
 
2.4 FOTOGRAFIA HÍBRIDA 

 
O professor Conrado Leal relatou sua experiência com Fotografia Híbrida, junto aos 

alunos do 8º ano/EF, em uma rede municipal de ensino, trabalhando a linguagem 

fotográfica, P&B, elementos da composição visual e depois o desenho. 

Ele ressaltou que levar para sala de aula uma tecnologia acessível ao alunos não é 

tarefa fácil, portanto, iniciou propondo exercício de afinamento no olhar, com 

apreciação de fotografia, identificação de seus elementos plásticos, com o objetivo de 

que seus alunos vejam a produção a ser desenvolvida, não meramente como fotos ao 

acaso, mas quanto obra artística. 

Considerando que as novas tecnologias estão cada vez mais presentes nas salas de 

aulas e nas casas dos alunos, o professor defende a proposta de fazer uso das 

mesmas de modo crítico e consciente, como por exemplo, o celular, o tablet, a câmera 

fotográfica (celular), entre outros. Criando assim, possibilidades de uso da tecnologia 

que está nas mãos da maioria dos alunos, a proposta visa desenvolver um perfil 

fotográfico e imagético, usada a favor do ensino de arte. 

Inicialmente, expôs por meio de projeção um breve histórico da evolução da fotografia, 

diferentes tipos (paisagens, retratos, natureza-morta, etc.) e funcionalidades 

(histórico, publicidade, jornalístico, etc.) para que cada aluno pudesse buscar a sua 

identidade visual, o que mais chamaria sua atenção nesse mundo de possiblidades 

fotográficas. 

Na apreciação fotográfica, destacou a jornalística e o papel do repórter/fotógrafo, 

apresentando Henry Cartier-Bresson e sua poética na captura do momento único e 

transitório, assim como de imagens que contam história, de preservação das 

memórias de diferentes povos através dos tempos, inclusive das famílias. 

A primeira atividade proposta aos alunos foi buscar nas fotografias os elementos da 

pintura, do desenho, das esculturas, os recortes, as texturas, e a partir dessas 

referências os alunos realizaram os cliques fotográficos. 
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Rosa Iavelberg (2003, p. 3), 
 

O ensino de artes possui duas vertentes: a formação estética e 
desenvolvimento cultural. Elas são fundamentais não apenas para o plano 
expressivo, mas também para a construção do conhecimento do aluno, a 
criança necessita aprender a fazer e a conhecer a arte, o papel da expressão 
artística na sociedade e o que ela significa na vida das pessoas e da 
comunidade. A escola também precisa abrir espaço para arte envolvida com 
as práticas sociais, além de ressaltar a diversidade e as conexões culturais 
que podem vir dela. 

Para Iavelberg o espaço da escola deve ser um espaço voltado para o 

desenvolvimento cultural do sujeito. Ela ressalta ainda a necessidade dele aprender 

a fazer e conhecer arte, e aprender qual o papel da arte na construção da sociedade, 

diversificando os saberes culturais existente no próprio aluno. Toda sua vivência não 

deve ser descartada. Eles possuem uma carga muito grande de cultura, de 

influências, do social, é essa diversidade que fazem as conexões existentes com as 

tecnologias. 

Conrado relata que apresentou para os alunos o artista Bem Heine, desenhista e 

ilustrador, pintor, fotógrafo e músico, que além de tocar alguns instrumentos como 

piano por exemplo, atua como produtor e compositor. 

De acordo com pesquisa realizada pelo professor no site do artista: 

http://www.arteeartistas.com.br/ben-heine/, (acesso em 03 de setembro de 2018), 

Heine  ficou  muito  conhecido  por  suas  séries  Pencil  Vs  Camera, Circlism  

Digital e Flesh and Acrylic, onde mistura técnicas inovadoras. 

E a partir da apreciação da obra de Heine, os alunos foram ressignificando os espaços 

e apropriados da ideia da fotografia artística e do hibridismo fotográfico, e começaram 

a atividade de fotografar juntamente com o desenho. Alguns deles inclusive 

informaram ao professor que postaram suas produções nas redes sociais, como 

Instagram, Facebook, expandindo assim o espaço da escola para o ciberespaço, onde 

número bem maior de pessoas têm acesso as imagens produzidas por eles. 

Percebemos na apresentação que o professor estabelece um diálogo do ensino de 

arte com os interesses dos alunos nas tecnologias que estão em nosso meio. Além 

de também ser um profissional que sempre está visitando exposições e outras 

manifestações artísticas, que busca se fundamentar teóricamente e artísticamente 

para a proposição de seus projetos. 
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De acordo com Ferraz (2010), para o professor realizar um bom trabalho, precisa estar 

atento aos interesses dos alunos, verificando o que gostam e os assuntos que possam 

desencadear o seu envolvimento na construção de conhecimentos e a partir daí fazer 

as conexões com os conteúdos específicos de sua disciplina. E nessa relação 

desenvolver as experiências estéticas e artísticas. 

 
 
2.5 CONVERGÊNCIA AFRICANA E TUPI-GUARANI NA ARTE, CULTURA E AS 

MANIFESTAÇÕES CAPIXABAS 

O projeto foi proposto por Danuza Brício, professora de Artes Visuais, em co-autoria 

com Vania Ribeiro Moreira, professora de Educação Especial, mas que também 

integra o GEPAE; e mais dois profissionais, sendo um da Educação Física e o outro 

de Música, junto aos alunos do Ensino Fundamental 1 (Turno Matutino) em uma 

escola do Sistema de Educação Municipal de Serra/ES. 

A Lei 11.645/2008, “Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada 

pela Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade 

da temática ‘História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena’" (BRASIL, 2008). 

Segundo Danuza, o projeto dialoga com o marco legal e a relevância da matriz 

etnográfica e antropológica da cultura e arte Tupi-guarani e da matriz bantu na 

sociedade capixaba, nos fazeres cotidianos, bem como seus olhares subjetivos 

quanto às práticas performativas (dança, música), assim como nas expressividades 

verbais e não verbais, principalmente nos contos e na estética simbólica dos seus 

traços e desenhos. 

A partir da observação de que muitas questões relativas à temática só eram 

abordadas no espaço escolar em datas pontuais como Dia do Índio, Dia do Folclore, 

Abolição da Escravutura ou Dia da Consciêncnia Negra, viu-se a a necessidade de 

(re) significar o percurso didático pedagógico de respeito e valorização de diferentes 

culturas, principalmente a indígena e afro-brasileira por meio de um projeto 

interdisciplinar, envolvendo outras áreas de conhecimentos que dialogam na 

construção de seu conteúdo. 

A metodologia adotada envolveu diferentes ações junto aos alunos, tais como 

pesquisa bibliográfica, imagética e sonora, exposição de imagens e trabalhos 



 
254 

               Revista Acadêmica Novo Milênio 
               Volume 1 – Número 1 – 2019 – ISSN: 2675-0600 
 
 

 

concretos em artes e grafismo indígena e africano, itens do artesanato, contação das 

histórias, atividades práticas em sala de aulas e visita à aldeia de Boapy 

Pindo/Aracruz/ES. 

Tal visita propiciou aos alunos a vivência de estar em um espaço pensado e 

organizado para pelo povo Tupi, que é diferente de sua. Em outro momento, a 

comunidade indígena também visitou o espaço da escoal, promovendo assim um 

intercâmbio cultural. 

De acordo com Danuza Brício, o projeto teve início no mês de agosto com a 

abordagem epistemológica de conceitos e conteúdo baseados na tradição cultural 

indígena Tupi e do povo bantu de resiliência Kibundu, visando levar conhecimento 

concreto ao aluno. E fundamentado nos Referenciais Curriculares do Sistema de 

Ensino Municipal da Serra/ES, particularmente orientado para as turmas de terceiro 

ano, do Ensino Fundamental, mas que se ampliou para as demais turmas. 

A professora trabalhou com a apresentação de alguns elementos formais que 

caracterizam basicamente a arte e a cultura indígena e africana brasileira e capixaba, 

por meio de aulas de apreciação, fruição e construção de objetos e releituras 

artísticas, presentes nas obras de Élon Brasil e da simbologia dos desenhos da 

cosmologia presentes nas histórias de Nhanderú e o povo Tupi. 

A fim de interagir diretamente em sala de aula, com as crianças portadoras de 

necessidades educativas especiais, tanto no aspecto lúdico, quanto no processo 

direto da construção do conhecimento, foi proposto em conjunto com a professora da 

educação especial, que eles participasse de todas as ações desenvolvidas durante o 

projeto, dentro e fora do espaço escolar. O que contribuiu para que os alunos em 

atendimento especializado, não se sintissem excluídos das atividades. 

A culminância do projeto se deu com uma exposição coletiva dos trabalhos realizados 

pelos alunos, juntamente com a exposição de objetos e degustação de alimentos 

típicos, promovendo uma vivência ímpar para os alunos que participaram do mesmo. 

 
 

3. EXPERIMENTAÇÕES E VIVÊNCIAS ARTÍSTICAS 

Durante o processo de formação continuada, além dos encontros na Instituição sede 

do Polo, o GEPAE participou também de ações educativas para professores, 

realizadas anteriormente ou durante exposições, nos diferentes espaços artísticos 
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culturais, localizados na Região Metropolitana de Vitória. Tal parceria já é estabelecida 

desde o ano de 2010 por considerarmos que a participação dos docentes nas mesmas 

propicia-lhe conhecimentos, experiências e vivências fundamentais para o seu 

planejamento de aulas. Considerando a relevância das visitas às exposições para a 

formação dos professores, convidamos todos professores de Arte (cadastrados no 

Polo FNM) para participarem também. 

Ressaltamos que antes da parceria do Polo FNM/Arte na Escola com os espaços 

artísticos, estes realizavam encontros somente em dias da semana e em horário 

matutino e/ou vespertino, e a nosso pedido passaram a realizá-los também em dias 

de sábados, pela manhã e/ou à tarde. Nosso argumento foi de que para o professor 

participar de ações durante a semana em horário regular de aula, depende de 

autorização da instituição que leciona, o que nem sempre é fácil e possível. E ao 

serem realizados aos finais de semana, oportuniza quem deseja participar 

independente de interesse institucional, além de também possibilitar a participação de 

educadores que residem no interior do estado. 

Durante este ano, o grupo participou de ações educativas realizadas no Centro 

Cultural Glória SESC, Museu de Arte do Espírito Santo, Casa Porto, Galeria SESC e 

Galeria Homero Massena. E também, parte do grupo visitou a 33ª BIENAL DE SÃO 

PAULO, o que possibilita olhares na arte contemporânea internacional. 

Nos encontros educativos são transmitidos informes respectivos à obra artística, 

entrega de material educativo com imagens ou áudios e geralmente acontecem 

também oficinas práticas relacionadas à temática da exposição. E os espaços 

artísticos incentivam os professores a levarem seus alunos para visitas posteriores às 

exposições, no entanto nem sempre isto é possível, devido à diversos fatores, como 

transportes, autorização da escola e dos pais, entre outros. 

Com relação as participações nos encontros educativos e realização de visitas 

posteriores com os alunos, a professora Gabriela, diz se sentir privilegiada uma vez 

que teve oportunidade de trabalhar na EEEM Maria Ortiz, localizada em um prédio de 

Patrimônio Histórico Cultural, ao lado do Palácio Anchieta (Sede do Governo 

Estadual), no Centro de Vitória, primeiramente por ter uma paisagem visual e sonora 

bem distinta de outras que conhece e segundo por estar próxima de todos os espaços 

culturais da cidade. 

Vale ressaltar que para muitos professores de arte a visitação as exposições não é 

um hábito usual, portanto, a participação nos encontros formativos contribui para sua 



 
256 

               Revista Acadêmica Novo Milênio 
               Volume 1 – Número 1 – 2019 – ISSN: 2675-0600 
 
 

 

formação pessoal, mas também para seu papel de mediador e propositor de 

atividades juntos aos seus alunos, além de ajudá-los a entender a importância da obra 

de arte como um momento provocador para construção de novos conhecimentos. 

Além destas ações foram também desenvolvidas duas oficinas artísticas, sendo uma 

de Xilogravura e outra de Grafite. Cada uma delas com carga horárias de 20 horas, 

compreendendo palestra, abordagem teórica e produção prática. 

O GEPAE participou ainda da organização da 2ª Romaria de Conguistas na Festa de 

Nossa Senhora da Penha – Padroeira do Estado do Espírito Santo. Evento este que 

é de cunho religioso, mas também de manifestação de 38 Bandas de Congo, vindas 

de diferentes localidades do estado. 

 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Iniciamos nossas considerações finais citando Barbosa (2008), em uma introdução ao 

debate sobre Interritorialidade na Arte/Educação e na Arte, na qual ela diz que 

“estamos vivendo em um tempo em que a atenção está voltada para a internet, a 

interculturalidade, a interritorialidade e a integração das artes e dos meios como 

modos de produção e significação desafiadores de limites, fronteiras e territórios” (p. 

23). 

E é neste desafio que nos encontramos ao vivenciar a formação continuada de 

professores de Arte, que nos últimos anos tem se sentido cada dia mais desmotivado, 

sem perspectiva de ampliação de condições de trabalho, de políticas públicas que 

propiciem infraestrutura para o ensino de arte nos diferentes segmentos da Educação 

Básica. Um bom exemplo é termos iniciado em início de 2017 o processo de formação 

continuada com um número significativo de participantes e terminarmos com um grupo 

pequeno. 

Reconhecemos que quanto maior um grupo, mais difícil se torna conciliar agendas 

para determinadas ações e que no decorrer do ano as demandas crescem bastante 

dentro do espaço escolar para as entregas de relatórios, elaborações de 

projetos/avaliações, pautas, etc. Quem não consegue ir a um ou dois encontros perde 

o vínculo com o grupo e acaba desistindo. Mas, observamos também que algumas 

evasões deve-se ao fato de que esperavam receber na formação atividades e técnicas 
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artísticas, as quais pudessem ser replicadas em sala de aula e que não gerasse mais 

estudo e elaboração de registros ou projetos. 

No entanto, constatamos com quem permaneceu no processo formativo, que houve 

crescimento nas relações pessoais, na práxis pedagógica, no processo de ação- 

reflexão-ação e nas trocas realizadas com os pares. Inclusive é possível a 

identificação de conteúdos abordados no Curso Aprendendo com Arte, presente nas 

práticas desenvolvidas pelos professores. Consideramos que ter no grupo as 

linguagens das artes visuais e da música contribuiu para ampliar os olhares dos 

docentes, não para que exerçam a docência de modo polivalente, mas no que se 

refere a fundamentação teórica pessoal, assim como na proposição de ações 

pedagógicas que integrem os territórios da arte. 

No caminho percorrido no grupo, ouvimos reclamações sobre falta de espaço 

adequado para trabalhar, presença de pessoas que não compreendem as propostas 

planejadas, falta de materiais, greves e reposições de aulas, entre tantas outras. No 

entanto, vimos que ao partilharem estas questões conseguiram identificar no trabalho 

do outro, que estes também tem desafios no percurso, mas encontram saída ou 

elaboram possibilidades de vencê-las. E isto dá força para repensar o seu próprio 

caminho. 

Nos projetos desenvolvidos pelos professores do GEPAE percebemos que eles 

ensinam a arte a partir do repertório pessoal, buscando integrar os conteúdos 

específicos de linguagem artística de formação, com os documentos norteadores do 

ensino, as manifestações culturais e os interesses do aluno. Apropriando-se de 

estudos realizados, recursos materiais dentro do contexto em que se encontra e 

estabelece relações com outras áreas de conhecimento. 

O papel exercido pelo professor em suas escolhas relativas à obra artística e as 

metodologias adotadas são essenciais para a sensibilização do seu aluno com relação 

à arte em suas diferentes manifestações. Para impregnar o outro, é preciso estar 

impregnado, ou seja, para se ensinar é preciso saber o que se ensina e como se 

ensina. Portanto, a formação continuada envolvendo estudos, debates, trocas, 

reflexão da ação pedagógica e momentos de experiências e vivências junto aos 

espaços artísticos e de manifestações culturais contribui para que ele promova um 

ensino de qualidade, saindo de modelos estereotipados de ensino de arte. 
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Quando o professor desenvolve uma ação pedagógica na qual possui fundamentação 

teórica e artística, argumentos de sua significância artística, social, política e/ou crítica 

e demonstra isto para seus alunos, os mesmos se envolvem na participação da ação 

proposta. 

Concluimos que olhar e (re) olhar o fazer pedagógico, (re) visitar o percurso e 

identificar as marcas deixadas no planejamento, nas fotografias pessoais e dos 

alunos, nos vídeos e áudios possibilita reflexões que conduzem à identificação do que 

está dando certo e o que precisa ser revisto. E tal prática não é comum à todos 

professores, logo é um ponto a ser alcançado por novas proposta de formação em 

conjunto. 

Enfim, agradecemos aos professores integrantes do Grupo de Estudos e Pesquisas 

Arte na Escola pela participação, envolvimento e compromisso na proposta formativa 

aqui apresentada. 
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FORMAÇÃO E INVESTIGAÇÃO A PARTIR DA PRÁTICA 
PEDAGÓGICA EM ARTE 
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GAMA, Renata Lucia de Assis30 
 

 
RESUMO: 

A pesquisa buscou verificar as contribuições da Pesquisa Didática para a formação continuada de 

professores de arte, por meio da investigação da prática docente em uma escola pública da rede 

municipal de Vila Velha/ES e acompanhamento com Grupo de Estudos em seu planejamento, 

fundamentação teórica, reflexão da ação pedagógica e análises dos relatos da professora 

regente/produção dos alunos. A metodologia adotada foi a pesquisa colaborativa que visou investigar 

os aspectos do processo de ensino aprendizagem em arte. Os resultados apontam que essa 

estratégia contribui para a apropriação de novas metodologias e concepções pedagógicas por parte 

dos professores e pode ser um bom caminho para a formação continuada. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Formação Continuada; Ensino da Arte; Aprendizagem. 

 
 

 
INTRODUÇÃO 

 
O presente texto tem como foco a atualização da pesquisa Formação e Investigação 

a partir da prática pedagógica em Ensino da Arte, cujo objetivo foi verificar as 

contribuições da pesquisa colaborativa para a formação continuada de professores 

de arte, na companhia de autores como: Cola, Hernandez, Iavelberg, Martins, 

Méredieu, Pino, entre outros, com a finalidade de compreender, apreciar e replanejar 

a ação do professor no espaço escolar. 

A pesquisa foi desenvolvida em dois ambientes, sendo um na sala de aula com a 

participação da professora/pesquisadora regente no grupo de alunos e outro no 

Grupo de Estudos. 

Inicialmente a professora/pesquisadora elaborou o Projeto “Arte e Identidade 

 
29 Professora no Ensino Superior no Curso de Licenciatura em Pedagogia/Faculdade Novo Milênio, nas 
disciplinas de Arte na Educação, Orientações de Trabalho de Conclusão de Curso e Literatura Infanto Juvenil. 
Coordenadora Geral do Polo FNM: Arte na Escola. Professora de Arte na Educação Básica/Aposentada pelo 
Sistema de Educação do Estado do Espírito Santo. Graduada em Licenciatura Plena em Educação 
Artística/Artes Plásticas/ UFES. Especialização Lato Sensu: Abordagens Contemporâneas em Arte-
Educação/UFES. Mestrado em Educação/ PPGE/UFES. Endereço Eletrônico: mp.fonseca14@gmail.com 
30 Mestrado em Educação/PPGE/UFES/ Graduação: Bacharel em Artes Plásticas (1998) e Licenciatura Plena 
em Artes Visuais/UFES (2007); Especialização em Artes Visuais no Ensino Fundamental e Médio pela 
Universidade Federal do Espírito Santo (2001). Atualmente é Professora de Artes na Rede Municipal de 
Educação de Vila Velha/ES. Tem experiência na área de Arte, com ênfase em Arte Educação. Atuando 
principalmente nos seguintes temas: Desenho, arte educação, Interculturalidade e Cultura. 
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Cultural da/na Barra do Jucu”, para alunos de 5º ano do Ensino Fundamental em 

uma Unidade Municipal de Ensino de Vila Velha/ES. O bairro é uma vila centenária 

de pescadores as margens do Rio Jucu, rica em manifestações populares e 

artísticas que interferem esteticamente na paisagem urbana e dialoga com a 

arquitetura local. 

Considerando que a Barra do Jucu é um bairro no qual acontecem diferentes 

manifestações populares, optou-se pela metodologia de ensino da Cultura Visual, 

uma vez que essa possibilita a interpretação do entorno no qual os alunos estão 

inseridos, valorizando todos os aspectos visuais observados. 

A Cultura Visual é uma concepção metodológica que contribui para um olhar 

reflexivo e tem como ponto central as imagens presentes no meio e a partir dela são 

produzidos, conforme seus contextos culturais, novos significados. A perspectiva da 

cultura visual vai além da apreciação e prazer estético, promove também a 

compreensão crítica dos papéis sociais e relações de poder do qual estas 

representações visuais se vinculam. 

A importância primordial da cultura visual é mediar o processo de como 
olhamos e como nos olhamos, e contribuir para a produção de mundos, isto 
é, para que os seres humanos saibam mais do que experimentaram 
pessoalmente, é para que sua experiência dos objetos e dos fenômenos 
que constituem a realidade seja por meio desses objetos mediacionais que 
denominamos como artísticos (HERNÀNDEZ, 2000, pg.52). 

A partir desse pressuposto o projeto desenvolvido no espaço escolar visou investigar 

como as manifestações culturais do entorno da escola dialogam no cotidiano escolar 

com os conteúdos específicos da arte, como os alunos atribuem sentido, interpretam 

e as utilizam em suas produções artísticas. 

As diferentes formas de expressão (visuais, gestuais e sonoras) são formas do 

homem se expressar, se comunicar, provocar, questionar, interagir e apreender o 

mundo em que vive. Portanto, conviver com as diferentes formas de expressão e 

representação cultural, possibilita ao aluno um olhar apreciativo e reflexivo de sua 

realidade. 

A escola, além de ser um espaço de aprendizado sistematizado e intencional, é um 

local de trocas, de experiências sensíveis e afetivas, e de diversidade, o que 

contribui para um rico diálogo entre o conhecimento formal e informal. A partir desta 

perspectiva, o projeto partiu da proposição de desenhos de memória, denominados: 

Mapas de Trajetória, com a representação do caminho percorrido de sua residência 

até a escola. 
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EXPLORANDO ESPAÇOS DE ARTE COM ARTE 
 

De acordo com Méredieu (2006) a casa é o primeiro ambiente explorado pela 

criança e é carregada de afeto, sendo um prolongamento de seu corpo e 

personalidade. Logo, ao observarmos os desenhos notamos que há uma 

proximidade entre casa e escola, como se não houvesse distância entre eles, uma 

continuação da própria casa, carregada de afetividade. 

Nas atividades propostas no entorno da escola, foram realizadas as seguintes 

ações: 

 Desenho de observação da Igreja Católica, construída em 1913; 

 Visita à galeria Kléber Galvêas para conhecer o artista e suas pinturas de 

paisagens do bairro, do município e outras localidades do estado do Espírito 

Santo. 

 Ensaio fotográfico nas ruas do bairro, visando ampliar o olhar de reconhecimento 

no entorno da escola, conhecer a linguagem fotográfica (fotografia analógica e 

fotografia digital, enquadramento, luz). O ensaio fotográfico foi realizado em 

grupos, utilizando máquinas fotográficas digitais, tablet e celulares que 

registraram pinturas, mosaicos, esculturas em relevo, grafites e paisagens do 

entorno da escola. 

 
Fig. 1. Visita à Galeria Kléber Galvêas Fig. 2. Ensaio Fotográfico nas ruas do bairro 

Fonte: A autoras Fonte: Autoras 
 
 

 Apropriação da imagem fotográfica – interferência – com atividades de recortes, 

colagens e inserção de desenhos em uma nova composição visual; 

 Exposição Fotográfica, aberta à toda comunidade escolar, com cronograma de 

visitação e mediação dos alunos junto aos colegas de outras turmas. 
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 Desenho de criação/estudo para a intervenção no muro. 
 

A finalidade da sequência de atividades foi a de possibilitar aos alunos a elaboração 

de desenhar e redesenhar por meio de diferentes formas e em cada uma dessas 

obter uma nova composição visual. De acordo com Iavelberg (2013) para instigar o 

aluno em um percurso criativo é necessário que o professor procure criar 

intervenções didáticas que possibilite desconstruir estereótipos, tais como a de 

sugerir meios e suportes diferentes, ou vincular os desenhos dos alunos as suas 

próprias experiências. 

Para trabalhar a fundamentação teórica sobre a temática em estudo, a professora 

utilizou como apoio o livro didático Projeto Presente, adotado na rede municipal de 

ensino e projetou imagens de intervenções urbanas feitas aqui no Brasil e em outros 

países. Entre os capítulos apresentados no livro, três deles se integraram ao estudo 

em andamento, possibilitando a abordagem de conteúdos específicos, tais como o 

uso de máscaras em diferentes tempos e espaços, manifestações populares em 

diferentes regiões do território brasileiro e a arte contemporânea, com as 

intervenções urbanas. 

De acordo com Iavelberg (2012) a Interpretação de imagens (grifo nosso) se dá 

por meio da leitura de reproduções levadas para a sala de aula e de originais em 

exposições. É necessário criar situações de contato com a arte indicando o 

significado da pintura ou do desenho no contexto em que foram produzidos e 

incentivando a busca do sentido deles nos dias de hoje. 

Na aula seguinte foram propostas duas situações didáticas, a produção do 

desenho (em que o aluno é chamado a criar e a produzir o trabalho artístico com 

uma forma de expressão nem sempre valorizado dentro do espaço escolar) e o 

percurso de criação pessoal (onde o professor possibilita ao aluno a escolha do 

material a ser usado, orienta os procedimentos e a criação, participando do processo 

com interferências pontuais, e observando no trabalho pronto as singularidades da 

produção). A atividade teve como objetivo elaborar, através do desenho, croquis 

para intervenção no muro da escola que dialogasse com a cultura local. 
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Fig. 3 e 4. Desenhos de estudos para pintura no muro da escola 

 
Fonte: Autoras 

 
O desenho é uma forma de criar e organizar imagens em nossa tela mental para 

depois passarmos para um determinado suporte e é uma etapa fundamental para o 

aluno sistematizar seus pensamentos, expressando assim, sua compreensão e 

experiências vivenciadas. “O ato de desenhar remete a uma atividade importante no 

desenvolvimento das capacidades sensoriais e intelectuais” (COLA, 2011). 

A partir desse pressuposto e considerando o aluno como produtor de cultura, 

pertencente a um meio social e com um jeito próprio de compreender o universo a 

que faz parte. É importante enfatizar que como educadores reflexivos e críticos, 

devemos conhecer o ponto de vista dela, buscando assim, o diálogo entre os 

conhecimentos deles (prévios) e os conhecimentos escolares (aqueles que se 

pretende trabalhar). 

Inicialmente o desenho proposto para os alunos foi uma grande brincadeira, mas ao 

desenhar, eles foram interagindo com o meio cultural do entorno da escola, 

adquirindo conhecimentos e compreendendo melhor o espaço. Do gesto simples de 

traçar linhas e formas foram percebendo visualmente os detalhes do espaço 

observado, a ligação entre si e o entorno e sua ação passou a ser mais intencional. 

Neste processo percebe-se que os alunos aprendem entre si ao observar o desenho 

do colega que está ao seu lado, trocam ideias e modos de como registrar que é 

observado em uma folha de papel. 

De acordo com Iavelberg (2013), desde cedo a criança cria poética própria em seus 

desenhos. Ela observa, imita atos e formas de outros desenhos, incorporando-os ao 

seu modo, ampliando seu repertório, e faz isso tanto a partir de desenhos de 

artistas, da mídia, quanto de colegas. Essa afirmação nos remete aos estudos de 
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Vygotsky (apud PINO, 2000, p. 54) o conhecimento é construído pelo homem por 

meio de mediações sociais nas quais o indivíduo internaliza a cultura na qual está 

inserido, se constituindo assim como ser humano. E nestas mediações sociais, 

Vygotsky elabora o conceito de zona de desenvolvimento proximal: 

O conceito de zona de desenvolvimento proximal se refere às funções 
psicológicas emergentes, a tudo que o sujeito ainda não é capaz de  
dominar sozinho, mas é capaz de fazê-lo quando alguém mais experiente 
toma parte em sua atividade; através destas experiências compartilhadas, o 
sujeito se tornará competente para efetuar, de modo independente, aquilo 
para que, anteriormente, precisava de ajuda (ROCHA, 2000, p. 39). 

A zona de desenvolvimento proximal é um processo no qual o sujeito incluído nas 

atividades sociais, compartilha com o outro o seu aprendizado e seu 

desenvolvimento, dentro das mediações formais (pedagógicas) ou informais 

(cotidianas). 

O conceito de mediação pedagógica, como nos aponta Rocha (2000, p. 42), surge 

como contraponto ao que se chamam mediações cotidianas e diferencia-se dessas 

basicamente por duas características específicas: a intencionalidade e a 

sistematicidade. 

Dentro do ensino formal o professor é o parceiro mais capaz em proporcionar a zona 

de desenvolvimento proximal do aluno. Logo, a mediação do professor no contexto 

pedagógico deve ser bem clara e consciente, no intuito de direcionar sua aula para o 

objetivo que se quer alcançar, de maneira a não limitar o aluno. 

O professor deve estar atento e em sua mediação estimular para que seus alunos 

encontrem as suas (re) significações, e expressem por meio do desenho o seu 

próprio modo de criação, de forma reflexiva e consciente. Pois, apesar das 

influências e dos padrões estéticos culturais da sociedade, é importante que a 

criança tenha liberdade para fazer as suas próprias escolhas, num diálogo 

construtivo com os códigos estéticos da sociedade na qual se insere, desenvolvendo 

assim a sua criação pessoal. 

Para Iavelberg (2006), o desenho é uma das bases das linguagens artísticas, sendo 

sua importância inegável pela integração que propicia entre cognição, ação, 

imaginação, percepção e a sensibilidade. Nessa prática, a autora considera 

fundamental compreender como o aluno aprende e aperfeiçoa seu desenho, 
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considerando para esse fim, a diversidade das culturas com o objetivo de que os 

docentes possam colaborar nesse processo. 

Antecedendo a pintura no muro da escola, a professora/pesquisadora apresentou 

aos alunos um projeto, mostrando-os que para a ação era preciso calcular espaços 

para cada grupo trabalhar e suas dimensões. Explicou sobre a necessidade do 

planejamento como um todo, não só para o desenho em si, mas também para a 

aquisição de materiais. Só então foram para a ampliação do desenho sobre papel 

craft para confecção de moldes, utilizando o contorno do corpo de colegas de sala. 

Este momento propiciou ao grupo envolvido conhecimento que vão além dos 

instrumentos do desenho em si, uma vez que estabeleceu relações interpessoais 

entre os alunos, provocou a solução em conjunto para o problema de como ampliar 

os desenhos feitos em papel tamanho A4 para uma proporção bem mais ampla. 

Os alunos participaram de todas as etapas, da divisão dos espaços, aplicação dos 

moldes, complementação dos desenhos e pintura dos seis painéis, sendo três da 

turma A (grupo observado durante a pesquisa), dois da turma B e um da turma C. 

Fig. 5 e 6. Pintura no muro da escola 

 
Fonte: Autoras 

 
Durante a produção e em seu resultado final observou-se que os alunos se veem 

nos desenhos que fazem, assim como as pessoas da comunidade que também se 

reconhecem nas pinturas, encontrando semelhanças físicas, por meio do tipo de 

cabelo e jeito de se vestir. 
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Fig. 7, 8 e 9 -. Pintura no muro da escola 

 
Fonte: Autoras 

 
Ao concluir a pintura, a professora pesquisadora realizou uma avaliação com os 

alunos envolvidos sobre o que eles aprenderam com a ação realizada, e obteve 

como resposta que passaram a perceber as manifestações artísticas presentes na 

Barra do Jucu como parte integrante de sua identidade. Passaram a observar 

detalhes antes não vistos na própria comunidade. Inclusive, alunos que moram em 

bairros próximos da escola disseram que passaram a observar quais são as 

manifestações culturais ou artísticas presentes em suas comunidades. Disseram 

também que passaram a entender que a produção artística está ligada a forma do 

homem se comunicar e representar suas ideias e sentimentos. Gostaram muito de 

poder observar obras de artistas de outros lugares e fazer relação de suas obras 

com a arte produzida no bairro. Além de receberem elogios de outros alunos da 

escola e das pessoas que passavam nas ruas enquanto eles pintavam os muros. 

 
Fig. 10 – Produção Final Pintura muro da Escola 

 
Fonte: Autoras 

 
Paralelamente ao trabalho realizado na escola, o Grupo de Estudos, composto por 

oito professores de arte e uma pedagoga, realizava análises das atividades 

propostas pela professora/pesquisadora, apreciava as produções dos alunos, fazia 



 
267 

               Revista Acadêmica Novo Milênio 
               Volume 1 – Número 1 – 2019 – ISSN: 2675-0600 
 
 

 

transcrições de áudio e/ou apreciação de fotografias e vídeo, buscava 

fundamentação teórica para debate sobre a prática pedagógica e pesquisa 

colaborativa, entre outras. 

 
 
 

REFLEXÕES SOBRE A PRÁTICA PEDAGÓGICA EM ENSINO DE ARTE 
 

Entre as apreciações do Grupo de Estudos, optou-se aqui por fazer um  breve 

recorte da ação pedagógica da professora/pesquisadora realizado com os alunos no 

Seminário com leitura e interpretação de imagens. 

A apreciação se deu por meio da projeção de um trecho de vídeo, no qual um dos 

grupos apresenta suas conclusões sobre a leitura informativa realizada no livro 

didático. O grupo observou que as alunas falaram com muita maturidade, fizeram 

leitura, trocaram informações e ninguém se atropelou. De acordo com uma das 

professoras do grupo de estudos só se consegue uma fala organizada sobre 

determinado conhecimento que também está organizado internamente. “Observa-se 

que eles apresentaram detalhadamente as relações entre o que viram no entorno da 

escola e o conteúdo do livro” (professora A/integrante do grupo de estudos). 

No vídeo com registrado da aula da professora percebe-se que ela conduziu a 

proposta deixando os alunos apresentarem suas observações, fazendo mediações 

quando necessário, criando conexões entre o visto no entorno e a arte produzida em 

outras partes do mundo. 

Ao optar pelo formato de seminário a professora descentralizou o saber da figura do 

professor, oportunizou aos alunos uma maior participação e pode avaliar em suas 

falas sobre o que haviam compreendido das apreciações da cultura local e suas 

relações com a arte produzida em diferentes espaços e tempos com a 

representação e uso de máscaras, a representação de desenhos, pinturas, 

impressões com moldes vazados e grafites nos muros e paredes, tanto na 

antiguidade quanto na arte contemporânea. 

Percebe-se que na atividade, os alunos organizaram seus pensamentos refletindo e 

estabelecendo relações, não só da/na arte, mas da/na vida, sentindo-se apreciador  

e produtor dentro de seu contexto, uma vez que estão ampliando o olhar, 

percepções, fazendo desenhos, mapas de trajetórias, conversando entre si, com os 
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professores e familiares. Ou seja, a arte pode ajudar na compreensão da ação do 

homem no espaço que ocupa e representação de ideias e percepções do espaço do 

entorno, promovendo assim o reconhecimento de identidade e o pertencimento. 

A prática pedagógica proposta favoreceu a incorporação de sentidos e significados 

da representação da imagem aos desenhos elaborados pelas crianças, 

possibilitando-lhes a experiência para novas possibilidades. 

Além do estudo, apreciação e análises das produções dos alunos, também foi 

proposta ao grupo a reflexão de como a participação no Grupo de Estudos interferiu 

na prática pedagógica de cada um. Se houve de alguma forma a apropriação dos 

assuntos debatidos nos encontros. 

A partir dos debates e do olhar na prática da professora/pesquisadora, 
percebi que minha prática era mecanizada entre o planejamento/aula/fazer. 
O processo passou a ter maior importância do que o resultado final. Passei 
a observar mais como ensino e como meus alunos respondem ao que 
ensino, mesmo sendo na Educação Infantil. Mudei meu jeito de apresentar 
as propostas para eles. Acho que a vivência no grupo me fez repensar a 
prática, especialmente com relação ao desenho (Professora B/integrante do 
grupo de estudos). 
Participar do Grupo de Estudos da pesquisa está sendo de grande valia, 
pois nos faz refletir nossa prática pedagógica e no processo construído 
com/pelos alunos, repensando o seu processo de aprendizagem e 
possibilitando aos alunos serem mais atuantes em sala de aula (Professora 
C/integrante do grupo de estudos). 

 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Compreende-se que a rotina da sala de aula, a vivência com os alunos e o trabalho 

partilhado possibilitaram aprendizado ao grupo envolvido na pesquisa, por meio de 

situações reais. Dentro de um processo de parceria de aprendizagem, entre grupo 

de estudos e professora foram planejando e (re) planejando os conteúdos, conforme 

as necessidades surgiam durante o processo, sem perder o foco do aprendizado 

significativo em Arte junto aos alunos envolvidos. 

Com relação ao projeto proposto pela professora/pesquisadora constata-se no 

resultado obtido na produção final dos alunos que os objetivos traçados inicialmente 

foram alcançados, pois demonstram em suas falas os conhecimentos adquiridos 

sobre as manifestações culturais existentes no bairro em que a escola está 

localizada e em outras partes do país. Expressam por meio de seus desenhos sua 

forma de percepção do mundo ao redor e das representações das manifestações 

culturais presentes na comunidade em que estão inseridos. Observa-se ainda em 
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seus desenhos o reconhecimento de pertencimento a esta cultura uma vez que se 

retratam em seus desenhos e falam dele com orgulho. 

O projeto “Arte e identidade cultural da Barra do Jucu” contemplou conteúdos 

específicos da arte, a apreciação de obras artísticas e da própria produção, o 

desenho, materiais diversos, proporção, figura e fundo, cores, técnicas artísticas, 

fotografia, intervenção urbana, manifestações culturais, entre outros. 

Nos depoimentos dados pelos alunos envolvidos na pesquisa sobre os momentos 

mais significantes do projeto destacaram-se: o desenho de observação na Praça da 

Igreja, a visita à Galeria Kléber Galvêas, o ensaio fotográfico nas ruas da Barra do 

Jucu, a exposição fotográfica e a pintura nos muros da escola. 

Acredita-se que estes momentos foram destacados pelos alunos devido à 

experiência estética, propiciando-lhes sentido e significado diferente ao que estavam 

acostumados a experimentar, e essa percepção provocou mudanças em sua forma 

de ver e sentir arte. 

Segundo Dewey (apud DEMARCHI in MARTINS, 2014) “uma experiência [...] pode 

nos modificar, transformar, trazer sentido aprofundado. [...] Também impulsiona a 

expansão e o estabelecimento de relações com outros momentos, conhecimentos, 

etapas e experiências”. 

Para Demarchi (in MARTINS, 2014, pag. 69) “a percepção, que faz uso de nosso 

corpo e de nossos sentidos, abre janelas para o mundo”. 

As duas citações corroboram para nossa compreensão quanto aos depoimentos dos 

alunos. Não desconsideramos o que foi trabalhado em sala de aula, uma vez que 

momentos realizados anteriormente complementam a experiência vivenciada pelos 

alunos ali no ambiente externo da escola, ou seja, o conhecimento se dá na 

integração entre etapas que envolvem ou intercalam a teoria e prática. 

Conclui-se que a participação na pesquisa colaborativa contribui para a apropriação 

de novas metodologias e concepções pedagógicas por parte dos professores e pode 

ser um caminho para a formação continuada, uma vez que possibilita uma nova 

postura de prática pedagógica ao refletir sobre sua ação e prática dentro do espaço 

da sala de aula. 

Para a professora que teve sua prática pedagógica não só observada e apreciada, 

mas que também apreciou e refletiu sobre a mesma, a investigação foi de suma 

importância para o sucesso do resultado final do projeto. Ela se viu no decorrer do 
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percurso assumindo uma nova postura diante dos alunos, de uma professora que 

priorizava quantidade de conteúdos e muitas vezes não parava para ouvir dos 

alunos o sentido que o mesmo fazia para eles, para uma professora que constrói 

conhecimento junto com os alunos, que ouve, promove e media a aprendizagem. 

Quanto coordenadora da pesquisa foi um aprendizado impar, pois fez com que 

desconstruísse conceitos e práticas relativos à pesquisa, a partir da concepção da 

pesquisa-ação colaborativa, estabelecendo o diálogo constante entre pesquisador e 

professores envolvidos, trabalhando numa perspectiva de contribuição para que 

todos se reconheçam como produtores de conhecimentos, da teoria e da prática de 

ensinar. Este aprendizado se deu em muitos momentos, desde organização do 

planejamento, observação e reflexão da ação até as constantes retomadas do 

processo. Percebeu-se que nessa perspectiva não há erros, que é preciso aprender 

a trabalhar em colaboração com os pares. 

Para o Grupo de Estudos, integrante da pesquisa, percebe-se que foram  

vivenciados momentos de apropriação de fundamentação teórica específica sobre 

pesquisa didática, cultura visual, ação reflexiva do professor, formação em pares, 

pesquisa-ação colaborativa e desenho infantil; da observação da prática pedagógica 

do outro e da construção de conhecimentos em conjunto. Nas reuniões de 

planejamento ou de apreciações da prática pedagógica da professora ou das 

produções de seus alunos eram estabelecidas as relações destes com a sua própria 

prática, ampliando os momentos de ação-reflexão-ação da professora do projeto em 

realização para a prática pedagógica de cada um do grupo, independente da faixa 

etária de atuação. 
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RESUMO 

 
O conceito lean surgiu inicialmente na manufatura e pode ser entendido como uma 
filosofia de gestão que objetiva a eliminação dos desperdícios e a melhoria contínua 
dos processos nas empresas. Porém, vem sendo estudado e implantado em 
diversas áreas como no ambiente administrativo, onde recebeu o nome de lean 
office, que significa, escritórios enxutos. A migração dos conceitos lean da 
manufatura para o ambiente dos escritórios apresenta desafios na implantação e, 
portanto, o objetivo deste trabalho é identificar quais os impactos provocados pela 
implantação da filosofia lean no setor administrativo das empresas. A pesquisa 
possui abordagem qualitativa e quantitativa, caracteriza-se como explicativa e 
descritiva quanto à natureza, bibliográfica quanto aos meios, e exploratória quanto 
aos objetivos e fins. A coleta dos dados foi realizada por meio de pesquisa 
bibliográfica e bibliométrica nas bases de dados Google Acadêmico e Periódicos 
CAPES. Pode-se constatar que a implantação do lean nos escritórios apresenta 
impactos positivos como a redução de lead time, custos e desperdícios, 
padronização de atividades, aumento da produtividade, melhoria do ponto de vista 
do cliente, aumento da eficiência, eficácia e motivação dos funcionários, rapidez no 
atendimento, entre outros. 

 
Palavras-chave: Lean Office. Escritório enxuto. Lean manufacturing. Lean. 
Bibliometria. 

 
 
 
 

1. INTRODUÇÃO 

 
O Lean Manufacturing, ou produção enxuta, é uma filosofia de gestão que objetiva a 

eliminação dos desperdícios e a melhoria contínua dos processos nas empresas 

(TAVARES, 2017). Portanto, consiste no gerenciamento de trabalho para atender 

aos clientes no menor tempo, na mais alta qualidade e com o menor custo possível 

(OHNO, 1997). Esta metodologia de trabalho surgiu após a II Guerra Mundial, no 

Japão. 
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em Gestão Empresarial e Negócios pela Universidade Vila Velha (UVV), 2019, e-mail vivix23@hotmail.com. 
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O sucesso da implantação do lean em ambientes fabris fez com que pesquisadores 

iniciassem a utilização desta filosofia de trabalho em outros ramos, como o 

administrativo. Bowen & Youngdahl (1998) foram os pioneiros na transferência dos 

conceitos do lean aplicado a manufatura para os escritórios, que foi chamado de 

lean office. 

 
O lean office pode ser entendido como uma evolução adaptativa do lean 

manufacturing, com uma diferença. Enquanto na implantação desta filosofia têm-se 

bem visíveis os cenários de trabalho, pois se tratam de processos com fluxos físicos 

(materiais), geralmente fábricas e respectivas linhas de produção, naquela os 

cenários de trabalhos são muitas vezes de difícil visualização, pois se tratam de 

processos envolvendo fluxos não físicos (informações) em ambientes 

administrativos, como escritórios. Portanto, a migração dos conceitos do lean da 

área fabril para os escritórios não é tão simples e apresenta desafios. 

 
Sendo assim, o presente trabalho, objetiva identificar os impactos provocados pela 

implantação da filosofia lean no setor administrativo das empresas (lean office). Para 

isso foram traçados os seguintes objetivos específicos: a) explicar em que consiste o 

lean manufacturing, o lean office e respectivos princípios e ferramentas; b) realizar 

uma revisão bibliométrica e bibliográfica sobre o tema lean office, nos últimos 10 

anos; c) identificar e quantificar os principais autores, ano, país e nome dos 

periódicos e revistas nas quais houve publicação sobre o assunto; d) identificar e 

quantificar os principais setores das empresas onde foram implantadas a filosofia e 

as ferramentas e metodologias adotadas; e) apontar quais as melhorias obtidas 

pelas empresas com a implantação, além das dificuldades e desperdícios 

identificados no processo. 

 
Quanto ao conteúdo do artigo, está organizado em três capítulos sendo o primeiro 

referente a esta introdução com a exposição do tema e objetivo do trabalho. O 

segundo é composto pelo desenvolvimento que aborda a fundamentação teórica 

com a explanação sobre alguns conceitos como lean manufactuing, lean office e 

suas ferramentas, além da metodologia, resultados alcançados e discussão. Por fim, 

o terceiro e último capítulo contempla as conclusões e recomendações para 

pesquisas futuras. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

 
2.1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
Nesta seção serão abordados alguns conceitos sobre lean manufacturing e lean 

office e respectivos princípios, tipos de desperdícios e ferramentas. 

 
 

2.1.1 LEAN MANUFACTURING 
 
 

O Lean Manufacturing, também conhecido como produção enxuta o Sistema Toyota 

de Produção (TPS), é uma filosofia de gestão que objetiva a eliminação dos 

desperdícios e a melhoria contínua dos processos nas empresas. Foi criada após a 

II Guerra Mundial no Japão por Taiichi Ohno e Eiji Toyoda, ambos funcionários do 

fabricante automotivo Toyota (TAVARES, 2017). 

 
Ohno (1997) afirma que o lean é uma filosofia que consiste no gerenciamento de 

trabalho para atender os clientes no menor tempo, na mais alta qualidade e com o 

menor custo possível. Já Tapping e Shuker (2010) afirmam que ser lean implica um 

empenho contínuo para obtenção de um estado caracterizado por desperdício 

mínimo e fluxo máximo. 

 
Liker (2004) aponta alguns mitos sobre o conceito de lean e também o real 

significado do termo, conforme detalhado no Quadro 1. 

 
Quadro 1- Mito versus realidade sobre o Sistema Toyota de Produção- TPS 

 
Mito - O que o TPS não é? Realidade - O que é o TPS? 

Uma receita tangível para o sucesso. Um modo consistente de pensar. 

Um projeto ou programa de gerenciamento. Uma filosofia de gestão total. 

Um conjunto de ferramentas para implementação. Concentrada na satisfação total do cliente. 

Um sistema apenas para chão de produção. Um ambiente de trabalho em equipe e 
melhoria. 

Implementável em um período curto ou 
intermediário. 

A busca interminável de fazer sempre o 
melhor. 

 Qualidade construída por meio do processo. 

 Local de trabalho organizado e disciplinado. 

 Evolutivo. 

 
Fonte: Liker (2004). 

 
 

Portanto, o lean não pode ser entendido como uma simples aplicação de 
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ferramentas, mas uma filosofia de trabalho que busca a satisfação dos desejos do 

cliente por meio da melhoria contínua dos processos e eliminação dos desperdícios 

(LIKER, 2004). 

 

 
2.1.1.1 DESPERDÍCIOS E PRINCÍPIOS LEAN 

 
 

O desperdício pode ser entendido de várias formas pela filosofia lean, sendo dividido 

em três categorias: a) muda (desperdício): atividades que consomem recursos, mas 

não geram valor ao cliente; b) muri: sobrecarga de pessoas e equipamentos  as 

quais podem gerar problemas de qualidade e segurança como defeitos e quebras; e, 

c) mura: irregularidade dos processos ou atividades (LIKER, 2004). Os desperdícios 

estão ilustrados na imagem abaixo. 

 
Figura 1- Fonte de desperdícios 

 
 
 
 
 

Fonte: Bourguignon (2017). 
 
 

Os três tipos de desperdícios acima se relacionam e podem gerar despesas extras 

que aumentam os custos do produto ou serviço sem agregar valor ou melhoria ao 

cliente (WOMACK; JONES, 2003). Isso pode ser percebido, por exemplo, com a 

superprodução de um item, já que pessoas e máquinas são sobrecarregadas (muri) 

sem que haja a necessidade dos itens, gerando desperdícios (muda) e 

irregularidades na produção (mura). 

 
Portanto, é fundamental a identificação destes para que sejam eliminados ou 
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reduzidos ao máximo visando elevar a competitividade e rentabilidade das empresas 

(TAVARES, 2017). Mas para isso é preciso implantar uma forma de pensar lean, por 

meio da adoção dos princípios, o qual deve ser o ponto de partida para que a 

organização encontre uma maneira de adicionar valor aos clientes (LIKER, 2004). 

 
Os quatorze princípios que regem a filosofia lean podem ser divididos em quatro 

categorias principais, chamadas de ‘4 P’: Philosophy (filosofia); Process (processo); 

People and Partners (pessoas e parceiros) e Problem Solving (solução de 

problemas) conforme Figura 2 (LIKER, 2004). 

 
 
 

Figura 2–Princípios (4P´s). 
 

 
Fonte: Bourguignon (2017). 

 
 

A primeira categoria contempla apenas um princípio que se refere à filosofia. Liker 

(2004) afirma que as decisões de gestão devem ser tomadas com base numa 

filosofia de longo prazo, mesmo à custa de metas financeiras de curto prazo. 

 
Já a segunda categoria contempla o 2º ao 8º princípio e o objetivo principal destes é 

criar processos adequados para a geração de valor, além de identificar e eliminar os 

desperdícios. São eles: 2º- Fluxo contínuo: criar um fluxo contínuo para os 

processos para que seja possível visualizar os problemas; 3º- Puxar a produção: 

utilizar sistemas puxados para evitar a superprodução; 4º- Heijunka: nivelar a carga 
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de trabalho; 5º- Jidoka: construir uma cultura de parar a produção ou execução do 

serviço imediatamente caso surja algum problema, visando obter a qualidade certa 

na primeira vez; 6º- Padronizar tarefas: padronizar atividades e processos para 

garantir a estabilidade; 7º- Controles visuais: utilizar controles visuais para que 

nenhum problema fique oculto; e, 8º- Tecnologia confiável: utilizar somente 

tecnologia confiável e testada. 

 
A terceira categoria contempla o 9º ao 11º princípio e enfatiza a importância de 

agregar valor à organização por meio do desenvolvimento das pessoas e parceiros. 

São eles: 9º- Desenvolver líderes: capacitar os aprendizes para que compreendam 

completamente o trabalho, vivam a filosofia e a ensieam aos outros; 10º- 

Desenvolver pessoas e equipes: desenvolver pessoas e equipes excepcionais que 

sigam a filosofia da sua empresa; e, 11º- Respeitar fornecedores e parceiros: 

respeitar a rede de parceiros e fornecedores, desafiando-os e ajudando-os a 

melhorar. 

 
Por fim a quarta categoria contempla o 12º ao 14º princípio que orientam quanto à 

solução contínua de problemas por meio do aprendizado organizacional. São eles: 

12º- Genchi Genbutsu: ir ao setor e ver com os próprios olhos; 13º- Decisões com 

base no consenso: tomar decisões com base no consenso, considerando 

cuidadosamente todas as opções, e implementá-las rapidamente; e, 14º- Kaizen e 

Hansei: tornar-se uma organização que aprende através da reflexão implacável 

(hansei) e da melhoria contínua (kaizen). 

 
Conforme já abordado a implantação do lean não se refere a uma simples aplicação 

de ferramentas. Porém, essas auxiliam no processo. O Quadro 2 apresenta as 

principais ferramentas lean abordadas pelos autores na literatura. 

 
Quadro 2– Ferramentas lean 

 

Ferramentas Conceito 

 
 
 
 

5 S 

Sistema de melhoria, resumido por 5 palavras japonesas que começam 
com a letra S, para criar um local de trabalho que satisfaça os critérios de 
controle visual de lean. Os princípios são: 1) Seire: Senso de utilização. 
Separa o necessário e desnecessário, eliminando todos os materiais 
inúteis; 2) Seiton: Senso de organização. Disponibiliza cada coisa em seu 
devido lugar, organizando e otimizando o espaço de trabalho de maneira 
eficaz; 3) Seiso: Senso de limpeza. Limpeza e organização do ambiente de 
trabalho; 4) Seiketsu: Senso de padronização. Criação de normas e 
padronização das atividades; e, 5) Shitsuke: Senso de disciplina. É o hábito 
de observar, seguir e zelar pelos sensos anteriores, promovendo uma 
melhoria contínua. 
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Análise de layout 

A análise de layout é fundamental para o fluxo contínuo, pois um layout 
bem dimensionado e corretamente elaborado é a chave para um fluxo 
contínuo eficiente. É importante analisar, identificar e validar layout 
existentes de modo a otimizar o fluxo contínuo de informações, materiais e 
pessoas. 

 
Círculos de qualidade 

Formas de capacitar os funcionários para que aperfeiçoem as tarefas e 
atividades elevando a qualidade dos produtos, serviços e processos, por 
meio de técnicas de resoluções de problemas. 

DMAIC 
É um procedimento chamado DMAIC (definir, medir, analisar, melhorar, 
controlar) encontrado na implantação de Seis Sigma. 

 
Dojo 

Método de compartilhamento de conhecimento ou de melhores práticas que 
permite ter pessoas multifuncionais e capazes de executarem tarefas 
operacionais distintas. 

 
FIFO 

Primeiro a entrar, primeiro a sair (FIFO). É um método de controle de 
trabalho utilizado para garantir que o trabalho mais antigo (primeiro a entrar) 
seja o primeiro a ser processado (primeiro a sair). 

Gestão/ controle visual 
Desenvolver indicadores e sistemas visuais para facilitar o entendimento de 
todos sobre os fluxos, atividades e meta. 

 
Kanban 

Instrumento sinalizador (cartão, aviso ou bilhete). Informam aos processos 
anteriores a situação atual da necessidade, fazendo com que produzam 
apenas quando for necessário na quantidade necessária. 

PDCA (Plan- Do- 
Check -Act) 

Método interativo de gerenciamento para soluções de problemas na 
empresa. É composto por quatro etapas: Plan- Planejar; Do- fazer; Check- 
Verificar/Avaliar; e, Act- Ação/ Correção. 

 
 
Poka yoke 

Sistemas desenvolvidos para prevenir e detectar perdas de naturezas 
variadas. São formados por barreiras, sejam físicas, funcionais ou 
simbólicas, que impedem a passagem/continuidade de produtos com 
problemas. Dessa forma, possibilitam a redução da variabilidade dos itens e 
a estabilidade dos processos. 

 
POUS 

Técnica de armazenar todos os recursos necessários, tais como 
ferramentas, equipamentos, materiais, suprimentos e informações o mais 
próximo possível de onde eles são necessários. 

 
Recurso Pulmão 

São recursos alocados dentro do fluxo de valor, ou seja, é um meio de 
satisfazer a demanda do cliente quando os padrões do processo de 
pedidos, ou tempos takt, variam. Um recurso de pulmão deve funcionar 
imediatamente quando necessário. 

Setup 
Termo inglês utilizado para retratar a preparação necessária das máquinas 
entre mudanças de ordem de fabrico. 

Single Minute 
Exchange of Die 
(SMED) 

Análise de todas as atividades, separando-as como tarefas internas ou 
externas para eliminar etapas desnecessárias e reduzir o tempo entre 
atividades de valor agregado. 

Six Sigma 
Conjunto de técnicas e ferramentas para que problemas sejam identificados 
reduzindo a variabilidade dos processos. 

 
SVSM (Gerenciamento 
do Fluxo de Valor do 
Serviço) 

Semelhante ao VSM, mas adapta alguns conceitos e ícones de 
mapeamento ao ramo dos serviços. Composto por seis passos: 1) 
envolvimento com o lean; 2) aprender a filosofia lean; 3) escolher o fluxo de 
valor para ser melhorado; 4) mapear o estado atual; 5) identificar o impacto 
do desperdício e definir o alvo para a melhoria; e, 6) mapear o estado 
futuro. 

Tempo Takt 
Ritmo de produção necessária para responder à procura e/ou tempo de 
produção para se fabricar um determinado produto. 

TPM 
Programa de manutenção de equipamentos que cobre o ciclo de vida do 
equipamento e exige a participação de todos os funcionários. 

 
 
 
5W2H 

Técnica dos 5W2H, ou, em português, 5 porquês. É uma metodologia de 
resolução de problemas por meio de sete perguntas. São elas: a) What (o 
quê): o que será feito?; b) Why (por que): por que será feito?; c) Where 
(onde): onde será feito?; d) Who (quem): por quem será feito?; e) How 
(como): como será feito?; f) How much (quanto custa): quanto vai custar?. 
As respostas fornecidas a essas perguntas formarão um mapa/passo-a- 
passo das atividades a serem seguidas para a solução e melhorias de 
problemas identificados. 
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VSM- Value Stream 
Mapping (Mapeamento 
do fluxo de valor) 

Mapeia todas as ações, atividades e processos envolvidos nos fluxos dos 
produtos até chegar ao cliente. O VSM adaptado ao ambiente 
administrativo focaliza no fluxo de informações e ajuda a planejar e ligar as 
iniciativas lean, resultando assim na redução de custo através da 
eliminação de desperdícios e a criação de fluxos suaves de informação e 

 trabalho. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 
 
 

 
2.1.2 LEAN OFFICE 

 
Conforme já abordado, o conceito lean surgiu inicialmente na manufatura. Porém, 

vem sendo estudado e implantado em diversas áreas ao longo dos anos, como no 

ambiente administrativo. Os pioneiros na aplicação dos princípios lean nesta área, 

que ficou conhecida como lean office, ou, escritórios enxutos, foram Bowen & 

Youngdahl (1998). 

 
Sendo assim, o lean office pode ser entendido como uma evolução adaptativa do 

lean manufacturing, com uma diferença. Enquanto na implantação desta filosofia 

têm-se bem visíveis os cenários de trabalho, pois se tratam de processos com fluxos 

físicos (materiais), geralmente fábricas e respectivas linhas de produção, naquela os 

cenários de trabalhos são muitas vezes de difícil visualização, pois se tratam de 

processos envolvendo fluxos não físicos (informações) em ambientes administrativos 

como escritórios. 

 
Portanto, apesar do direcionamento fornecido pelos princípios, a migração dos 

conceitos lean da manufatura para a área administrativa apresenta desafios na 

implantação como a identificação do fluxo de valor em áreas administrativas e 

serviços, limitação nos dados de coleta e dificuldades para a identificação dos 

desperdícios e das atividades que não geram valor (TURATI, 2006). 

 
Embora haja desafios na implantação, Tapping e Shuker (2010) afirmam que 60 a 

80% dos custos envolvidos para atender a demanda de um cliente, é composto por 

uma função administrativa. Logo, a implantação do lean office pode auxiliar na 

identificação dos desperdícios e na redução dos custos. 
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2.1.2.1 TIPOS DE DESPERDÍCIOS NOS AMBIENTES ADMINISTRATIVOS 
 
 

Desperdício pode ser entendido como alguma atividade que não acrescenta valor. 

Segundo Tapping e Shuker (2010) os setes principais desperdícios encontrados na 

área administrativa são: 

1- O desperdício da superprodução: no escritório está diretamente ligado  a 

papel e informação. 

2- O desperdício de espera: esperar por qualquer coisa (papéis, pessoas, 

máquinas ou informações) que torna o tempo ocioso e faz com que o fluxo de 

trabalho pare. 

3- O desperdício do processamento: esse desperdício está associado com o 

processamento de coisas em que o cliente não tem interesse em pagar. 

Exemplo disso são as burocracias dos processos internos e as atividades 

redundantes que não agregam valor. 

4- O desperdício de estoque: estoque de qualquer coisa que ocupe espaço e 

impacte de forma negativa. Exemplo no ambiente administrativo são os 

arquivos não necessários, suprimentos em excesso e cópias desnecessárias. 

O estoque extra pode obstruir outros processos e dificultar na localização de 

outro item e elevar o tempo de procura. O tempo é uma commodity no 

ambiente de trabalho, no setor administrativo até uma pasta parada na mesa 

de alguém é considerado desperdício. 

5- O desperdício de movimentação: qualquer movimentação que não seja 

necessária e que não agregue valor para o ambiente de trabalho ou serviço 

para o cliente. Exemplo: layout ineficaz e falta de padronização. 

6- O desperdício de defeitos ou correção: gerado pelo retrabalho advindo de 

trabalho defeituoso (com erros) que tenha de ser refeito e que comprometa o 

resultado da atividade. Isso geralmente é causado devido à falta de 

padronização e de um material de apoio relacionado a cada setor. 

7- O desperdício de transporte: transportar algo para algum lugar mais distante 

que o necessário. No caso do escritório colocar, arquivar, empilhar ou mover 

materiais, pessoas, informações ou papéis. 

 
Mas, os desperdícios não se resumem a essas categorias. Segundo Womack e 

Jones (2003), estes estão em todas as partes da organização e em formas variadas. 
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Sendo assim, a partir do momento em que a filosofia lean é implantada, a 

organização passa a perceber a existência de mais desperdícios do que inicialmente 

se imaginava e a importância de se praticar o pensamento lean para reduzí-los. 

Gentil (2015) apresenta uma relação de desperdícios que podem ser encontrados 

nos ambientes administrativos conforme Quadro 3. 

 
Quadro 3– Desperdícios no ambiente administrativo 

 

Tipos de 
desperdícios 

Descrição 

Agenda Má utilização dos horários. 

Alinhamento de 
objetivos 

Energia desperdiçada em trabalhos mal definidos, e o esforço necessário para 
corrigir e produzir o esperado. 

Alteração 
Esforço gasto para mudar um processo sem conhecer as consequências e os 
esforços seguintes para correção destas consequências. 

Ativos 
subutilizados 

Equipamentos e instalações que não têm sua utilização otimizada. 

Atribuição Esforço empreendido para realizar uma tarefa desnecessária. 

Checagens 
desnecessárias 

Esforço empreendido em inspeções e retrabalhos. 

Confiabilidade Esforço empreendido para correção de resultados imprevisíveis. 

Controle 
Energia empreendida para controle e monitoramento, os quais não agregam 
melhorias. 

Disciplina 
Existência de falhas no sistema e inexistência de reação rápida contra a 
negligência, a irresponsabilidade e problemas relacionados à disciplina. 

Domínio 
Ocorre quando não é utilizada a oportunidade de aumentar o domínio de um 
empregado em sua área de trabalho. 

Erros Energia para refazer um trabalho que não teve utilidade. 

Espera 
Recurso perdido enquanto espera-se por informações, reuniões, assinaturas, 
retorno de ligações. 

Estratégia 
Valor que se perde ao investir em processos que atinjam objetivos de curto prazo, 
mas que não agregam valor à clientes e investidores. 

Estrutura 
Ocorre quando a estrutura organizacional não está reforçando, guiando e 
orientando o comportamento ótimo para a redução/eliminação de desperdícios. 

Falta de foco 
Energia despendida por um funcionário que não esteja voltada aos objetivos da 
organização 

Falta de 
integração 

Esforço necessário para transferir informações dentro de uma organização que 
não possui sua cadeia de processos completamente integrada. 

Fluxo irregular 
Investimento de recursos em materiais ou informações que se acumulam e criam 
desperdícios. 

Inexatidão Esforço para criação de informações incorretas ou o esforço para correção. 

Informação 
perdida 

Quando recursos são necessários para corrigir ou compensar as consequências 
da falta de informações. 

Inventário 
Recursos aplicados em um serviço antes de sua requisição; materiais sem 
utilização; materiais prontos para entrega e que estão aguardando. 

Irrelevância Esforço empreendido para trabalhar com informações desnecessárias. 

Movimento Esforço desperdiçado com movimentos desnecessários. 

Padronização 
Energia desperdiçada em um trabalho que não fora realizado de maneira ótima por 
todos os envolvidos. 

Processamento Trabalho não executado de maneira ótima. 

Processos 
informais 

Ocorre quando processos informais são implementados e mantidos para substituir 
os processos formais, e a energia gasta para correção. 
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Processos 
secundários 

Recursos perdidos em processos secundários que ainda não podem ser utilizados 
pelas etapas seguintes. 

Subotimização 
Ocorre quando há concorrência de dois processos. Na melhor hipótese, o 
desperdício é o trabalho duplicado, mas pode comprometer ambos os processos. 

Tradução 
Esforço empreendido para alterar dados, formatos e relatórios. A má interpretação 
é um desperdício. 

Transporte Transporte de materiais e informações, exceto para entrega ao cliente. 

Variabilidade Recursos utilizados para corrigir resultados que variam do esperado. 
 

Fonte: Gentil (2015). 
 

2.2 METODOLOGIA 
 

A pesquisa pode ser classificada quanto à abordagem como qualitativa, já que se 

caracteriza pela busca da compreensão de problemas específicos, porém em sua 

dimensão mais abrangente, mais global, gerando contribuições aos resultados de 

outras pesquisas já existentes. Também se classifica como quantitativa, pois 

caracteriza-se pelo levantamento de dados, tendo-se por base uma população e a 

identificação de uma amostra, estatisticamente significativa, de modo que o 

resultado obtido para a amostra possa ser generalizado para o todo (GIL, 2008). 

 
Quanto aos meios a pesquisa se enquadra como bibliográfica, quanto aos objetivos 

é exploratória e quanto a natureza descritiva e explicativa. Os dados foram coletados 

por meio de pesquisa bibliográfica e bibliométrica. Essa é uma técnica quantitativa e 

estatística de medição dos índices de produção que possibilita o mapeamento e a 

geração de distintos indicadores de abordagem para o gerenciamento das 

informações, reduzindo a subjetividade e produzindo conhecimento em determinada 

área de assunto (GUEDES; BORSCHIVER, 2005; ARAÚJO, 2006). 

 
Já aquela, é desenvolvida com base em um material já elaborado, formado 

principalmente de livros e artigos científicos. Uma boa parte dos estudos 

exploratórios pode ser determinada como pesquisa bibliográfica, e sua principal 

vantagem encontra-se no fato de permitir ao pesquisador um conjunto de fenômeno 

muito mais amplo. A pesquisa bibliográfica é dividida por etapas fundamentais, como 

a escolha do tema, o levantamento bibliográfico preliminar, formulação do problema, 

elaboração do plano provisório de assunto, busca das fontes, leitura do material, 

fichamento, organização lógica do assunto e redação do texto (GIL, 2008). 
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2.2.1 DEFINIÇÃO DA AMOSTRA 

 
Para a definição da amostra dos trabalhos publicados sobre lean office elegeu-se 

bancos de dados, selecionou-se palavras-chaves, os tipos de documentos e 

determinou-se o período de publicação. 

 
Sendo assim, realizou-se buscas em duas bases de dados: CAPES (Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) e Google Acadêmico. O termo de 

busca utilizado foi lean office e filtrou-se apenas artigos em português e espanhol no 

período compreendido entre 2007 e 2017. 

 
O total de artigos retornados foi de 149, sendo 63 da base CAPES e 86 do Google 

Acadêmico. Ao realizer o download dos artigos foram encontrados alguns 

problemas como: (i) 46 artigos com páginas não localizadas; (ii) 14 artigos 

duplicados; (iii) 21 artigos em outro idioma (diferente de português); (iv) 33 não se 

tratavam de artigos. Portanto, foram observados o total de 35 artigos. 

 
Os dados foram analisados em três etapas. Na primeira criou-se uma planilha em 

Excel com vários pontos importantes a serem identificados nos artigos (descritores) 

como: (i) base de dados; (ii) título do artigo; (iii) autores; (iv) revista 

publicada/congresso; (v) ano de publicação; (vi) estado brasileiro de publicação (vii) 

ramo de atividade; (viii) setor da empresa; (ix) tipo de pesquisa; (x) ferramentas 

lean utilizadas ou citadas; (xi) tipos de melhorias com a implantação do lean; (xii) 

tipos de perdas com a implantação do lean; (xiii) dificuldades na implantação do 

lean; (xiv) desperdícios identificados antes da implantação do lean; e, (xv) se a 

implantação foi positiva. 

 
Na segunda etapa, os artigos foram lidos, os fragmentos com dados importantes 

marcados e inseridos na planilha em Excel. Para isso, criou-se um formulário de 

categorização para cada descritor. Por fim, na terceira etapa, os dados tabulados 

foram transformados um gráficos para a realização da análise dos resultados. 
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2.3 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 
 
 

Nesta seção serão apresentados os resultados obtidos por meio da pesquisa 

bibliométrica e bibliográfica conforme amostra delimitada na seção anterior. 

 
2.3.1 DISCUSSÕES E ANÁLISES 

 
 

Por meio da pesquisa bibliométrica observou-se que a maior parte dos artigos 

relacionados a lean office consta na base de dados do Google Acadêmico (25 

artigos), conforme Gráfico 1. 

 
Gráfico 1- Número de artigos publicados por Base de Dados 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 
 

Além disso, observou-se que cada artigo possui em média 2,4 autores e que apenas 

dois deles participaram de mais de uma publicação de artigo sobre lean office no 

período buscado: Da silva Cabete (2016) e De lima et al (2015 e 2016). 

 
Quanto ao período de publicação constatou-se que o maior número de publicações 

ocorreu no ano de 2016 (9 publicações), seguido do ano de 2015 (6 publicações) e 

2013 e 2017 (5 publicações) conforme Gráfico 2. 
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Gráfico 2- Número de publicações por ano (2007-2017) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 
 

Com relação à região de publicação, nota-se que o estado do Rio Grande do Sul 

(RS) obteve o maior registro com 9 artigos publicados, seguido por São Paulo (SP) 

com 8 artigos. Os demais estados não tiveram publicações expressivas conforme 

Gráfico 3. 

 
Gráfico 3- Número de publicações por região 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 
 

Ao analisar os tipos de revistas ou eventos de publicação dos artigos percebeu-se 

uma maior concentração de artigos no Encontro Nacional de Engenharia de 

Produção (ENEGEP) com 6 artigos e em seguida a Semana Científica da Unilasalle 

(SEFIC) com a publicação de 5 artigos. 
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Gráfico 3- Tipo de período 
 

 
ENEGEP- Encontro Nacional de Engenharia de Produção       6 

GEPROS - Gestão da Produção, Operações e Sistemas      5  

Journal Of Lean Systems    3    

SEFIC- Semana Científica da Unilasalle   2     

Produto & Produção   2     

SIBRAGEC- Simpósio Brasileiro de Gestão e Economia da…  1      

FINEP  1      

Perspectivas em Ciência…  1      

Espacios  1      

Revista Intersaberes  1      

Produção em foco  1      

Exacta  1      

World Congress on Systems Engineering and Information…  1      

Produção Online  1      

Foco  1      

Gestão e Conhecimento  1      

Lean Institute Brasil  1      

Revista Eletrônica Produção e Engenharia  1      

Fundição  1      

Gestão & Produção  1      

FACEF Pesquisa: Desenvolvimento e Gestão  1      

Biblionline  1      
        

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
 

Também se analisou nos artigos o ramo de atividade onde fora implantada ou 

testada a filosofia de trabalho lean. Observou-se que os principais ramos se tratam 

da indústria e educação, ambos com 6 artigos publicados. 

 
 

Gráfico 4- Ramo de atividade 
 
 

Indústria       6 
Educação       6 

Sem ramo específico    3    

Múltiplos 

Tecnologia 

   
2 

3    

Engenharia   2     

Distribuidora de combustíveis   2     

Financeira 

Prefeitura 

  
1 

2     

Construção Cívil  1      

Alimentício  1      

Comércio  1      

Agronegócio  1      

Sindicato  1      

Administração  1      

Transportes  1      

Saúde  1      
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Gestão visual 2 
DMAIC 2 

Tempo Takt 2 
PDCA 2 

Quantidade vezes citadas 

Análise de layout 2 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 
 

Observou-se também que as ferramentas lean mais utilizadas ou citadas nos artigos 

foram: Mapeamento do Fluxo de Valor (32 artigos), Kaizen (22 artigos), Trabalho 

padronizado (11 artigos), 5 S (11 artigos), Dojo (10 artigos). Nota-se, portanto, que a 

ferramenta Mapeamento do Fluxo do Valor esteve presente 91% dos artigos 

consultados. 

 
 

Gráfico 5- Ferramentas lean mais utilizadas e citadas 
 
 

Mapeamento do Fluxo de Valor 

Kaizen 

Trabalho padronizado 

   
 

11 

 
22 

32 

5 S   11   

Aprendizado sobre o lean (Dojo)   10   

Fluxo contínuo   9   

Sistemas Puxados  6  
Kanban 4  

Heijunka 4  
5W2H 3  

Modelo Toyota 3  

Indicadores de desempenho lean 3  

 
 
 
 
 

TPM  1    
Gemba  1   

Setup  1   

Single Minute Exchange of Die (SMED)  1   

Six Sigma  1   

Recurso Pulmão  1   
     

 0  5 10 15 20 25 30 35 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
         

 
 

Com relação às melhorias obtidas com a implantação do lean office identificou-se: 

redução do lead time (25 artigos), redução de desperdícios (19 artigos), 

padronização (8 artigos), eliminação de atividades que não agregam valor (7 

artigos), redução de custo (5 artigos), aumento da produtividade (3 artigos), melhoria 

do ponto de vista do cliente (3 clientes), aumento da eficiência e eficácia (3 artigos), 

aumento da motivação (2 artigos), rapidez no atendimento (2 artigos). O Gráfico 6 

apresenta tais melhorias e outras que tiveram citações em apenas 1 artigo. 
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Gráfico 6- Melhorias obtidas com a implantação do lean 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 
 
 

Outro fator analisado se refere às dificuldades para implantar a metodologia de 

gestão lean dentro das empresas. Constatou-se que os principais fatores são: 

resistência dos colaboradores, obtenção das informações, mapear os processos, 

mudança de cultura dos colaboradores, enxergar os processos que não geram valor, 

aplicação dos conceitos e metodologias lean, ausência de formação em lean, apoio 

da gerência e dos demais colaboradores, dificuldade em selecionar as ferramentas 

mais adequadas para a realidade da empresa, dificuldade na análise dos dados, 

responsabilidades não definidas, investimento financeiro, migração do conceito de 

lean da área fabril para a área de escritório, apresentar o resultado de forma visual 
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Quantidade 
Dificuldade na análise de dados 1 
Responsabilidade não definidas 1 

Investimento financeiro 1 
Migração do conceito de lean da área fabril para a…  1 

Apresentar o resultado de forma visual para os… 1 

Reduzir o lead time em processos administrativos…  1 
Escalas não fixas 1 

Conflitos de interesses 1 
Longo tempo para implantação 1 

0 5 10 15 20 

 
para os colaboradores envolvidos, reduzir o lead time em processos administrativos 

com atividades descentralizadoras, escalas não fixas, conflitos de interesses e longo 

tempo para implantação. O Gráfico 7 apresenta tais dificuldades. 

 
Gráfico 7- Dificuldades na implantação da filosofia lean 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 
 
 

Por fim, ao analisar os artigos foi possível constatar os tipos de desperdícios 

existentes nas empresas antes da implantação do lean. São eles: ausência de 

padronização, tempo de espera excessivo, desperdícios de recursos, retrabalho, 

elevado lead time, falta de comunicação, deficiência operacional, falta de 

alinhamento, atividades que não agregam valor, alta variabilidade das atividades, 

custos elevados, excesso de funcionários, falta de organização, fluxo irregular, 

excesso de estoque, atraso na liberação dos processos, atraso nas entregas de 

informações, alto tempo de setup, demora na contratação, demanda imprevisível, 

falta de valor agregado ao cliente, etapas em duplicidade, falta de um líder dos 

projetos, refluxo de informações entre departamentos, falta de visualização macro do 

projeto, funcionário sem autonomia, informação perdida, checagem desnecessária, 

falta de otimização da agenda, processamento deficiente, trabalhos repetidos e 
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desnecessários, rotatividade de profissionais, e falta de criação de acervos enxutos 

para usuários. 

 
Gráfico 8- Desperdícios identificados antes da implantação do lean 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Conclui-se, portanto, que a implantação da filosofia lean nos ambientes 

administrativos (lean office) é uma prática de gestão recente nas empresas e que 

apresenta impactos positivos como a redução de lead time, custos e desperdícios, 

padronização de atividades, aumento da produtividade, melhoria do ponto de vista 

do cliente, aumento da eficiência, eficácia e motivação dos funcionários, rapidez no 

atendimento, entre outros. 

 
Constatou-se que sem a implantação do lean office as empresas possuíam diversos 

desperdícios como: tempo de espera excessivo; processamento deficiente, 

retrabalhos, duplicidade e alta variabilidade das atividades; falta de comunicação e 

alinhamento; deficiência operacional; excesso de funcionários, falta de organização; 

excesso de estoque; atraso na liberação dos processos e entrega das informações; 

demora na contratação; falta de valor agregado ao cliente; ausência de um líder dos 

projetos, refluxo de informações entre departamentos; falta de visualização macro do 

projeto, funcionário sem autonomia; informação perdida; falta de otimização da 

agenda; rotatividade de profissionais; entre outros. 

 
Todas as empresas que implantaram o lean office, nos artigos pesquisados, tiveram 

melhorias e ganhos nos processos e atividades. Apesar disso, observaram-se 

alguns fatores que dificultam a implantação dessa filosofia de trabalho, como: 

resistência e mudança de cultura dos colaboradores; obtenção das informações; 

mapeamento dos processos e identificação dos desperdícios; aplicação dos 

conceitos e metodologias do lean manufacturing nos escritórios; ausência de 

formação em lean e apoio da gerência; dificuldade em selecionar as ferramentas 

mais adequadas para a realidade da empresa; responsabilidades não definidas; 

investimento financeiro; apresentação do resultado de forma visual para os 

colaboradores envolvidos; escalas não fixas; conflitos de interesses; longo tempo 

para implantação; entre outros. 

 
Percebeu-se que a principal dificuldade na implantação se refere à resistência dos 

colaboradores, já que implantar o lean não se trata de uma simples aplicação de 

ferramentas de trabalho, mas sim de uma mudança na forma de pensar, agir e 
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trabalhar, ou seja, na cultura de trabalho. Portanto, a implantação do lean requer 

uma grande transformação em toda a cultura organizacional. 

 
Embora o lean não seja uma simples aplicação de ferramentas, essas são 

instrumentos importantes para implantar uma cultura de trabalho lean. Percebeu-se 

que as ferramentas utilizadas na produção também podem e estão sendo aplicadas 

com sucesso nos escritórios como, por exemplo, o Mapeamento do Fluxo de Valor 

(VSM), kaizen, trabalho padronizado, 5 S, dojo, kanban, heijunka, entre outas. A 

ferramenta Mapeamento do Fluxo do Valor esteve presente 91% dos artigos 

consultados e é a mais utilizada nos processos de implantação do lean office. 

 
Sugere-se para futuras pesquisas, a implantação da metodologia lean office em um 

departamento específico da empresa, como por exemplo, o setor financeiro, a fim de 

comparar os desperdícios identificados em cada setor deste departamento 

(controladoria, contabilidade, contas a receber e a pagar), tipos de ferramentas 

utilizadas e os resultados alcançados. 
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RESUMO 

Uma pressão sonora elevada reflete negativamente na educação e saúde, pois, os ruídos 
provocados pelos ventiladores e provenientes da rua interiorizam na sala de aula, influindo 
na qualidade do ensino e nos esforços vocais praticados pelos docentes. Com o objetivo 
de investigar o nível de ruído na sala de aula e a percepção dos docentes em relação aos 
efeitos sobre o aprendizado e saúde, foi aplicada uma mensuração do nível de pressão 
sonora em quatro momentos consecutivos, juntamente com um questionário para 11 
professores das IES da sala selecionada para o estudo. O nível de pressão obtido alcançou 
a média de 58,25 dB(A) para sala vazia, fechada e ventiladores desligados e 82,34 dB(A) 
para sala em atividade, aberta e ventiladores ligados. A percepção dos professores 
relacionada ao ensino-aprendizado foi de: (63,7%) o ruído sempre interfere no processo, 
(72,8%) o aluno às vezes apresenta baixo desempenho e produtividade durante a aula, 
(54,6%) o ruído à vezes influencia na dispersão do aluno. As queixas mais apontadas pelos 
docentes quanto às reações vocais: (81,9%) elevam a voz durante a aula, (63,7%) irritação 
na garganta e (45,5%) fadiga vocal; queixas mais apontadas frente às alterações 
emocionais: (81,9%) irritação, (54,2%) diminuição do desempenho profissional e (45,5%) 
cansaço mental, reações estas apresentadas pós-aula. Concluiu-se que os níveis de 
pressão sonora estão acima dos limites máximos fixados na norma para ambientes de 
ensino entre 40 a 50 dB(A) em todas as salas de aula investigadas o que traz efeitos 
negativos sobre o aprendizado e saúde do profissional. 

 
Palavras-chave: ruído, saúde, ensino-aprendizado. 

 

 
INTRODUÇÃO 

 
Atualmente, muitas pesquisas têm falado de saúde e a sua relação com o meio 
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ambiente, tornando-se uma preocupação quanto a presença elevada de ruídos e a 

exposição dos alunos dentro da sala de aula (GONÇALVES, 2006). 

Ao associar saúde e meio ambiente exigem-se ações e meios de controle que possam 

minimizar os efeitos nocivos a saúde auditiva e podendo interferir no rendimento físico e 

mental tanto para o docente quanto para o aluno, resultando assim, na diminuição do 

rendimento e na baixa produtividade (GONÇALVES, 2006). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) (BRANCO, 2013), a exposição do 

indivíduo diretamente ao ruído no ambiente de ensino pode causar danos psico- 

fisiológicos. 

A exposição ao ruído ocupacional, no âmbito de ensino, além de causar efeitos 

negativos à saúde auditiva (BRANCO, 2013), podem contribuir para manifestar alterações 

neuropsíquicas e outras consequências no organismo (OLIVEIRA, 2012). 

Matumoto e Peres (MATUMOTO, 2018) correlacionaram o estresse e o desempenho 

acadêmico dos estudantes da Universidade Estadual de Minas Gerais, aplicando um 

questionário para 147 universitários para mapear a presença de estresse. Observam que 

não há correlação entre o nível de estresse e o desempenho acadêmico relacionado à 

exposição ao ruído em sala. A média das notas foi independente do estresse dos alunos. 

Os resultados mostraram que, 64% dos universitários possuem estresse, mas não há uma 

associação significativa quanto à variância no rendimento acadêmico frente ao ruído e que 

cada indivíduo reage de forma individualizada aos momentos estressores. 

Os sintomas auditivos exercem uma forte ação sobre as funções orgânicas e cada 

indivíduo apresenta reação distinta frente à exposição ao ruído(OLIVEIRA, 2012). Os ruídos 

são insidiosos quando expostos por um período de tempo prolongado, porém muitos 

indivíduos subestimam os seus efeitos sobre à saúde do homem e o seu bem estar de 

forma silenciosa(OLIVEIRA, 2012). 

Uma vez que o aluno tenha a percepção de que o ruído interfere na fala do docente, a 

eliminação do mesmo, propiciará um ambiente confortável para aprendizagem 

(GONÇALVES, 2006). Uma boa acústica pode proporcionar um rendimento melhor ao 

estudante, isso se dá, quando a área de estudo é arquitetada adequadamente, tornando- 

se aliada para resultados positivos e um ensino de qualidade, além da preservação da 

saúde auditiva (VASCONCELOS, 2013). 

Acredita-se que a permanência dos indivíduos expostos a níveis elevados de ruídos, 

num determinado período de tempo em sala de aula, não quer dizer que, estão sujeitos a 

manifestarem riscos de perda auditiva, mas com a elevação do ruído no ambiente, podem 

surgir consequências que interferem no desempenho de suas atividades e atitudes, como 

também, genericamente na sua saúde (BRANCO, 2013). 
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Essa temática é pouco evidenciada por parte dos docentes e acadêmicos, justamente 

por se costumarem com a rotina e a exposição do ruído em sala de aula, sem perceberem 

que o ruído interfere automaticamente no processo de aprendizagem (RIBEIRO, 2010). 

Rabelo et al (RABELO, 2015) avaliaram o nível de pressão sonora em salas de aula de 

escolas públicas e a percepção dos professores sobre sua interferência nas atividades 

escolares e em sua saúde, aplicaram um questionário em quatorze salas em oito escolas 

de Belo Horizonte. Observaram que, o nível de pressão sonora encontrado nas salas de 

aula variou de 54,5dB(A) a 70,3dB(A), corroborando com a percepção do professor de que 

o ruído impacta de modo negativo no aprendizado. Os dados do estudo mostraram que o 

ruído afeta o rendimento do aluno e na compreensão do conteúdo, elevação da voz e fadiga 

vocal, irritabilidade e cansaço. Concluíram que o ruído encontrado durante a aula estava 

acima do que é preconizado pela norma e sugerem a realização de novos estudos com 

foco na qualidade do ambiente escolar e na saúde do trabalhador. 

Relatos acadêmicos expressam que ouvem a voz do docente independente da 

localização na sala, seja ela, na frente, no meio ou no fundo. O que poucos percebem, é 

que a fala do docente perde a sua inteligibilidade até chegar à audição do acadêmico no 

fundo. Essa distância faz com que parte de sua energia se perca desde a frente até o fundo 

da sala (DREOSSI, 2005). 

Servilha e Delatti (SERVILHA, 2014) identificaram a percepção dos alunos universitários 

sobre o ruído em sala de aula e suas consequências sobre a qualidade do aprendizado na 

UNICAMP-SP. No estudo foi observado que os ruídos trazem desconforto, irritação e falta 

de concentração, além de implicarem negativamente na aprendizagem, dificultando na 

concentração e interferindo no entendimento da aula. Os pesquisadores concluíram que o 

ruído compromete no processo de aprendizagem, classificando a universidade como 

ruidosa. 

O ensino acadêmico está submetido a dois diferentes estímulos. O primeiro estímulo é 

a voz que o docente utiliza para ministrar e toda a atenção do acadêmico deve ser voltada 

para o professor. No segundo estímulo, o aluno não deve focar no ruído que compete com 

a voz do professor no mesmo espaço, mas sim, ignorá-lo. A presença do ruído no mesmo 

espaço de ensino contribui na dispersão do aluno, e o mesmo não deve permitir que a 

mensagem principal seja distorcida(DREOSSI, 2005). 

Os valores dos decibéis mensurados superiores do que a norma fixa no ambiente de 

ensino, quando expostos diariamente, são considerados potenciais de risco a saúde, além 

de afetarem no aprendizado do aluno (BRANCO, 2013). Todo o ruído na sala de aula, 

quando misturado com a fala do docente, se torna encoberta pelo ruído, principalmente, se 

este for maior que o tom do professor, sendo assim, a transmissão se torna inaudível 
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(GONÇALVES, 2006). 

Os critérios adotados para medição e avaliação dos ruídos nos ambientes, estão 

instituídos no Brasil pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A principal 

normativa deste estudo é a NBR 10.152 – (Níveis de ruídos para conforto acústico), que 

estabelecem limites de ruídos para cada finalidade do ambiente a ser mensurado e 

estudado, cuja medição normal do ruído é dada em decibéis (dB) (TABORDA, 2017). 

A NBR 10.152, determina que o nível máximo de ruído no ambiente de ensino, é de 50 

dB(A) (ABNT, 1992), e que a voz humana é estabelecida em 60 dB(A), considerado para 

intensidade normal para uma boa escuta dentro da sala de aula, devendo-se assim, 

permanecer abaixo do normal (RIBEIRO, 2010). 

Conforme descrito anteriormente, este estudo justifica-se, pois os níveis elevados dos 

ruídos encontrados dentro da sala de aula interferem na capacidade de prender a atenção 

do aluno influenciando assim, no processo de aprendizagem e no seu desempenho, além 

da necessidade do docente em elevar o tom da voz para transmitir o seu conhecimento. Os 

ruídos dos ventiladores quando ligados simultaneamente dentro da sala de aula e em 

conjunto com o ruído externo proveniente da rua, podem levar a efeitos como desgastes 

mentais e vocais, como também na dificuldade da audibilidade e na intangibilidade da fala. 

O presente estudo fornece informações sobre a interferência sonora no processo de 

aprendizado e saúde. 

O principal objetivo deste estudo foi investigar o nível de ruído na sala de aula e a percepção 

dos docentes em relação aos efeitos sobre o aprendizado e saúde. 

 
 

 
MATERIAIS E MÉTODO 

Para a execução desta pesquisa, foi adotado um estudo descritivo transversal de caráter 

qualitativo e quantitativo desenvolvido em uma Instituição de Ensino Superior (IES) privada 

situada numa área geográfica na cidade de Vila Velha, Espírito Santo. 

A realização desta pesquisa foi assinada o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecimento (TCLE). Todos os participantes foram informados sobre o tema da pesquisa 

e aclaramento do preenchimento dos questionários (GIANNINI, 2016). 

Participaram desta pesquisa, docentes que ministram aula nas salas selecionadas para 

o estudo. Dentre os Cursos de Pedagogia, Engenharia Civil, Técnico de Enfermagem e 

Podologia, contém um contingente de 14 professores de ambos os cursos e 107 alunos. 

Foram incluídos docentes que ministram aulas nas salas selecionadas, de ambos os 

sexos e todas as faixas etárias dos respectivos cursos e mensuração do nível de pressão 

sonora especificamente nas salas consideradas ruidosas. 
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Inicialmente, foi contatado com os coordenadores da instituição e solicitado à 

autorização para a aplicação da investigação das salas de aula e a percepção dos 

docentes. 

As salas foram analisadas em todos os andares conforme a arquitetura do prédio. Foi 

realizado um estudo da estrutura física das salas e outro ponto também observado, foi à 

circulação de veículos e pessoas por ser uma via precisamente movimentada. 

Dentre as salas mais críticas estão localizadas na fachada principal do prédio, sendo a 

área julgada como a que mais recebe ruído proveniente da rua, associando-os aos ruídos 

dos ventiladores. 

As salas investigadas foram as 345 e 346 do terceiro andar, também a 418 e 419 do 

quarto andar, situada na fachada central do prédio, com metragens aproximadas e 

quantidade de ventiladores por iguais instalados do mesmo modelo. 

As mesmas são utilizadas durante a semana, nos horários matutino e noturno. Foi 

necessário realizar uma análise investigativa das salas no período compreendido entre 26 

de agosto a 10 de setembro de 2018. 

Para a realização da medição de cada sala, foi necessário solicitar apoio de um 

profissional da IES Senhor “P.S.A.V”. Foi utilizado à trena elétrica da marca BOSH Modelo 

GLM 30, da própria instituição, conforme ilustrado na figura 1. 

 
Trena elétrica a laser digital 

Figura 1 - Trena elétrica utilizado nas medições das salas de aula na IES, 2018. 
 

 
 
 
 

As salas situadas no terceiro andar estão descritas com suas respectivas metragens, 

conforme mostrado na figura 2. 

 
Medição da sala de aula 345 e 346 na IES, 2018. 

Figura 2 - Metragens das salas do terceiro andar. 
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Legenda: m (metros) e m² (metros quadrado). 
 

As salas localizadas no quarto andar do prédio, também estão expressas na figura 3. 

Medição da sala de aula 418 e 419 na IES, 2018. 

Figura 3- Metragens das salas do quarto andar. 

 

Legenda: m (metros) e m² (metros quadrado). 
 

Conforme a medição realizada, a sala 345 e 418 estão na mesma direção vertical 

arquitetonicamente, assim como as salas 346 e 419, também está alinhada verticalmente 

na mesma direção, cada qual possui sua área total aproximada, apresentando-se assim, 

uma diferença mínima entre salas de 0,21m². 

Todas as salas contêm duas janelas e estão localizadas na fachada frontal do prédio. 

São projetadas e fabricadas em alumínio na cor preta e composta de vidros temperados. 

Na figura 4 e 5, estão descritas os tamanhos das janelas das salas selecionadas do estudo. 

 
Medição da janela da sala 345 e 346 na IES, 2018. 

Figura 4 - Metragens das janelas do terceiro andar. 

 

Legenda: m (metros) e m² (metros quadrado). 
 
 
 

Medição da janela da sala 418 e 419 na IES, 2018. 

Figura 5 - Metragens das janelas do quarto andar. 

 

Legenda: m (metros) e m² (metros quadrado). 
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Cada sala é composta por seis ventiladores de teto do mesmo modelo e instalada 

aproximadamente nas mesmas distâncias. Os ventiladores das salas 345 e 346 possuem 

três hélices com material em MDF - Medium Density Fiberboard (Painel de Fibra de Média 

Intensidade). As salas 418 e 419 possuem também três hélices e são do material de ferro, 

mantendo ainda a originalidade do produto. 

O pé direito da sala são todas com valores aproximados, e a altura do chão até a base 

central dos ventiladores também possuem valores aproximados, conforme descritos na 

figura 6. 

 
Medição do pé direito das salas 345, 346, 418 e 419 na IES, 2018. 

Figura 6 - Metragem do pé direito das salas do terceiro e quarto andar. 

 

Legenda: m (metros). 
 

Todas as salas não possuem sistema de isolamento acústico para evitar os ruídos 

externos e nenhuma projeção interna para evitar os ruídos dos ventiladores. Sendo assim, 

facilitando que os ruídos interfiram particularmente no ambiente de ensino. 

Utilizou-se as normas técnicas nacionais NBR 10.152 (Acústica – Níveis de pressão 

sonora em ambientes internos a edificações) (ABNT, 1992) e NBR 10.151 (Acústica – 

Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da comunidade – 

procedimentos) (ABNT, 2003). Cada legislação foi aplicada simultaneamente no estudo, 

seguindo os parâmetros estabelecidos para procedimentos de medição e os níveis de 

conforto acústico máximo exigido para o ambiente. 

Foi escolhido o período noturno para a medição do nível de pressão sonora após das 

18h00min, os ruídos foram medidos em quatro momentos consecutivos. 

Dentre os momentos investigados, o primeiro foi necessário que às salas estivessem 

vazias para a medição do nível da pressão sonora. No último momento, foi durante o início 

da aula na presença de alunos e docentes, onde os professores lecionavam normalmente 

e foi explicado aos alunos o motivo da medição e solicitado que os mantivessem a rotina 

normal. 

Foi medido de forma direta o nível de pressão sonora instantaneamente, pelo aparelho 

da marca Minipa, modelo MSL-1325 (figura 7). 
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Aparelho decibelímetro digital 

Figura 7 - Medidor de nível de pressão sonora utilizado nas medições das salas de aula da IES, 2018. 

 
 
 

O ruído investigado nas salas foram mensurados em dB(A) “nível de pressão sonora 

com ponderação A” e medido em slow. 

Após a prática da medição, foi elaborado um questionário pelo método fechado segundo 

o objetivo da pesquisa. 

Houve a necessidade de aplicar um estudo piloto para professores, com o intuito de 

identificar problemas prévios de compreensão e interpretação das perguntas, antes de 

serem aplicados oficialmente aos participantes da IES. 

O questionário foi aplicado para um grupo isolado de cinco participantes, destes, todos 

eram professores de uma IES. Entretanto, os participantes do estudo piloto, não foram os 

mesmos selecionados da pesquisa, e os mesmos não identificaram dificuldades de 

compreensão, portanto, sendo considerado um instrumento a ser empregado na pesquisa. 

No momento da aplicação do questionário, os docentes foram convidados 

individualmente para participarem do estudo e foi apresentado o objetivo de forma que, 

compreendessem a importância de vossa participação. 

Após a coleta dos dados no período delimitado, foi realizada a tabulação com o auxílio 

da ferramenta Excel® e Word®, onde as medições e as respostas fechadas foram analisadas 

e tabuladas descritivamente. 

Foi excluído da análise todos os alunos da IES, o térreo por não conter sala própria de 

ensino, mas com sala comercial. O primeiro andar por não conter salas direcionadas a rua 

principal, mas sim, a biblioteca da IES. Também foram excluídas as demais salas não 

selecionadas do segundo, terceiro e do quarto andar, além dos demais docentes, por não 

pertencer ao grupo da pesquisa. O quinto andar também foi excluído, especificamente por 

estar distante da rua e possuir sistema de ar condicionado, havendo a necessidade de 

fechar as janelas e portas, isolando em parte, a influência sonora externa. 

Assim, a principal variável analisada nesse estudo, o nível de pressão sonora em decibéis 

no interior da sala e os efeitos gerados pelos ruídos no ambiente de ensino e saúde do 

trabalhador. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As salas de aula selecionadas para o estudo possuem estruturas físicas aproximadas 

com uma diferença de 0,21m². As janelas estão localizadas na fachada frontal do prédio, 

as portas tem abertura para o corredor, as hélices dos ventiladores são de MDF no 

terceiroandar e de metal no quarto andar. 

Dentre os 14 questionários distribuídos para os docentes  da IES, apenas 11 

colaboradores participaram da pesquisa. 

O nível de pressão sonora encontrado nas salas de aula foram medidas e, cujos valores, 

apresentaram medições máximas e mínimas dadas decibéis. 

Na figura 8, ilustra os valos mensurados do nível de pressão sonora em cada sala de 

aula vazia, fechada e ventiladores desligados, caracterizando no primeiro momento da 

investigação. 

Os ruídos mensurados do terceiro e quarto andar da IES, apresentaram valores 

superiores a 50 dB(A), mostrou uma variação de pressão entre 57,60 a 58,90 dB(A), uma 

média encontrada de 58,25 dB(A). Portanto, o limite máximo de ruído recomendado para 

ambiente de ensino segundo a NBR 10.152, é de 50 dB(A) (ABNT, 1992). 

Numa pesquisa realizada, a média dos níveis da pressão sonora estavam abaixo do 

limite, com 45 dB(A) na sala vazia, estando de acordo com norma para ambientes 

(RIBEIRO, 2010). Em outro estudo na ausência de voz, foi também aplicado a medição no 

ambiente e o resultado variou de 40 a 51 dB(A) (GUIDINI, 2012). 

Já na investigação realizada na IES, não houve correlação com o presente estudo, devido 

os ruídos estarem acima do que a norma estabelece para uma boa audibilidade, decorrente 

às salas estarem situadas na fachada central do prédio e em uma rua movimentada, 

contribuindo assim, que o ruído externo influencie no aumento do barulho no interior da sala 

de aula e, consequentemente, o nível de pressão sonora se eleve. 

 

 
Sala vazia, fechada e ventiladores desligados. 



 
304 

               Revista Acadêmica Novo Milênio 
               Volume 1 – Número 1 – 2019 – ISSN: 2675-0600 
 
 

 

Figura 8 - Medida do nível de pressão sonora investigada no interior da sala de aula no primeiro 

momento do estudo na IES em 2018, valores expressos em decibéis dB(A). 

 

No quarto e último momento da investigação das salas de aula, na presença do 

professor em atividade lecionando aula expositiva e a sala aberta com os ventiladores 

simultaneamente ligados. As salas de aula apresentaram ruído acima da norma, ou seja, a 

análise variou de 75,32 a 87,00 dB(A), uma média de 82,24 dB(A). Dentre as salas 

mensuradas, três mostrou-se valores acima de 80 dB(A), apenas uma sala registrou abaixo 

com 75,32 dB(A). Sendo assim, os decibéis ultrapassaram o limite máximo para um 

ambiente de estudo, conforme ilustrado na figura 11. 

Corroborando com a presente pesquisa referenciada quanto à presença de voz no local 

no estudo realizado por Libardi et al (LIBARD, 2012) dos 36 professores da rede pública de 

Piracicaba-SP, consideraram a sala de aula ruidosa, apresentam sintomas extra-auditivos, 

indicaram queixas vocais pós-aula, relatam também a necessidade de elevar o tom da voz 

para melhorar a comunicação oral entre docente e o aluno. Evidenciaram também outras 

alterações como desatenção, irritabilidade, dificuldade de concentração e diminuição da 

integralidade da fala, podendo ter uma relação direta entre o ruído e os efeitos sobre a 

saúde. 

Em concordância com a pesquisa citada anteriormente, no estudo realizado por Ribeiro 

et al (RIBEIRO, 2010) dos 21 professores participantes e a mensuração das salas numa 

escola em Viçosa-MG, observou-se que o ruído prejudica o trabalho e a sua saúde, 

alterando também o comportamento dos alunos. Apuraram que os níveis de ruídos estavam 

acima do que é permitido pela norma em vigor. Concluíram que os docentes percebem os 

prejuízos causados pelo ruído em sala de aula devido os níveis de pressão sonora estar 
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com valores acima do que é recomendado pela Associação Brasileira de Normas e 

Técnicas (ABNT), interferindo na qualidade do ensino e saúde. 

A presença do ruído no interior da sala de aula é um fator alarmante. Durante a medição 

do último estágio da investigação, a maioria dos alunos se queixou verbalmente sobre a 

interferência do ruído proveniente da rua e que os sons externos influenciam durante as 

aulas, principalmente na presença de show, o barulho externo tornam as aulas inaudíveis. 

Outro fator a ser referenciado, é que o ruído do ventilador também influencia na má 

audibilidade durante a aula, dificultando a mensagem transmitida, tornando-se assim, uma 

barreira para quem ouve. 

No que tange a influência do ruído na sala de aula na atual pesquisa, existe equiescência 

no estudo aplicado por Servilha e Delatti (SERVILHA, 2012) participaram da pesquisa 10 

professores que se queixaram de ruído no ambiente, para identificar a compreensão dos 

alunos sobre o ruído e suas consequências no processo ensino-aprendizagem e a saúde. 

Observaram que todos os alunos avaliaram a universidade como ruidosa e sabem suas 

origens, havendo necessidade de esforços para ouvir o professor, além da irritabilidade, 

dificuldade de concentração, desistência de prestar atenção nas aulas, tendo como 

consequência, prejuízo no desempenho do aluno e que o ruído interfere na compreensão 

do que foi transmitido durante o ensino. Concluíram que os universitários sabem identificar 

o ruído no ambiente, as causas e efeitos, sugerem adequações no ambiente físico e 

organizacional, a fim de, melhorar a acústica. 

Em concordância com as pesquisas citadas com a atual investigação, existe uma 

consonância relacionada à elevação do tom da voz do professor no ambiente da sala de 

aula, devido à necessidade de soerguer por causa das fontes ruidosas que disputam com 

a voz do professor, fazendo com que os níveis encontrados durante a pesquisa, comprovem 

o aumento do nível de pressão sonora encontrada nas aulas expositivas, justamente por 

não possuir um sistema de isolamento acústico para combater os ruídos externos. 

Desta forma, existe uma anuência entre as pesquisas predecessores com o estudo 

realizado por Gonçalves et al (GONCALVES, 2009) verificaram o nível de pressão sonora 

nas salas e sua interferência na inteligibilidade da fala dos professores. Os resultados 

mostraram que a maiorias dos professores afirmaram a necessidade de elevar o tom da 

voz para haver inteligibilidade e desempenho vocal. Concluíram que as inadequadas 

condições físicas e a ausência de acústica na sala de aula faz com que o professor 

necessite falar com mais esforço, provocando assim, outros reações vocais. 
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Ao comparar estudos aplicados em outras instituições, fortalece nos resultados 

encontrados na presente pesquisa, onde o ruído na sala pode contribuir em desgaste e 

gerando efeitos sobre o aprendizado e saúde do docente. 

 
Sala aberta, ventiladores ligados e em aula expositiva. 

 
Figura 11 - Medida do nível de pressão sonora investigada no interior da sala de aula no quarto 

momento do estudo na IES em 2018, valores expressos em decibéis dB(A). 

 
Na figura 12, ilustra a percepção dos docentes pertinente ao conhecimento da ABNT 

que recomenda o nível de pressão sonora máxima para um ambiente de ensino. 

Num estudo realizado, 100% dos professores (n=21) afirmaram não saber o nível 

máximo recomendado pela ABNT e desconhecem a norma que regulamenta o nível de 

pressão sonora no ambiente de ensino (RIBEIRO, 2010). 

Correlacionando esta pesquisa com o estudo supracitado, 18,20% dos docentes (n=2) 

afirmaram conhecer a norma que regulamenta o nível do ruído na sala de aula e 81,90% 

dos demais participantes (n=9), afirmaram não saber. Portanto, dentre a maioria que 

desconhecem a norma, também não tem conhecimento sobre o valor máximo 

recomendado para o ambiente de ensino, segundo a ABNT 10.152. 

 
Você tem conhecimento da norma da ABNT que recomenda o nível máximo de ruído 

para um ambiente de ensino? 

Figura 12 - Percepção dos professores pertinente ao conhecimento da norma da ABNT para o 

ambiente de ensino na IES, 2018. 
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Na figura 13, expõe a relevância de outras normas recomendada para o nível de 

exposição do trabalhador frente ao ruído no ambiente de trabalho e o tempo de 

permanência do mesmo. 

As normas aplicadas no ambiente de trabalho é a Norma Regulamentadora - NR 15: 

Atividade e operações insalubres (BRASIL, 2017), e a Norma de Higiene Ocupacional - 

NHO 01: Procedimento técnico – avaliação da exposição ocupacional ao ruído[19], 

estabelece para o limite de ruído valores superiores de 85 dB(A), deve permanecer a uma 

jornada de trabalho em até oito horas diárias(BRASIL, 2017 e 2001). Portanto, valores 

considerados até nesse limite, não são considerados nocivos à saúde auditiva, mas 

indicativo de poluição sonora (KLODZINSKI, 2005). 

Dentre os participantes, 9,10% dos docentes (n=1) afirmou ter conhecimento sobre a 

norma citada acima e 91,00% dos demais professores (n=10), desconhecem a norma 

referente à salubridade e o tempo de exposição ao ruído. Ainda, relataram saber que existe 

a norma que preconiza, mas, não sabe especificamente, qual é a norma. 

A média do nível de pressão sonora encontrado no quarto momento nas salas 

apresentaram valores inferiores a 85 dB(A), exceto uma sala apresentou 87 dB(A). 

Portanto, segundo a NR-15 e a NHO-01, não é considerado insalubre devido ao tempo de 

permanência na sala de aula ser inferior do que a norma estabelece como risco auditivo 

para uma jornada de até quatro horas de trabalho. 

 
Você tem conhecimento da norma NR – 15 e da NHO – 01, que recomenda o tempo 

de permanência do colaborador no ambiente de trabalho frente à exposição ao ruído? 

Figura 13 - Percepção dos professores referente ao conhecimento da NR – 15 e da NHO-01 

recomendado para o ambiente de trabalho na IES, 2018. 
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Nas figuras a seguir 14 e 15, está expressa a percepção dos docentes referente aos 

efeitos gerados pela exposição do ruído e a relação com a saúde. Cada docente pode optar 

em responder até três respostas sendo de múltipla escolha, resultado as respostas 

superiores a 100%. 

Dentre a(s) reação(ões) vocal(is) mais apontada conforme ilustrado na figura 14, 54,6% 

dos docentes (n=6) responderam três respostas; 36,4% dos professores (n=4) assinalaram 

duas respostas e; 9,1% dos participantes (n=1) marcou uma resposta no questionário. 

As reações apontadas foram: 81,9% dos docentes (n=9) afirmaram a necessidade de 

elevar o tom da voz durante a aula; 63,7% dos colaboradores (n=7) sentem irritação na 

garganta; 45,5% dos professores (n=5) evoluíram para fadiga vocal; 18,2% dos 

participantes (n=2) apresentam perda de voz; 18,2% dos sujeitos (n=2) sentem garganta 

seca; 9,1% dos indivíduos (n=1) apresentou rouquidão e; 9,1% dos mentores (n=1) apontou 

não sentir nada. 

Segundo a pesquisa realizada, a maioria dos professores apontou apresentar reações 

pós-aula, decorrentes a exposição ao ruído e a necessidade de competir com o barulho no 

ambiente da sala de aula. 

Em estudos aplicados em outras instituições de ensino, corrobora com os resultados do 

presente estudo, onde confirmam os efeitos dos ruídos quanto aos sintomas vocais 

expressos pelos docentes. No estudo realizado por Assis e Magalhães (ASSIS, 2017) dos 

17 docentes, 82,4% concordam a necessidade de aumentar a voz durante a aula. Em outro 

estudo aplicado por Rabelo et al (RABELO, 2015) 82,6% dos professores (n=23) 

apresentam após a aula fadiga vocal, irritabilidade e cansaço. Já no estudo aplicado por de 

Ribeiro et al (RIBEIRO, 2010) dos 61,90% dos mentores (n=21), apresentaram dor de 

garganta, 38% sentem irritação na garganta e, 28,5% rouquidão. 
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Segundo a análise dos dados, o ruído na sala de aula contribuiu para ocorrência de 

desgaste vocal, decorrente da exposição à poluição sonora, dificultando na audibilidade 

tanto para o aluno como para o docente. 

Dessa forma, o ruído compete com a voz do professor, o que resulta a necessidade de 

sublevar a voz para disputar com o barulho durante as aulas, exigindo-se assim, uma 

demanda vocal superior do que o seu habitual e gerando sintomas que levam aos efeitos 

na saúde do docente. 

 
Na presença do ruído você apresenta reações vocais? 

 
 

Figura 14 - Percepção dos professores referente à exposição do ruído e a relação com a saúde na 

IES, 2018. 

 
 

Já na figura 15, a questão está voltada para a percepção dos docentes quanto às 

alterações emocionais apresentadas após a aula. 

Dentre a(s) alteração(ões) apontada(s) conforme ilustrado na figura a seguir, 63,7% dos 

docentes (n=7) responderam três respostas; 27,3% dos professores (n=3) assinalaram 

duas respostas; e 9,1% dos participantes (n=1) marcou uma resposta no questionário. 

As alterações emocionais mais sinalizadas foram: 81,9% dos docentes (n=9) afirmaram 

sentir irritação; 54,2% dos colaboradores (n=6) indicaram apresentar diminuição da 

performance profissional; 45,5% dos professores (n=5) evoluíram para cansaço mental; 

27,3% dos participantes (n=3) apresentam falta de atenção; 18,2% dos sujeitos (n=2) 

sentem indisposição e; 9,1% dos mentores (n=1) apresentou perda de memória ou 

esquecimento durante a aula. 

No estudo de Ribeiro et al (RIBEIRO, 2010) dos 21 docentes da IES, 71,4% sentem 

cansaço mental. Em outro estudo, dos 36 professores, a prevalência das respostas foram 
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que às vezes os professores sente diminuição da performance profissional, dificuldade de 

memorização, perda de memória ou esquecimento, irritação e indisposição (LIBARDI, 

2012). Já na pesquisa realizada por Assis e Magalhães (ASSIS, 2017) 94,1% dos docentes 

(n=17) afirmaram que o ruído pode afetar a sua saúde. 

Mediante ao fato do ruído apresentar efeitos emocionais e na saúde vocal, dentre os 

estudos pesquisados, existe uma consonância com a pesquisa realizada na IES. De alguma 

forma, há registros relacionados sobre os efeitos dos ruídos voltados para o desgaste 

mental. 

Na pesquisa realizada na IES, não foi possível investigar mais a fundo a cronicidade 

auditiva dos docentes para avaliar o grau de comprometimento auditivo pós-aula, nem as 

consequências geradas no organismo dos professores atuantes nesta instituição. Portanto, 

o presente estudo mostra a existência da relação do ruído sobre os efeitos diretos nos 

docentes de maneira negativa. 

 
Na presença do ruído você sente alterações emocionais? 

Figura 15 - Percepção dos professores referente à exposição do ruído e a relação com a saúde na 

IES, 2018. 

 
 

 

 
Nas figuras a seguir, ilustra a percepção dos professores sobre os efeitos gerados pelo 

ruído no aprendizado do aluno. 

Na figura 16, a maioria das respostas apontou para sempre com 63,7% dos docentes 

(n=7) afirmaram que o ruído interfere no processo ensino-aprendizado; 27,3% dos 

professores (n= 3) admitiram para às vezes e; 9,1% dos colaboradores (n=1) afirmaram 

para nunca. 
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Na pesquisa realizada por Fiorini e Matos (FIORINI, 2009) dos 27 professores 

entrevistados, 96,3% afirmaram que o ruído interno atrapalha o seu trabalho. 

Na presente pesquisa tem uma consonância com a pesquisa citada, no que tange a 

percepção dos docentes no ambiente de ensino, apontando que o ruído pode sim 

influenciar negativamente na qualidade do processo ensino-aprendizado durante a aula. 

Sendo assim, corrobora com os resultados apresentados na figura 14 e 15, em virtude da 

exposição ao ruído, os docentes apresentam reações que influencia na qualidade do seu 

trabalho. 

 
Você já observou que o ruído interfere no processo ensino-aprendizado do aluno? 

Figura 16 - Percepção dos professores referente à interferência do ruído no processo ensino- 

aprendizado em sala de aula na IES, 2018. 

 
 

 
 

Na figura 17, refere-se quanto ao rendimento e produtividade do aluno na sala causado 

pelo o ruído. 

A presente pesquisa apontou que, dos 8 docentes entrevistados na IES, 72,8% 

afirmaram que às vezes o aluno apresenta baixa produtividade e diminuição de seu 

rendimento durante a aula e, 27,3% dos demais professores (n=3) responderam para 

sempre. 

Outros estudos apontam que, dos 23 professores entrevistados, 95,7% dos alunos 

apresentaram diminuição do rendimento em sala de aula (RABELO, 2015). No estudo de 

Gonçalves et al (GONÇALVES, 2006), relatou sobre a interferência do ruído trazendo 

prejuízos no rendimento físico, mental, na baixa produtividade e influenciado no 

aprendizado. 

 
Você já observou que o aluno apresenta diminuição do rendimento e na baixa 

produtividade na exposição ao ruído? 
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Figura 17 - Percepção dos professores referente à interferência do ruído sobre o rendimento e 

produtividade do aluno durante a aula na IES, 2018. 

 
 

 
 

Na figura 18, mostra a percepção dos docentes sobre a dispersão do aluno causado 

pelo ruído no ambiente de ensino. 

O presente estudo apontou que, dos 6 participantes entrevistados, 54,6% afirmaram que 

às vezes o ruído leva a dispersão dos alunos na sala de aula e prejudica seu aprendizado, 

27,3% dos demais professores (n=3) responderam para sempre e; 18,2% dos professores 

(n=2) mantiveram neutros. 

De alguma forma, o ruído traz efeitos negativos para o aluno, uma delas é a dispersão. 

Uma vez que o aluno da IES se encontra em contato direto com o ruído, este irá apresentar 

reações em seu comportamento que resultará em seu próprio detrimento. Assim, no estude 

relatou que, a interferência do ruído traz explicitação de dificuldades, bem como, prejuízos 

no aprendizado (SERVILHA, 2014). 

 
Você já percebeu que o aluno foi prejudicado nas aulas devido à dispersão causada 

pelo ruído? 

Figura 18 - Percepção dos professores referente à interferência do ruído sobre a dispersão do aluno 

durante a aula na IES, 2018. 

De acordo com a pesquisa realizada na IES, há necessidade de trabalhar meios para 

minimizar a acústica no interior da sala de aula, bem como estratégias para captar atenção 
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do aluno, de forma que, proporcione alternativas visando melhorar o ambiente acústico no 

ambiente, afim de, abreviar as causas que levam ao fracasso no estudo, desgaste mental 

e físico tanto para o estudante como para o docente. 

Corroborando com a presente pesquisa ao aplicar tais estratégias segundo na pesquisa 

de Servilha e Monteiro (SERVILHA, 2012) participaram 18 professores que ministram aulas 

em uma universidade do interior do estado de SP, para investigar as estratégias que os 

professores universitários utilizam em sala de aula para obter a atenção dos alunos. Os 

resultados apresentados mostraram que os professores utilizam técnicas variadas de 

ensino, porém, com predomínio da expositiva e adotaram estratégias eficientes e optaram 

em mudar a dinâmica da aula. Concluíram que os professores valorizam os conteúdos e o 

tipo de aula e utilizam estratégias para captar a atenção discente. 

A IES oferece cursos específicos para atender a demanda social segundo a área de 

interesse do aluno. Portanto, ao preparar o aluno para o mercado de trabalho durante a sua 

jornada na IES, a presença do ruído pode contribuir de forma negativa, em todo o processo 

de aprendizagem. A dificuldade de ouvir o que o docente diz durante as aulas faz com que, 

toda comunicação torna-se ineficaz, ainda pelo fato da interferência do ruído a sua rotina, 

contribui para desencadear fatores desgastantes. 

Outros estudos relatam o impacto que o ruído exerce negativamente sobre os alunos e 

professores, confirmando que o ruído é um agende causador maléfico no processo no 

ensino e saúde (DREOSSI, 2004). Portanto, o ruído encontrado nas salas de aula durante a 

investigação e a percepção dos docentes nesta pesquisa, confirma a hipótese das 

consequências negativas geradas pelo ruído no quesito saúde e aprendizado, além do 

desgaste apresentado pelo organismo do trabalhador e mental, acarretando na diminuição 

do desempenho e baixa produtividade do aluno e reações apresentados pelos docentes. 

 
CONCLUSÃO 

Pode-se concluir que os níveis de pressão sonora estão acima do limite máximo 

conforme fixado na NBR 10.152 para ambientes de ensino em todas as salas de aula 

investigadas neste estudo. 

O estudo também mostra na percepção dos professores que os valores elevados 

durante a aula trazem efeitos sobre o ensino-aprendizado e no baixo desempenho do aluno, 

contribuindo também parte das vezes na dispersão dos mesmos. Outros fatores analisados 

que enaltecem a pesquisa constataram que, o ruído influencia negativamente na saúde dos 

docentes, apresentando reações vocais e alterações emocionais pós-aula. 

 
Espera-se que este trabalho seja fonte inspiradora para futuras pesquisas científicas e abra 
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margens para novos estudos e propor medidas alternativas eficientes para combater a 

acústica na fachada central do prédio ou apresentar soluções que garantam a qualidade no 

aprendizado do aluno e saúde do trabalhador. 
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A INFLUÊNCIA DAS STARTUPS NO DIREITO: importância de repensar a atuação 

dos profissionais do Direito 
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RESUMO: As Startups mudaram o cenário tradicional de empreendedorismo 

impactando, por consequência, na forma de atuação dos profissionais do Direito em 

diversos dos seus ramos de estudo. Resta agora a necessidade de repensar a atuação 

destes profissionais frente ao novo modelo de negócios proposto pelas Startups para 

que possamos orientar, defender e até mesmo julgar as inúmeras situações que 

ocorrem neste meio da forma mais adequada possível, aumentando as chances de 

sucesso das Startups. Dessa forma, através de uma pesquisa qualitativa com método 

indutivo realizamos uma análise acerca do histórico do comércio, do surgimento das 

Startups – conceituando-as –, dos impactos deste novo modelo de negócios no meio 

jurídico e da nova visão que o professional do Direito deve ter para orientar com 

sucesso os empreendedores que adotam esse modelo de negócios. 

PALAVRAS-CHAVE: Direito. Inovação. Startup. Tecnologia. 
 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

 
 

Sabemos ser da gênese da civilização humana a relação íntima do Direito com a 

Sociedade, como bem prelecionavam os romanos “Onde o homem, aí a sociedade; 
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de Minas Gerais. É membro da Comissão de Educação Jurídica da OAB/MG. Tem experiência na área de Gestão e 
Direito Educacional. É presidente do INSEPE - Instituto de Ensino, Pesquisa e Extensão. É Diretor Acadêmico da 
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onde a sociedade, aí o Direito; logo, onde o homem, aí o Direito” 1. Esta relação 

estabelece, claramente, a interdependência destas duas instituições; o Direito enquanto 

ordenamento ditando as regras de conduta para a Sociedade e a Sociedade enquanto 

promotora e gestora de suas necessidades de ordem e de justiça, através do Direito. 

Também, é de nosso conhecimento que a evolução e o desenvolvimento da 

humanidade afetaram os ordenamentos jurídicos das diversas nações, se modificando, 

se atualizando, enfim acompanhando em suas alterações as diversas mutações 

econômicas e sociais ocorridas nas mais diferentes sociedades existentes em nosso 

mundo. 

Os maiores e mais importantes impulsos os quais foram responsáveis pelas 

constantes mutações sociais sofridas ao longo da existência do homem foram e são 

aqueles movidos pela força do comércio e pelos fenômenos econômicos. 

Pelo que se tem conhecimento nos dias atuais, o comércio existe desde a Idade 

Antiga. Ainda nesta época os povos, tais como os fenícios, se destacaram no início do 

exercício da atividade mercantil, principalmente marítima ante à sua habitação em 

locais de terra inférteis. (RAMOS, 2006) 

Já na Idade Média, com o desenvolvimento do comércio marítimo no 

Mediterrâneo, surge, como um conjunto de normas jurídicas especiais, os embriões do 

direito civil e do direito comercial, com o escopo de regular as atividades profissionais 

das corporações de ofício e do comércio em franca ascensão. Começa a surgir nessa 

época a atividade bancária. 

Tão forte tornou-se o comércio na Idade Média, que os que dele se faziam 

profissionais, se reuniam em Corporações, as quais possuíam um juiz que dirimia as 

contendas, o cônsul, sendo que este se guiava pelos usos e costumes dos 

comerciantes. 

Assim, na atividade mercantil e empresarial, temos inúmeros fatos e fenômenos 

que provocaram, provocam e continuarão a provocar grandes consequências na 

estrutura jurídica das sociedades existentes, interferindo sobremaneira em seu 

desenvolvimento. 
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Daí, podemos entender o quanto as ações empresariais e econômicas são 

importantes no universo do Direito e o quanto o Direito é importante no cenário 

empresarial. 

O fenômeno da globalização vem produzindo sensíveis efeitos em todo o mundo. 

Economias se abriram, outras sucumbiram face á dimensão deste fenômeno. E em 

todas as sociedades ocorreram pressões para a adequação ou proteção de seus 

sistemas e de suas garantias. 

Frente ao fenômeno da globalização nos deparamos com a interligação de 

descobertas, inovações e tecnologias em tempo real entre as pessoas ao redor do 

mundo. Tal facilidade de comunicação em tempo real permitiu que o modelo de 

comércio fosse modificado, adequando-se às novas experiências e realidades do 

mundo na era digital. 

Manuel Castells (2003) reforça esse entendimento quando dispõe que a Internet 

foi a força propulsora e um meio indispensável na formação da nova economia, 

construída em torno de normas e novos processos de produção e administração. 

Deste modo, o conhecimento das diversas implicações jurídicas oriundas do 

processo de globalização e que afetam diretamente o cotidiano das empresas, faz-se 

mister na gestão e direção dos negócios em todo o mundo. 

Na atualidade nos deparamos com um modelo de negócios ao qual o Direito 

ainda não está totalmente preparado para lidar: as Startups. 

Tal como a inovação do comércio ocorreu, evoluindo da economia de escambo, 

passando pela economia de mercado até chegarmos à atual economia do 

conhecimento, as Startups trazem um novo modelo de negócios ao qual o Direito e 

seus profissionais precisam entender e se adaptar. 

Vemos, com clareza, então, a necessidade dos profissionais do Direito 

entenderem esse novo modelo de negócios para que a devida orientação e regulação 

ocorra sem atrapalhar ou burocratizar o deslinde do modelo de negócios das Startups. 

Nesse sentido, no mundo das Startups, como poderemos ver ao longo deste 

trabalho, estão ocorrendo evoluções em todos os ramos de estudo do Direito, por 

reflexos das constantes inovações em seu modelo de gestão, na atual era digital. 
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Assim, é de extrema importância que o operador do Direito entenda as evoluções 

as quais as Startups vêm permitindo a fim de que não sejam errônea e 

precipitadamente barradas por falta de desconhecimento pelo operador a este novo 

modelo de gestão de empresas. 

 

2. EMPREENDEDORISMO NA ATUALIDADE E A STARTUP 
 
 

Scott Shane e Venkataran (2000) realizaram uma pesquisa para demonstrar o 

quão profundo era o termo “empreendedorismo”, indo além da definição que até então 

existia, de que o empreendedor era tão somente uma pessoa que estabelecia uma 

nova organização; nesse sentido o Código Civil traz, inclusive, a definição de 

empresário em seu artigo 966 como “quem exerce profissionalmente atividade 

econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços”. 

Concordamos com Shane e Venkaram (2000) no sentido de que essa definição 

até então utilizada era fraca e não conseguia demonstrar a diferença do empreendedor 

para o empresário, nos termos da definição utilizada em nosso ordenamento e dos 

demais membros da sociedade. 

Assim, Shane e Venkataran (2000) definem que o empreendedorismo é um 

processo por meio do qual pessoas – empreendedores – descobrem oportunidades 

para criar, avaliar e explorar novos produtos e serviços. 

Empreendedores, portanto, descobrem oportunidades ou gaps no mercado que 

lhes permitem explorar para desenvolver novas soluções. Segundo José Dornelas 

(2014) quem empreende está sempre almejando a construção de algo novo que possa 

melhorar a vida das pessoas, preferencialmente através de soluções inovadoras, 

criativas e sustentáveis. 

Aí está, portanto, a diferença entre o empresário, que simplesmente abre, por 

exemplo, uma nova padaria nos moldes tradicionais, do empreendedor, que terá 

enxergado algo além, tendo inovado de alguma forma em um novo produto ou serviço. 
 

Nessa linha de raciocínio, a Startup é um modelo de negócios adotado por 

empreendedores que vai um pouco além. Eric Ries (2012) descreve a Startup como 

uma instituição humana que foi desenhada para criar um produto ou serviço em 

condições fora do padrão, com extrema incerteza de seu sucesso e estabilidade no 
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mercado. 

Ainda em 2003, Manuel Castells (2003) já ressaltava a dimensão e a importância 

dos projetos que nasciam no Sillicon Valley (Vale do Silício). Para o referido autor, sem 

a ação desses empresários que estavam orientados por um novo conjunto específico 

de valores – com intenções de desenvolver muito além de um empreendimento, através 

de ideias inovadoras – não teria havido nenhuma nova economia e a própria Internet 

não teria se desenvolvido na rapidez através da qual se desenvolveu (CASTELLS, 

2003). 

As Startups nascem de um projeto focado em uma ideia de provável solução de 

uma dor do mercado, podendo ser um produto ou serviço com uma base tecnológica. 

São, portanto, empresas que ofertam produtos ou serviços inovadores, aos quais 

diferentemente do mercado tradicional não se tem certeza de seu mercado, de sua 

aceitação e muito menos de seu sucesso. 

O mercado é incerto justamente porque trabalham com ideias de soluções 

inovadoras, que até então não haviam sido propostas e testadas. 

Além do mais, nascem – como regra geral – como empresas de pequeno porte, 

com baixo ou nenhum investimento financeiro inicial, tal como no formato bootstrapping, 

através do qual o empreendedor inicia a Startup sem qualquer recurso externo, bem 

como tem como foco projetos promissores e inovadores, normalmente na área de 

tecnologia. 

Entretanto, Eric Ries (2012) bem destaca que o modelo de negócios de uma 

Startup, através de sua abordagem “Startup Enxuta”, pode ser aplicada em empresas 

de qualquer porte, em qualquer setor ou atividade. 

Há quem argumente também que para ser considerada uma Startup a empresa 

deva ter um produto ou serviço escalável, que permita o seu crescimento e 

disponibilização no mercado de forma acelerada, independentemente do igual 

crescimento dos recursos iniciais do projeto. 
 

A Startup passa por fases de desenvolvimento e maturação, quais sejam: i) 

ideação; ii) união de esforços; iii) validação da ideia no mercado; iv) desenvolvimento  

de um produto ou serviço mínimo viável (MVP)2; v) procura por eventual investimento 

necessário; vi) validação do produto ou serviço; e, vi) a efetiva atuação no mercado. 

Nas fases iniciais, entre a ideação e o desenvolvimento do produto mínimo viável 

as Startups costumam procurar apoio em Incubadoras, que são locais especializados 
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nesta fase do negócio, enquanto nas demais fases, entre o desenvolvimento do produto 

mínimo viável até a efetiva atuação no mercado, costumam contar com o auxílio de 

Programas de Aceleração, que permitem e evolução mais rápida de tais fases, bem 

como a conexão com o mercado alvo. 

Vale destacar que a qualquer momento a Startup pode perceber que a sua 

solução, que vive em ambiente de extrema incerteza, não é exatamente o que o 

mercado precisa. Quando isso ocorre, ao invés de simplesmente perseverar sabendo 

que está fadada ao insucesso, elas pivotam. Quando uma Startup pivota ela transforma 

a sua solução para outra que possa parecer mais adequada ao problema do mercado, 

diante do novo cenário em que se encontra. Essa situação é extremamente comum 

dentre as Startups e pode acontecer mais de uma vez. 

Assim, em termos práticos, uma solução tecnológica de software desenvolvida 

com baixos custos para sanar uma determinada dor do mercado e que possa ser 

escalada, propagada não só para as dez primeiras pessoas que a utilizaram, mas para 

um milhão de pessoas, sem a necessidade do aumento de estrutura da empresa na 

mesma proporção, é uma solução de uma Startup. Cases de Startups que estão 

presentes em nosso dia a dia: Google, Facebook, Uber, 99, iFood, Sympla, Nubank, 

dentre tantas outras. 

A grande questão é que, empreender é uma tarefa árdua. Passar por todas 

essas fases e sobreviver com um produto ou serviço que, por conceito, é incerto, 

demanda muito foco e atenção para que se chegue ao final “com sucesso”. O papel do 

profissional do Direito, atuando lado a lado com os empreendedores é essencial para o 

sucesso do modelo de negócios. 
 

2 O produto mínimo viável é uma construção do Eric Ries (2012), definido em inglês como Minimum Viable 

Product, também conhecido pela sigla MVP. O referido autor ainda define que se trata de uma “maneira mais rápida 

de percorrer o ciclo e contruir-medir-aprender de feedback com o menor esforço possível” (RIES, 2012, Pp. 85). 
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Eric Ries (2012) que além de ser uma das principais referências para os 

empreendedores de Startups, é também empreendedor, e ressalta que por décadas os 

empreendedores entenderam que práticas gerenciais tradicionais – não inovadoras – 

não se aplicavam a este modelo de negócios tendo em vista que atrairiam a burocracia 

ou reprimiriam a criatividade. Dessa forma, os empreendedores passaram a ignorá-las. 

Foi adotada pelos empreendedores uma atitude denominada por Eric Ries  

(2012) como Just do it. Como os empreendedores começaram a “simplesmente fazer”, 

evitando todas as formas de gestão, processo e disciplina tradicionais, o resultado foi a 

maior taxa de caos do que de sucesso nos empreendimentos. 

O ponto de destaque nesse cenário, de um extremo ao outro – do excesso de 

burocracias do meio tradicional ao simplesmente faça – é nos fazer perceber que algo 

não estava e não está certo. 

José Dornelas (2014) nos ensina que a diferença entre empreender nos dias de 

hoje em relação ao passado é que a quantidade de informações que está disponível ao 

acesso das pessoas e a velocidade por meio do qual as mudanças ocorrem nunca 

foram tão grandes como na atualidade. 

Nesse sentido Iso Chaitz Scherkerkewitz (2014) dispõe: 
 
 

Com a Internet, milhões de pessoas passam a possuir um conhecimento 
globalizado, ou seja, não importa onde estejam fisicamente conseguem 
ter acesso a informações produzidas nos centros mais avançados do 
mundo, além de recorrer aos mercados mais competitivos, efetuando 
compras ou somente conhecendo preços e produtos. 
(SCHERKERKEWITZ, 2014, pp. 16.) 

 
Estamos vivendo uma revolução que está sendo propiciada pela inovação 

tecnológica, sendo que a intensidade com que aplicações de internet, tal como sites, 

aplicativos, blogs, redes sociais, dentre outros, passam a fazer parte do nosso cotidiano 

e que as mudanças no mercado de trabalho não têm incentivado os jovens e adultos a 
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permanecer no modelo que já existe, fazem com que o empreendedorismo surja como 

forte opção de carreira (DORNELAS, 2014). 

Entretanto, para que o empreendedorismo prospere no atual momento em que 

vivemos e no modelo de negócios proposto pela Startup, é essencial que haja uma 

balança entre esses dois extremos de modo a permitir que a inovação aconteça sem 

burocracias excessivas. 

Os novos modelos de negócios, tal como as Startups, prescindem de grandes 

regulações e necessitam de espaço para a inovação. O profissional do Direito, como 

regra geral, ainda não se atentou para como um modelo negócios novo necessita de 

atenção diferenciada. 

Em cada ramo do Direito, como veremos neste trabalho, existem implicações 

deste modelo de negócios e cabe a nós, profissionais do Direito, entendermos esse 

novo cenário para que não façamos a condução de empreendedores de Startups para a 

burocracia extrema e nem para o caos. 

 
 

3. OS RAMOS DO DIREITO E SUAS IMPLICAÇÕES NAS STARTUPS 
 
 
 

Cabe, portanto, ressaltar os inúmeros ramos do Direito que têm reflexo direto 

sobre as atividades empresariais de Startups, tais como: Direito do Trabalho, Direito 

Tributário, Direito Administrativo, Direito Ambiental, Direito Econômico, Direito do 

Consumidor, Direito Penal, Direito Empresarial, Direito Civil, Direito Internacional, 

Direito Digital, dentre outros ramos que direta ou indiretamente produzem efeitos ou de 

controle e fiscalização ou de imposição de condutas a serem observadas pelo modelo 

de negócios específico que tiver sido adotado pelo empreendedor. 

Para que possamos entender com melhor clareza as principais implicações e a 

visão de uma forma balanceada de atuação com as Startups nos diversos ramos do 

Direito vamos nos ater àqueles que possuem maior impacto às Startups, 

independentemente do seu modelo de negócios específico, quais sejam: Direito 
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Empresarial; Direito Civil; Direito do Consumidor; Direito do Trabalho; Direito Digital; e 

Direito Tributário. 

Passemos, portanto, à análise da relação e a influência de cada ramo acima 

citado na atividade empresarial da Startup, bem como a visão balanceada de atuação 

do profissional do Direito para o acompanhamento que propomos: 

 
 

3.1 Direito Empresarial 
 
 

O Direito Empresarial carece de especial atenção dentre os demais ramos 

quando pensamos na constante evolução diante de inovações através das quais o 

comércio evolui. Rachel Sztajn (2010) nesse sentido dispõe: 

 
A dinâmica do Direito Comercial diverge daquela aplicada ao direito 
comum na medida em que o comércio está em constante mudança, 
inova e requer flexibilidade de instrumentos sem o que  o 
desenvolvimento econômico será tolhido. Por isso que, para facilitar a 
circulação de bens e serviços que satisfaçam necessidades sociais, - 
novas demandas dos agentes econômicos, decorrentes, ou não, de 
avanços tecnológicos -, são criados novos instrumentos e/ou estruturas 
que, incorporados aos usos e costumes, ao gerarem confiança, se 
consolidam e podem ser recepcionadaos pelo legislador que os positiva. 
(SZTAJN, 2010, p. 5) 

 
Dessa forma, o próprio Direito Empresarial não faz as mudanças por si só; acaba 

por precisar reconhecer e convalidar o que já está acontecendo, diante das mudanças e 

inovações do meio. 

Assim, temos um desafio peculiar: Permitir a inovação e a evolução necessárias 

ao meio, regulá-las quando necessário e não deixar que as regulações se excedam e 

atrapalhem todo o ciclo de inovação e mudanças. 
 

Além do mais, na esfera do Direito Empresarial temos diversos temas de extrema 

relevância para o mundo dos negócios sendo abordados. Entre eles podemos destacar 

os temas ligados à própria existência das empresas e na definição do tipo societário 

mais adequado. 

Na junção de empreendedores para o aprofundamento de uma ideia inicial já há 

enorme importância na formalização desta união. Marlon Tomazette (2011) nos 

relembra ainda que o traço mais específico de uma sociedade é a affectio societatis, ou 
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seja, a afeição entre os sócios. Deve haver a vontade de cooperação ativa entre os 

sócios que almejam um objetivo em comum. 

Apesar de, por definição jurídica, haver a afeição entre os sócios, trata-se de um 

momento muito delicado tendo em vista que os ânimos estão exaltados – sentimento 

inerente à superação da fase de ideação pelo encontro de uma solução para 

determinada dor do mercado – e que os empreendedores não querem de forma alguma 

serem podados. 

Há, nesta fase, a necessidade de extrema cautela pelo profissional do Direito 

que acompanha a Startup porque apesar de ser um momento tão animador, é também 

crucial para que problemas entre sócios sejam evitados. 

Erik Fontenele Nybo (2016) reforça este entendimento ressaltando que “a 

ansiedade dos empreendedores em operacionalizar sua ideia não pode superar a 

necessidade de organização do relacionamento a ser estabelecido entre eles”. 

Assim voltamos a falar da balança entre o caos e a extrema burocracia. Neste 

mundo tão conectado o empreendedor facilmente vai encontrar algum tipo de 

informação no sentido de que nessa fase há a necessidade de concentrar-se tão 

somente em seu modelo de negócios, deixando de lado qualquer burocracia. Por outro 

lado, sabemos que há a importância da formalização desta sociedade de fato que está 

nascendo. 

Como essa situação deve ser resolvida? O ideal é que a balança se encontre na 

formalização de um documento simples, já que a efetiva constituição da empresa pode 

burocratizar desnecessariamente o momento. É elaborado pelo advogado o 

Memorando de Entendimentos entre os Empreendedores que contemplará toda a 

negociação preliminarmente acordada entre as partes, minimizando os riscos 

envolvidos nesta relação. 

Dessa forma, as pessoas envolvidas em determinado empreendimento contarão 

com a segurança de já terem definido: quem são as pessoas envolvidas, os valores de 

investimentos realizados, tempo de dedicação para o negócio, divisões de participação 

na empresa, confidencialidade e eventual não concorrência, dentre outros detalhes 

iniciais. 

Assim, caso haja em algum momento, o que é muito comum, a quebra  da 

affectio societatis, a solução da dissolução da sociedade ou a exclusão de um sócio  

não se torna um grande problema, tendo em vista que a solução já foi previamente 

definida e acordada pelos envolvidos. (TOMAZETTE, 2011) 
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Passando ao momento da efetiva constituição da empresa, ao contrato principal, 

existem vários outros cuidados cruciais, sendo que com o Código Civil Brasileiro temos 

um texto específico direcionado ao contexto empresarial. Afora isso as relações 

obrigacionais e contratuais ali estão inseridas juntamente com a definição de 

capacidade, de propriedade e inúmeros outros temas que interferem na regularidade 

dos negócios das empresas. 

Temos ainda uma legislação específica, a 6.404/76 que dispõe sobre um outro 

tipo societário: as Sociedade Anônimas por Ações. Em várias situações – 

principalmente quando pensam na entrada de investidores - os empreendedores 

sentem-se atraídos pela constituição de sua Startup como uma Sociedade Anônima 

sem entenderem efetivamente a regulamentação ao qual estarão sujeitos e os reflexos 

financeiros que essa decisão terá. 

Dessa forma, os tipos empresariais e societários devem ser analisados com 

muita cautela pelo profissional do Direito em conjunto com o empreendedor para que 

possa ser definido o melhor caminho dentro da estratégia que estará sendo traçada 

para a empresa. 

A tomada de decisões de forma precipitada pode ocasionar na assunção de 

obrigações inicialmente não pretendidas pelo empreendedor ou que não faça sentido 

para as intenções com o modelo de negócios que estava sendo desenvolvido. 

 

 

3.2 Direito Civil 
 
 

Por regular as relações privadas o Direito Civil é um campo que necessita de 

grande atenção do profissional do Direito para com os empreendedores. Trata-se de  

um meio com necessidades de grandes formalizações, até por grande costume dentre 

os advogados – mas que nem sempre há necessidade e é a única saída. 

Deve-se sempre analisar se a relação ao qual a Startup irá se envolver 

efetivamente necessita de grandes formalizações ou se até certo ponto de formalização 

ela prosseguirá com tranquilidade e sem grandes entraves. 

As contratações do dia a dia da Startup são um grande exemplo. Como é muito 

comum de se ler na doutrina – e de forma didática nos faz refletir – a compra do 

pãozinho na padaria é um contrato de compra e venda de forma oral. Há a necessidade 

de formalizar tal situação por escrito, requerer a assinatura do comprador e do 
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vendedor e de duas testemunhas? Depende. Regra geral uma situação como essa, tal 

como a venda de um produto mínimo viável que está sendo testado e que não envolve 

grandes valores – tal como o pãozinho – não tem necessidade de grandes burocracias 

que dificultariam o deslinde do empreendimento. 

Por outro lado, uma Startup que está testando um produto mínimo viável, mas 

que envolve um hardware extremamente oneroso provavelmente necessitará da 

formalização por escrito e de um regramento para tranquilizar as partes envolvidas. 

Sim, as partes no plural e não apenas a Startup. O contrato de uma Startup tem 

grandes peculiaridades que envolvem a melhoria da experiência de compra pelo seu 

cliente que é influenciada pela segurança pelo cliente naquele contrato que está sendo 

celebrado. Contratos leoninos não são bem vistos e muito menos interessantes neste 

meio. 

Raquel Sztajn (2010) ressalta que novas formas negociais são necessárias para 

fornecerem a segurança jurídica quanto à continuidade das operações através de 

novas estruturas contratuais, preparadas e adequadas ao modelo de negócios a fim de 

que seja possível chegar ao resultado que se espera no entrechoque de interesses. 
 

A atual velocidade através do qual as negociações acontecem, com grande 

auxílio da Rede Mundial de Computadores, requer um regramento novo nas relações 

contratuais. Há a necessidade de novos instrumentos que reflitam os novos processos 

negociais – que estão em constantes mudanças – de modo que haja liberdade na 

modelagem do conteúdo do contrato e da sua forma de celebração, simplificando, mas, 

ainda assim, garantindo a segurança necessária (STAJN, 2010). 

Nesse sentido, as Startups precisam ser orientadas para encontrar a balança 

também nas relações aos quais se envolvem. É importante celebrar contratos e 

preocupar-se com formalizações em casos que envolvam relações de importância – 

contratação de produtos ou serviços essenciais – ou que envolvam valores substanciais 

para o negócio. 

Há a necessidade de mostrar ao empreendedor que a segurança jurídica em 

certos pontos deixa de ser meramente burocrática, mas segura. Raquel Sztajn (2010) 

reforça esse entendimento dispondo que os contratos nada mais fazem do que facilitar 

a circulação da propriedade, permitindo, portanto, a segurança jurídica necessária. 
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3.3 Direito do Consumidor 
 
 

Temos uma das mais modernas legislações acerca da proteção às relações de 

consumo. O Direito do Consumidor através do Código de Defesa do Consumidor impôs 

regras claras para as relações de consumo ampliando as responsabilidades dos 

fornecedores de produtos e serviços. 

Dessa forma as relações consumeristas também são ponto de necessidade de 

grandes cuidados pela Startup. O conhecimento destas regras evita enormes 

transtornos não só ao faturamento das empresas através das pesadas indenizações  

por danos materiais e morais mas também a briga com os clientes da Startup. 

Ao contrário dos modelos de negócios tradicionais, que se consolidaram em 

outras formas – tal como a inclusão dos valores de passivos consumeristas em seus 

produtos ou serviços – as Startups como regra geral não adotam as táticas tradicionais; 

elas não querem brigar com o seu cliente. 
 

O profissional do Direito deve, portanto, compreender esse novo modelo de 

negócios e orientar as Startups em saídas preventivas para a solução de litígios. 

O mais interessante é que vivemos em um momento de grande preocupação 

pelo meio jurídico com a adoção das formas de solução extrajudiciais de conflitos, 

através da Conciliação e da Mediação que casam perfeitamente com o pensamento 

das Startups. 

Bruno Feigelson (2017) destaca que uma das dez características essenciais para 

o advogado que queira estar preparado para o atual momento é justamente a 

capacidade de celeridade na resolução de conflitos, tendo em vista que precisamos ser 

rápidos resolvedores de questões, já que não há mais espaço para longos litígios. 

Assim, o papel de negociador do advogado será cada vez mais prestigiado do que o 

papel da falida advocacia da litigância massiva. 

As Startups procuram formas dinâmicas, interativas e que possam, inclusive, 

auxiliar em seu marketing de relacionamento com os clientes, evitando perder a 

fidelidade dos mesmos. 

Assim, através de uma política clara de atendimento e de respeito ao consumidor 

as Startups conseguem crescer, prosperar e se diferenciar de concorrentes. Erros e 

orientações não balanceadas nestas políticas, com certeza, trarão consequências 

negativas para o desempenho empresarial. 
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3.4 Direito do Trabalho 
 
 

Com relação ao Direito do Trabalho, é de fundamental importância a 

compreensão deste tema pelo empreendedor, cabendo ao profissional do Direito 

entender e orientar na melhor forma de celebração das contratações. 

Vivemos um momento de grandes transformações para a tentativa de adequar o 

Direito do Trabalho às novas relações advindas em conjunto com a Quarta Revolução 

Industrial e que impactam diretamente neste campo de estudo. 

O impacto da denominada “Indústria 4.0” abrange e afeta toda a cadeia, 

incluindo-se os trabalhadores (BRITO, 2017). No hodierno cenário é muito comum nos 

depararmos com profissionais que querem se juntar a empresas sem, no entanto, 

encaixarem-se nos moldes atualmente previstos pela Consolidação das Leis do 

Trabalho. 

É, portanto, de extrema importância que os profissionais do Direito se preparem 

para mudanças, muito além da previstas na recente Reforma Trabalhista (Lei 13.467 de 

2017). O atual modelo de trabalho não se encaixa na realidade vivida pelas pessoas 

que querem trabalhar em Startups, principalmente os milleniuns – pessoas nascidas em 

meados da década de 90 – que possuem fortes opiniões e não querem se submeter a 

regras previamente impostas. 

Grandes Startups, tais como a Google, não definem horários de trabalho aos 

seus empregados, deixando-os livres para trabalharem quando, onde e por quanto 

tempo julgarem necessário para o cumprimento das tarefas que lhes são atribuídas. 

Diversas startups brasileiras, tal como a Méliuz, seguem esse mesmo entendimento, 

sendo cada vez mais comum essa demanda vinda dos próprios candidatos a vagas em 

Startups. 

O grande problema é que essa forma de trabalho não condiz com o que 

atualmente está previsto em nosso ordenamento jurídico trabalhista, sendo necessária 

uma ampla análise do caso concreto para adequar a Startup aos caminhos já previstos 

e, o mais importante, para uma possível modificação de paradigmas. 

Temos ainda o problema do mau entendimento quanto aos novos modelos de 

negócios propostos pelas Startups. O Uber, aplicativo de transportes de passageiros, é 

um modelo de Startup que lutou e ainda luta com o modelo de trabalho que propõe. 
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Trata-se de um aplicativo que conecta passageiros e motoristas particulares para 

facilitar a locomoção, mas que teve e ainda tem diversos problemas com demandas de 

tentativas de reconhecimento de vínculo de emprego entre o motorista e a plataforma. 

São diversas as mudanças que ocorrem – cada vez mais frequentes – e que se 

não forem bem recepcionadas para adequar a legislação à realidade e vice-versa 

apenas emperrarão o progresso do sistema com burocracias desnecessárias e 

antiquadas (TOFFLER, 2012). 

Há, portanto, que se ter muita cautela nas análises advindas das relações 

trabalhistas em Startups. Existem dilemas ainda não superados e que vão se renovar  

quando acharmos que haviam sido superados. É extremamente importante entender o 

clima organizacional do ecossistema de Startups, para, lado a lado com o 

empreendedor, definir as melhores saídas e que não deixem ou reduzam passivos 

trabalhistas que podem gerar enormes prejuízos. Assuntos delicados como este 

contribuem até mesmo para a formação da imagem da empresa. 

 
 

3.5 Direito Digital 
 
 

Já acerca do Direito Digital, que tem total sincronia com o modelo de negócios de 

grande parte das Startups, os profissionais do Direito têm o dever de mostrar aos 

empreendedores que o regramento existente do ambiente digital tem motivo de existir. 

Os modelos de negócios operacionalizados no ambiente virtual e que permitem a 

interação através deste precisam se adequar à legislação existente, bem como os 

empreendedores precisam refletir acerca dos motivos pelos quais essas legislações 

existem, entendendo as suas particularidades e carências. 

O papel dos profissionais de Direito passa a ter um valor muito maior do que em 

outras áreas, tendo em vista que em outros ramos do Direito já existe um mínimo de 

preocupação do empreendedor para com a adequação à legislação ou ao menos a 

noção da existência de alguns cuidados jurídicos. Na área Digital esse conhecimento 

jurídico, ainda muito recente, precisa ser propagado. 

Carlos Alberto Rohrmann (2005) destaca que a empresa virtualizada passa a 

apresentar problemas novos e diferentes dos que até então existiam nas empresas 

tradicionais. Esses novos e diferentes problemas são desconhecidos por grande parte 

dos empreendedores que acabam por seguir roteiros sobre adequações jurídicas de 
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seus modelos de negócios no ambiente digital, mas sem utilizá-los com eficiência 

prática devido ao desconhecimento. 

Exemplo dessa situação são os regramentos que devem ser utilizados nas 

aplicações de internet, tal como os Termos de Uso. Em grande parte, por mero 

desconhecimento dos empreendedores, tal documento é copiado e colado de outras 

aplicações de internet ou até mesmo elaborado sem qualquer conhecimento do que 

deve realmente constar em seu texto. 

Os Termos de Uso servem como um contrato com condições gerais para acesso 

e utilização do aplicativo de internet, devendo conter todo o regramento para acesso e 

utilização do mesmo, conferindo segurança tanto ao aplicativo de internet quanto ao 

usuário que o utiliza. (LIMA, 2009) 

Dessa forma, quando mal elaborado, copiado ou até mesmo quando da não 

existência destes documentos na aplicação de internet, o empreendedor, além de estar 

infringindo a legislação brasileira, como por exemplo o Marco Civil da Internet, que 

determina o que deve ser informado ao usuário, está deixando de se impor perante os 

seus usuários sobre os direitos e deveres dos mesmos em sua aplicação, correndo 

sérios riscos. 

Assim, cabe aos profissionais do Direito entenderem como podem educar o 

empreendedor sobre a importância da correta utilização dos regramentos digitais, bem 

como de toda a regulamentação jurídica neste ambiente digital de forma a perceberem 

o quanto podem ser úteis e lhes favorecer. 

Há a necessidade de também entender profundamente o modelo de negócios da 

Startup no ambiente digital. O modelo friendly permite uma atuação com menor peso de 

burocracia já que pensa na experiência do usuário no ambiente digital, enquanto o 

modelo take it or leave it não tem esse tipo de preocupação e a burocracia – no sentido 

do engessamento de direitos do empreendedor e utilização de contratos de adesão – é, 

inclusive, parte do modelo de negócios (LAGE, 2018). 

O meio digital encontra também uma grande preocupação acerca da proteção 

dos dados que circulam neste ambiente. Alvin Toffler e Heidi Toffler (2012) destacam o 

alto valor das informações no Século XXI, ressaltando que estamos vivendo a 

denominada “economia do conhecimento”, através de um novo conceito de riquezas, 

que se resume ao valor dos conhecimentos reunidos a respeito de determinado assunto 

ou pessoa. 

Victor Auilo Haikal (2016) nos ensina que a polêmica do problema da coleta e 



 
333 

               Revista Acadêmica Novo Milênio 
               Volume 1 – Número 1 – 2019 – ISSN: 2675-0600 
 
 

 

guarda de dados pessoas no ambiente digital está justamente na posse e guarda de 

evidências eletrônicas, dos dados, também chamados de logs, que nada mais são do 

que registros dos fatos em ambiente computacional com associação à sua autoria. 

Trata-se de uma grande preocupação quanto ao sentimento de invasão à vida privada e 

à intimidade das pessoas que, para navegar no ambiente digital, obrigatoriamente 

deixam tais rastros nas mãos de pessoas que, muitas vezes, não imaginam o quanto 

sejam dados sensíveis e íntimos, utilizando-os sem o cuidado necessário na atual 

economia do conhecimento. As informações passam a ser extremamente valiosas, não 

apenas simbolicamente, mas financeiramente. 

Patrícia Pinheiro (2016) afirma que a informação virou não só a riqueza do 

Século XXI, mas também a moeda de pagamento na economia do conhecimento. 

Algumas aplicações de internet já remuneram de alguma forma os seus usuários pelas 

informações fornecidas, tais como o “Google Opinion Rewards” e a startup “Opinion 

Box”. 

Apesar do esforço legislativo e de existirem aplicações de internet que solicitam 

dados e informações ou avisam prévia e expressamente que as estão guardando, 

coletando, manuseando e até mesmo comercializando, essa situação de clareza e 

respeito aos direitos fundamentais não é a realidade plena do ambiente digital. 

Dessa forma, cabe aos profissionais do Direito se atualizarem de forma 

aprofundada sobre a temática no ambiente digital a fim de que as orientações aos 

empreendedores possam ser feitas de forma adequada ao atual momento em que 

vivemos. 

A balança entre a burocracia e o caos tem um sentido diferente nesta área tendo 

em vista que falta até mesmo a conscientização sobre a importância da atuação jurídica 

no ambiente digital para que apenas após haja o estudo da balança, para definir até 

que ponto a burocracia pode ser evitada, permitindo a segurança neste meio. 

 
 

3.6 Direito Tributário 
 
 

Quanto ao Direito Tributário, este face à voracidade enorme do Estado em 

arrecadar, tem grande influência no sucesso de cada empreendimento. O  

conhecimento de instrumentos adequados de planejamento tributário além de 
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procedimentos de defesa administrativa propicia uma melhor performance dos 

resultados da empresa evitando perdas e até inviabilizando o crescimento ou mesmo a 

sobrevivência do negócio. 

Para a Startup a adequada atuação do profissional do Direito nas orientações e 

interpretações deste meio de extrema incerteza é essencial para evitar a morte precoce 

do negócio devido à falta de planejamento tributário. 

Negócios inovadores e promissores surgem e a forma de tributar costuma ser 

desconhecida e extremamente debatida antes de ser efetivamente regulada. Dessa 

forma, o empreendedor precisa contar com a confiança de um advogado para que trilhe 

o caminho adequado e esteja atento às regulamentações que possam vir a afetar o seu 

negócio. 

Patricia Pinheiro (2016) bem destaca: 
 
 

Finalmente, a sociedade digital exige que os profissionais do Direito 
deixem de lado algumas rivalidades acadêmicas para discutirem 
conjuntamente paradigmas como ordenamento, legitimidade e 
segurança no âmbito de uma sociedade globalizada, convergente, digital 
e em constante mudança. É essa postura que o mercado vai cobrar. É 
esta a nova postura que os profissionais devem adotar para poder atuar 
no âmbito de uma sociedade digital. (PINHEIRO, 2016, p. 569) 

 
O profissional do Direito deve estar atento às constantes mudanças para a 

adequada orientação, principalmente no que diz respeito ao Direito Tributário, que 

envolve montas que podem levar ao precoce fim de um empreendimento. 

Há, portanto, que se analisar questões como a separação do patrimônio pessoal 

do patrimônio do empreendimento, a tributação e a respectiva necessidade de maior 

transparência com o Estado, acerca dos detalhes da operação e dos ganhos. (COSTA, 

2017) 

O problema é que, falando apenas dessa forma o empreendedor não costuma 

entender o porquê da necessidade de análise desses detalhes e imagina ser apenas 

mais um abarreira de burocracias, sem entender que pode, na verdade, ser um 

benefício o entendimento preventivo sobre a sua atuação. 

Márcio Costa (2017) exemplifica a seguinte questão, extremamente comum em 

Startups: “Dois amigos, em sociedade, fazem o uso de seus próprios computadores 

para criar um software. Em seguida, há a necessidade de usar um celular para testar o 

software e, por sorte, eles também já possuem o aparelho adequado” (COSTA, 2017, 
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pp. 75). 

No referido exemplo, essa mistura entre o patrimônio pessoal dos sócios e o do 

empreendimento acaba por não ser notada quando há a opção por uma forma de 

tributação que seja menos transparente de apuração, tendo em vista que enquanto não 

houver vendas não haverá a preocupação quanto aos tributos. (COSTA, 2017) 

Esses detalhes não costumam ser imaginados pelos profissionais do Direito e 

acabam por passar desapercebido quando contados por clientes, entretanto, 

considerando que uma Startup costuma sair com extrema rapidez do exemplo acima 

citado para um alto faturamento com grandes vendas, diante do seu atributo de 

escalabilidade, um detalhe como esse que não tenha sido analisado e preparado para o 

futuro pode refletir em danos ao empreendimento. 

Deve haver a orientação para, sem grandes trâmites burocráticos, orientar o 

empreendedor a realizar a contabilização de todos os fatos, bem como atribuir um valor 

aceitável de custo para a disponibilidade de bens, bem como para a dedicação das 

pessoas envolvidas no negócio, ainda que pareçam detalhes tolos e inicialmente, pelo 

baixo nível de necessidade de transparência, não sejam solicitados pelo Estado. 

(COSTA, 2017) 

Quando a empresa já cresce atuando com tranquilidade e trabalhando na sua 

transparência, não sentirá impactos quando tornar-se, em um curso espaço de tempo, 

uma grande empresa com altos níveis de necessidade de transparência. 

O preventivo jurídico deve ser trabalhado com conscientização do empreendedor 

acerca da necessidade a fim de que seja possível visualizar a importância desses 

cuidados para que sejam praticados dentro da Startup. 
 

Dessa forma, é importante ilustrar com cases reais acerca dos danos que podem 

ser causados à saúde do empreendimento caso não sejam adotadas algumas 

prevenções. 

Outros detalhes, tal como a definição da melhor forma de tributação diante da 

efetiva atuação da empresa também devem ser trabalhados com cuidado tendo em 

vista que nem sempre o mais simples é o ideal para o empreendedor. 

Fazer simulações e estudar em conjunto com o empreendedor o que ele espera 

dos frutos a curto, médio e longo prazo facilita na correta decisão, principalmente como 

falamos de Startups. O modelo de negócios é sempre inovador, por conceito. Essa 

inovação traz a necessidade de maiores análises acerca do que estará por vir e já 
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desenha a saúde futura da empresa. 

Nesse sentido, podemos encontrar um balanço adequado entre a burocracia 

extrema e o caos da falta de registros também na parte tributária de uma Startup, de 

uma forma até menos trabalhosa do que podemos imaginar. Quando vamos além de 

informar os procedimentos que devem ser aplicados e mostramos o porquê de 

determinadas atuações, elas deixam de ser burocracias e passam a ser cuidados bem 

trabalhados pelos empreendedores que cuidam com tanto afinco dos seus modelos de 

negócios. 

 
 

4. CONCLUSÃO 
 
 

Diante do exposto neste trabalho imaginamos que tenha ficado claro que não 

queremos defender a transformação dos profissionais do Direito em administradores de 

empresas ou até mesmo em negligenciadores das legislações existentes; queremos, na 

verdade, salientar a importância da adequada análise do caso concreto diante das 

inúmeras e frequentes inovações que têm ocorrido nos modelos de negócios de 

empresas, tal como as Startups. 

Os cuidados que são tomados e as orientações que são dadas ao mundo 

tradicional não condizem mais com a realidade da expectativa dos empreendedores da 

atual Quarta Revolução Industrial. Os tempos são outros e a nossa atuação, enquanto 

profissionais do meio jurídico, também deve ser outra. Nesse sentido Bruno Feigelson 

(2017) também nos faz refletir quando reforça que “...o profissional que conseguir se 

adaptar ao mundo exponencial, completamente remodelado pela quarta revolução 

industrial, terá expressivo protagonismo na nova realidade.” (FEIGELSON, 2017, Pp. 

17). 

Devemos proporcionar aos empreendedores conhecimento holístico e bem atual 

da influência do Direito no sucesso das ações empresariais permitindo-os através de 

nossas competências e habilidades para a atuação frente às diversas situações 

jurídicas que lhes aparecerem a correta adequação dos seus empreendimentos sem 

que, no entanto, engessemos o empreendimento, impedindo a evolução e devida 

escalabilidade que o modelo de negócios de uma Startup, por definição, propõe. 

Da concepção do negócio e de suas estratégias, de sua área de atuação e de 

seus mercados, de sua relação com fornecedores, empregados e consumidores até a 
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sua relação com o Estado, a atividade empresarial está totalmente impregnada pelo 

Direito através das mais simples até as mais complexas relações jurídicas. 

Assim, é importante que nós profissionais do Direito estejamos preparados para 

orientar e até mesmo julgar as inúmeras situações de uma Startups de acordo com o 

seu modelo de negócios próprios, entendendo as suas particularidades a fim de que 

tenham o sucesso esperado e que tanto beneficia toda a sociedade. 

Não há como esgotar todas as implicações para as empresas e por 

consequência para seus administradores, dos reflexos do Direito em suas atividades; 

mas é certo que os mesmos deverão estar sempre atentos às constantes mudanças 

sociais e econômicas e possuir noções jurídicas básicas para interpreta-las dentro de 

sua área de atuação, contribuindo assim para o sucesso de seus empreendimentos. 

Finalmente, também não há como exaurir todas as temáticas aos quais a 

atuação do profissional do Direito deve se atentar nesse novo modelo de negócios, das 

Startups, mas, esperamos que tenha sido possível, através dos exemplos propostos, 

demonstrar o quanto a mentalidade do empreendedor da atualidade é diferente e como 

devemos nos atualizar para lidar com essa nova geração. 
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O NEGRO E A PUBLICIDADE BRASILEIRA: 

UM ESTUDO DE CASO DE O BOTICÁRIO 

 
 
 
 
 

RESUMO 
 

O presente estudo tem como tema central a discussão da presença do negro na 

propaganda. Para tanto, buscou-se relatar o caso de uma propaganda que utilizou 

uma família negra como ponto central da mensagem e suas repercussões. Ao se 

investigar essa questão criou-se o objetivo principal desta pesquisa:“Analisar as 

percepções da sociedade diante da presença de negros como personagens centrais 

de uma campanha publicitária”. Para tanto, o presente artigo, em sua revisão  

teórica, procurou contextualizar o papel do negro na história recente brasileira, 

caracterizando os conceitos de racismo e preconceito e estética da propaganda. O 

estudo caracteriza-se como Estudo de Caso único, a partir de depoimentos e 

reações de pessoas a respeito de uma propaganda de O Boticário.Diante da análise 

aqui apresentada, podemos perceber que,apesar de haver um grande número de 

comentários positivos, ainda existe uma clara demonstração de racismo nas 

reaçõesà publicidade analisada, e que essa ferramenta pode sim ser bastante útil na 

comunicação e na mudança postural de uma sociedade, ao veicular temas 

polêmicos que permitem tal percepção. 

Palavras-Chave: Negro. Racismo. Preconceito. Propaganda. Mensagem Midiática 

 

1 INTRODUÇÃO 
 
 
 

Conforme Jenkins (2009), a forma como as pessoas interagem nas mídias sociais 

mudou ao longo dos anos, e uma interação ativa muitas vezes leva a mudanças nas 

mídias tradicionais. Partindo desse princípio, este objeto de pesquisavisa analisar 

como o corpo negro é percebido na publicidade, levando emconta a interação na 

internet, bem como evidenciar alguns aspectos fundamentaisdesse assunto 

recorrente, delicado e ainda longe de ser esgotado: o negro e suarepresentação nos 

meios de comunicação de massa. Afinal, falar do negro e doracismo no país cuja 

economia se baseou no sistema escravocrata e que por maistempo conviveu com a 
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escravidão no continente americano é um desafio ainda hoje, já que no Brasil o 

racismo é dissimulado em suas práticas discriminatórias tanto noâmbito do poder 

público quanto do privado (CORRÊA, 2006). 

 
Apesar de ter ocupado por muito tempo uma posição de inferioridade 

ediscriminação, o discurso midiático já apresenta o negro sob novas perspectivas 

sociais.Acredita-se que se estes discursos se mantiverem, a concepção social do 

negropode, dentro de alguns anos, mudar significativamente e os estereótipos 

podem vir afazer parte de uma memória distante. 

 
Segundo dados do IBGE, o número de negros e pardos no Brasil supera o número 

debrancos. Isso decorre de dois fatores principais: Há a tendência da miscigenação, 

ouseja, que a população se misture e o grupo pardo cresça. E, no caso do aumento 

da auto-declaração de pretos, tem um fator a mais: o reconhecimento da população 

negraem relação à própria cor, que faz mais pessoas se identificarem como pretas. 

 
São fatores históricos que por anos foram replicados como verdades cientificas. 

Gilroy (2001) afirma que: 

A superação do racismo cientifico (um dos produtos intelectuais 
maisduráveis da modernidade) e sua transmutação no pós-guerra em 
formasculturais mais novas, que enfatizam a diferença complexa em lugar 
dahierarquia biológica simples, pode fornecer um exemploconcreto e 
reveladordo significado do ceticismo em relação às narrativas grandiosas da 
razãocientífica (GILROY, 2001, p.106). 

 

Para Gilroy, que é coordenador nacional de Articulação das Comunidades Negras 

Rurais e Quilombolas (Contaq), no campo legislativo pouca coisa mudou desde que 

aescravidão foi abolida, em 1888. “A realidade continua a duras penas. Desde 

ocomeço, muitos foram convidados para entrar no Brasil, o negro foi obrigado 

atrabalhar como escravo”, disse, citando leis como a da Vadiagem, a proibição 

dacapoeira e o impedimento à posse de terras 

(www.memoria.ebc.com.br/agenciabrasil). 

 

De acordo com Valente (1994), o racismo é um problema mundial, porém, no Brasil 

étratado como se existisse somente fora do país. Com efeito, esse faz de conta 

parecesuficientemente cômodo. O difícil seria admitir que o racismo estivesse 

presente também entreos brasileiros e que o negro é uma de suas vítimas 

prediletas. E não são poucosaqueles que negam a existência dessa prática no 
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Brasil, negativa que ao servir decamuflagem, reproduz uma situação de fato. Nesse 

estudo serão abordadas reaçõesdas mais adversas diante de uma publicidade que 

utiliza uma família de negros, emum momento da vida cotidiana, num ambiente que 

reflete uma estabilidadeemocional e financeira, e o quanto esse ambiente, 

característico de uma famílianaturalmente branca, pode despertar estas reações. 

Desta forma, é possível acreditar que existe preconceito no 
Brasilcontemporâneo, e uma de suas vertentes principais foca-se no 
preconceitoracial que torna o negro como figura discriminada desde o 
período daescravidão. Historicamente, a escravidão foi abolida e a 
sociedade brasileiradesenvolveu-se rumo à urbanização, à industrialização 
e ao consumo aolongo dos cento e vinte anos que nos separam do dia 13 
de maio de 1988,mas ainda hoje é possível observar resquícios dos modos 
de conceber onegro que denunciam o quanto o presente tem de raízes no 
passado (YRULLA; HOFF, 2009, p.2). 

 
Além disso, a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) dispõe que, 

“todapessoa tem todos os direitos e liberdades sem distinção alguma de raça, cor, 

sexo,idioma, religião, opinião política ou de qualquer outra índole, origem nacional 

ou social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição”. 

 
Segundo Bigarella (2006), a propaganda no Brasil tem se tornado uma ferramenta 

para se discutir o preconceito racial em todas as esferas sociais, que tentamanter-se 

no mais obscuro canal, por se tratar de um assunto delicado, que agrande massa 

tenta não admitir que aconteça, porém, nas atitudes mais subliminares,como 

inclusive pode ser constatado no estudo aqui desenvolvido, este gesto dealienação 

social acontece com mais frequência que se possa imaginar. 

 
Ainda segundo Bigarella (2006), por meio da produção publicitária pode-se notar que 

o negroainda é um personagem muito pouco explorado e o espaço que ocupa está 

em plenatransição. Ele ainda é marcadamente discriminado e inferiorizado, 

entretanto, os discursosmidiáticos já o apresentam sob novas perspectivas sociais. 

Se esses discursos semantiverem, a concepção social do negro pode, dentro de 

alguns anos, se modificarconsideravelmente e os estereótipos que o acompanham 

podem ainda ficar no passado. 

 
Durante anos a publicidade brasileira foi marcada pela presença do negro 

atuandosempre em condições subalternas ou notadamente secundárias como 

serviçais devários tipos e trabalhadores braçais. Isso vem mudando nos últimos 

anos, e cada vezmais marcas associam a imagem do negro a seus produtos, 

trazendo-o ao centro dacena, fazendo da diferença um elemento a mais no jogo da 
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sedução publicitária. Nãohá dúvidas que a presença da diferença racial na 

publicidade ganhou grandeimportância nos últimos anos, não só nos VT’s veiculados 

na televisão e na internet, comotambém nos outdoors, revistas e mídia impressa de 

todos os tipos. A mudança vaialém de preencher uma cota. Ela se dá pela 

representação desse negro comopersonagem principal da mensagem publicitária 

(CORRÊA, 2006). Partindo disso, oque esse artigo se propõe a responder é:Qual a 

percepção da sociedade ao ver uma família negra como personagem centralde 

uma propaganda? 

 
Para que se possa responder à questão da pesquisa, formulamos o seguinte 

Objetivo Geral: Analisar as percepções da sociedade diante da presença de negros 

como personagens centrais de uma campanha publicitária. E para que se possa 

alcançar o objetivo principal desta pesquisa, estruturamos os seguintes objetivos 

específicos: a) Contextualizar o papel do negro na história recente brasileira; b) 

Caracterizar racismo e preconceito; c) Evidenciar a estética da propaganda e os 

personagens negros; d) Verificar as percepções da sociedade frente à presença do 

negro na propaganda a partir do caso em estudo. 

Para que sejam alcançados os objetivos propostos e respondida à questão de 

pesquisa, escolhemos a propaganda veiculada pela Empresa O Boticário no período 

promocional que antecede o Dia dos Pais na campanha 2018. O videotape foi 

veiculado nos canais de televisão aberta e canais pagos, bem como na página oficial 

no YouTube da empresa e outras mídias sociais gerando grande  repercussão. 

Como metodologia de pesquisa, optamos por um estudo do tipo exploratório, de 

vertente qualitativa, onde o método mais adequado para evidenciar o problema 

proposto foi o estudo de Caso único. 

 
Segundo Yin (2001) o estudo de caso é um método que tenta iluminar uma decisão, 

como elaé colocada em prática e com que resultados. O estudo de caso deve ser 

utilizado como ponto base para desenvolver uma teoria indutivamente, 

compreendendo que cada caso serve como uma experiência distinta para 

replicação, contraste, eliminação de explicações alternativas e extensão da teoria. A 

partir de um ou mais casos é possível criar construtos, proposições e/ou demonstrar 

evidência empírica (YIN, 2001). 

 
Para isso, nossa análise buscouas reações ao vídeo de O Boticário através de 

comentários no canal do YouTube da empresa. A escolha do canal para a etapa de 
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coleta da pesquisa se deu pelo fato dele ter evidenciado reações à campanha 

escolhida (positivas e negativas) permitindo assim que as pesquisadoras tivessem 

em mãos um material consistente para as análises. Como recorte, tomou-se por 

base oscomentários publicados a partir da referida campanha que foi lançada em 26 

de julho de 2018, no canal da empresa O Boticárioe que foram classificados pelo 

próprio YouTube como “principais comentários”até 30 de setembro de 2018, data 

que antecede uma nova campanhafeita pela empresa. Em uma primeira etapa foi 

realizado um levantamento quantitativo sobre o número de postagens, o gênero de 

quem postou e o período de maior incidência de postagens com intuito apenas de 

criar um perfil dos depoentes. Os dados desta etapa, após serem coletados, foram 

tratados a partir de planilha Excel. É relevante destacar que o estudo, por ter em sua 

metodologia uma primeira etapa quantitativa de levantamento de dados, não se 

configura como estudo quantitativo, uma vez que estudos quantitativos são 

caracterizados por permitirem análises quantitativas que servirão de resultados finais 

(GIL, 1989). 

 
 

Com um tom leve e bem-humorado, a propaganda da campanha do Dia dos Pais de 

O Boticário mostrava as relações entre pai efilhos. A referida campanha incitou as 

mais diversas reações no público que semanifestou através de comentários na 

publicação. 

 
Assim, em uma segunda etapa metodológica, o trabalho de campo buscou de forma 

aleatória, dentre os principais comentários classificados pelo próprio YouTube 

(MALHOTRA, 2011),10 comentários publicados em diferentes datas no período 

observado. A aleatoriedade permitirá não inferir em percepções sobre dias 

específicos de publicações ou o gênero da pessoa que postou o comentário no 

canal. A quantidade de comentários escolhidos para análise baseia-se no critério de 

saturação para pesquisas qualitativas postulado por Malhotra (2011).Mesmo que a 

campanha de O Boticário tenha se utilizado de diferentes veículos de comunicação, 

optou-se por utilizar somente os comentários postados no canal YouTube, pois a 

relevância das informações obtidas nos comentários dessa mídia social dá-se pela 

riqueza do registro e armazenamento de dados da época em que a propaganda foi 

veiculada permitindo assim a análise da percepção de forma temporal do fenômeno 

em estudo. 

 
Após seleção dos comentários, os mesmos foram transcritos e inseridos em quadro 
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comparativo (ANEXO 1) onde, junto a cada um dos comentários, há destaques para 

palavras expressadas pelos depoentes e caracterizadas como “positivo” e 

“negativo”. Tal caracterização possibilitou posteriormente as análises com 

inferências junto à teoria. No quadro há ainda a identificação de cada comentário 

com um número, auxiliando na compreensão de textos da análise. 

 
Os textos publicitários não são resultados de absolutas arbitrariedades, massim 

correspondentes ao imaginário coletivo. Os imaginários sociais sãorefletidos (e 

produzidos) em imagens comerciais. Em outras palavras, “textospublicitários são 

expressões de valores sociais mais do que ‘criações’absolutamente individuais” 

(RIAL, 1996. p.2). 

Apesar do Brasil ser considerado um país miscigenado, sua história émarcada pelo 

preconceito sobre raça, gênero, orientação sexual e classes. Isso seevidencia 

quando uma publicidade quebra os padrões preestabelecidos. Deste modo, é 

relevante estudar essas questões no âmbito da propaganda e examinar, a partir das 

reações da própria sociedade, os estereótipos de cor, beleza, criando padrões de 

comportamento da propaganda brasileira. É relevante destacar que o presente 

estudo poderá servir de base a novos estudos que relacionem a questão de raças e 

preconceitos à propaganda, bem como proporcionar reflexões a estudantes e 

profissionais da área da propaganda. 

 
 

2 PROPAGANDA 
 
 
 

De acordo com Queiroz (2007), apesar de a atividade de publicidade e 

propagandano Brasil ser contemporânea ao período de seu descobrimento, só 

maisrecentemente, no século XX, passou a ser alvo de estudos sistemáticos sobre 

suadistribuição histórica a partir de muitas variáveis que a apoiaram. Primeiro 

aconfiguração de um mercado publicitário pujante em todo o território nacional, que 

movimenta cerca de 1% do Produto Interno Bruto (PIB) do país e faz virar a 

engrenagem publicitária através do rádio, televisão, mídia impressa e as mais 

recentes mídias virtuais, com toda a sua força de repercussão e alcance sem limites 

(KANTAR IBOPE MEDIA, 2006). 

 
Segundo Bigarella (2006), é preciso primeiro compreender o verdadeiro significado 
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dapropaganda, e em termos gerais, conceitua-se como propaganda a divulgação 

deideias ou informações cujo conhecimento público interesse ao divulgador. Em 

outraspalavras, a propaganda se desenvolve mais a partir de ideias e conceitos. O 

objetivoé promover algo ou alguma coisa através de uma mensagem. No entanto, 

ela é feitade modo mais elaborado em argumentações conceituais ou ideias, e por 

isso temcaráter informativo. É o caso da propaganda política, que pode tanto 

informar apopulação, quanto defender as ideias de um determinado partido ou 

candidato; ou apropaganda de uma ONG a favor da preservação do meio ambiente 

ou de amparo àuma instituição como é a propaganda do “Médicos sem Fronteiras”. 

Neste caso, éimportante que a mensagem tenha um sentido para o receptor e fique 

na lembrançacomo algo que o fará mudar de ideia ou ficar mais convicto dela. 

 
Na visão de Kotler (2000), a propaganda pode ser utilizada tanto para 

desenvolveruma imagem duradoura para um produto quanto para estimular vendas 

rápidas emdeterminados períodos de Campanhas Promocionais, como o caso deste 

estudo,sobre a Campanha do dia dos pais da Empresa O Boticário. Para isso,Kotler 

(2000)nota asqualidades da propaganda: 

 
- Apresentação Pública: a natureza pública da propaganda confere certalegitimidade 

ao produto e também sugere uma oferta padronizada deentendimento explicando a 

sua eficácia. 

 
- Penetração: a propaganda permite que a mensagem seja repetida muitasvezes e 

que o comprador receba e compare a mensagem de váriosconcorrentes. A 

propaganda em larga escala transmite algo positivo sobre otamanho, o poder e o 

sucesso da Empresa. 

 
- Aumento de expressividade: a propaganda oferece oportunidades paracolocar em 

cena a empresa e seus produtos por meio do uso artístico daimpressão, som e da 

cor(KOTLER, 2000, p.584). 

 
Ainda segundo Kotler (2000), por certo a propaganda está de tal modo presente 

nodia-a-dia da vida moderna que a sua relação com a cultura acontece de forma 

mútua.A mensagem publicitária em meio eletrônico, o anúncio impresso, o cartaz, o 

painel,o banner no site da internet, entre várias outras formas de comunicação paga, 

comum patrocinador identificado, veiculada em um meio de massa, se reproduz e 
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serenova em escala planetária, tornando difícil separar a influência evidente da 

culturana mensagem publicitária de seu efeito reverso, isto é, a capacidade da 

propagandade influenciar os hábitos culturais da sociedade e seus conceitos. 

 
Os autores Leiss, Kline e Jhally (1997 apud DALL’AGNOL; OLIVEIRA, 2012) 

destacam que muitos críticos, principalmenteda área das ciências sociais, discutem 

o poder da propaganda e sua função simbólicano mundo capitalista. Estas 

abordagens devem ser divididas em pelo menos duasvertentes. Uma delas, de 

caráter pragmático, não discute a validade da comunicaçãopublicitária, mas se 

preocupa com os efeitos imediatos da função no mundo percebidocomo real, 

ocupando-se de temas como a influência de comerciais junto ao seupúblico alvo, na 

disseminação de hábitos pouco saudáveis, influenciando umamudança de 

comportamento, o estímulo ao consumo desenfreado, além dos aspectoslegais e de 

clareza das mensagens. 

 
Além disso, para Yrula e Hoff (2000), outra linha de raciocínio, de base 

maisestrutural, busca apontar as influências da propaganda como instrumento 

ideológicode legitimação do imperativo comunista, mecanismo de sustentação da 

sociedadecapitalista nos moldes existentes. É importante para quem busca pontos 

de vista queofereçam formas diferentes de se distinguir o assunto e se representam 

vozesdesconectadas da realidade do consumidor, paradoxalmente não devem 

serdesprezadas, pois oferecem a reflexão crítica necessária para o entendimento 

decomo a sociedade se articula.Martins (2007), com a devida competência, salienta 

que, no universo das mídias, apublicidade assume relevância que extrapola sua 

função primeira de estímulo eincentivo ao consumo. Além de ser o esteio sobre o 

qual se desenvolve toda aindústria cultural, a publicidade é o mais eficiente vetor de 

discursos e mensagenssimbólicas. 

 
Associando o produto oferecido ao comportamento e características 

socialmentedesejáveis, a publicidade vende mais do que produtos, vende estilos de 

vida. Não sepode deixar de mencionar que a maioria dos defensores da propaganda 

aponta que,no contexto da sociedade existente, ela é fundamental no sentido de 

estabelecer umcanal de comunicação e informação entre uma campanha e seu 

público potencial. 

 
Também argumentam que muitas das expressões culturais utilizadas no dia-a- 
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dia,como os veículos de comunicação de massa, eventos artísticos e esportivos, 

nãoexistiriam sem o financiamento dos patrocinadores,conforme asseguram Leiss, 

KlineJhally(1997 apud DALL’AGNOL; OLIVEIRA, 2012). 

Ainda segundo Leiss, Kline e Jhally(1997 apud DALL’AGNOL; OLIVEIRA, 

2012),nesta abordagem também é sugeridooimportante papel desempenhado pela 

propaganda na educação da sociedade comoum todo, inclusive contribuindo para o 

estabelecimento de hábitos de saúde e limpeza,ou sua contribuição para a 

realização de campanhas educativas e de esclarecimento popular em larga escala. 

 
Sendo assim, Yrula e Hoff (2009) acentuam que a mídia se alimenta 

dosacontecimentos, costumes, crenças, cultura e religião existentes na sociedade, 

postoque esta é a principal matéria prima para os assuntos e informações que 

serãopropagados. Trata-se de um trabalho conjunto, que requer o bom senso de 

quemproduz e de quem recebe a mensagens midiáticas. Desta forma, aqueles que 

estãoligados à elaboração e à divulgação de mensagens midiáticas devem ponderar 

suasiniciativas, ou seja, devem ponderar como produzirão determinada 

mensagem,considerando “o que” e “como” veicularão e assim por diante. E 

cadaindivíduo da sociedade,por sua vez, deve prezar sua consciência como cidadão 

e como receptordessas mensagens divulgadas pela mídia. No entanto, é importante 

pensar que, emboratenham objetivos distintos, os que controlam a mídia não são, 

em geral, diferentes dosque a consomem, e sob este ponto de vista, é possível 

entender como a cultura dasociedade afeta o modo de organização das mensagens 

midiáticas. 

 
3 RACISMO, PRECONCEITO E AS MENSAGENS MIDIÁTICAS 

 
De acordo com Yrula e Hoff (2009), o preconceito, que caracteriza as relações 

sociais, trata-se então de um fato histórico. É a partir desta história que o 

comportamentocultural foi construído. As pessoas são herança desse tempo, porém 

não se justificaque aquilo que parece enraizado não possa vir a ser alterado, mesmo 

que de formagradual. 

 
Santos (2008) considerao racismo como a manifestação do preconceito e 

dadiscriminação que permeiam as relações de raças em uma sociedade. O 

preconceitorevela-se no cotidiano, nas relações mais simples, em uma sociedade na 

qual aspessoas desenvolvem um mundo simbólico em que as características 
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fenotípicasacabam sendo usadas como referências para esse preconceito. À 

proporção que a mídiaenaltece as características fenotípicas de uma raça em 

detrimento de outra, colabora para o enfraquecimento da segunda. Em outras 

palavras, há uma ideia desuperioridade racial implícita na mensagem, o que 

colabora para a sedimentação doembranquecimento, que vem a ser a negação da 

negritude, e isso ocorre em váriasesferas da sociedade, e mais ainda no mercado da 

publicidade. 

 
Para Yrula e Hoff (2009), nessa missão em busca de alterações comportamentais 

eideológicas, a mídia pode ser citada como instrumento de grande relevância, já 

queuma de suas ações é a divulgação de mensagens que são direcionadas a um 

grandepúblico e que tendem a construir saberes, além de determinar os assuntos 

que serãodiscutidos. Ela é, como o próprio nome indica, uma ferramenta mediadora 

que interligao espaço público e privado. 

 
Martins (2007), com a devida competência, considera que o universo midiático 

exerceum papel fundamental na circulação de sentidos, cujos valores simbólicos 

influenciamcultural e socialmente na constituição dos sujeitos. Para esse fim, a 

televisão,considerada um dos veículos de comunicação mais populares, lança mão 

de diversosmecanismos e estratégias que envolvem aspectos verbais, visuais e 

sonoros, comumà capacidade de atingir de forma massiva, com uma mensagem 

cultural, etransformar costumes e hábitos. 

 
Neste contexto, Santos (2009), afirma que a publicidade é uma das mais 

poderosasforças mediadoras da cultura. Os anúncios publicitários vendem mais do 

que apenasprodutos. Eles vendem imagens, valores, alvos, conceitos de quem a 

população é ede quem deveria ser. Em outras palavras, são capazes de moldar as 

atitudes daspessoas, e essas atitudes moldam e definem o próprio comportamento e 

a identidade. 

 
Santos (2009) ainda afirma que entre as tipologias do gênero midiático televisivo, 

apropaganda constitui um importante produto cultural, tanto por nos emocionar, 

chocar,divertir ou atrair, quanto pela regularidade com que é exibida nos intervalos 

entreprogramações, o que aumenta seu poder de persuasão. Há muito a publicidade 

nãose limita à divulgação dos aspectos funcionais e dos benefícios dos produtos 
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ouserviços anunciados. Ao reconstruir cenas cotidianas e mobilizar 

determinadosuniversos de referência em detrimento de outros, a propaganda 

também propõemodelos coletivos de comportamentos – podendo cristalizar 

estereótipos – e, dessaforma assume uma poderosa influência cultural. Bem ou mal, 

um “papel social” écumprido, pois a propaganda espelha e serve de referência para 

a construção deidentidades. 

 
4 A ESTÉTICA E O NEGRO NA PROPAGANDA 

 
 

Apesar de ainda ser minoria, a presença do personagem negro ganhou uma 

importância inédita nos últimos anos. As imagens publicitárias que permeiam nosso 

dia-a-dia nas mais diversas mídias mostram uma crescente presença de 

personagens de cor,porém, isso não necessariamente significa uma mudança na 

percepção da diferença racial, uma vez que nossa cultura foi historicamente 

marcada pela escravidão e cujos valores de hierarquia se baseiam na cor 

(STROZENBERG, 2006). 

 
Ainda segundo Strozenberg (2005),o argumento central parao discurso da 

propaganda, para ser eficaz, deveria provocar, no público consumidor, projeções 

identitárias “para cima”. Assim, à medida em que, no Brasil, predominava o ideal de 

beleza branco europeu – cabelos lisos, de preferência louros, olhos claros, traços 

finos –, o uso de negros não só desvalorizaria o produto como provocaria um 

sentimento de rejeição, tanto por parte de consumidores brancos quanto dos 

próprios negros, na medida em que, entre esses, prevalecia o ideal de 

embranquecimento. Por outro lado, a associação entre cor da pele e condição 

socioeconômica era mais uma justificativa a favor da discriminação, conforme afirma 

Ramos (2002). 

Discutir as dinâmicas da mídia frente às questões de raça e etnicidade é, 
em grande medida, discutir as matrizes do racismo no Brasil. Os meios de 
comunicação são, por assim dizer, um caso modelo de reprodução das 
nossas relações raciais (RAMOS, 2002, p.9). 

 
Considerando então o contexto histórico sociocultural do Brasil, tendo em vista a 

influência que a publicidade pode ter, nos deparamos com um quadro de consumo 

da estética direcionado aos brancos e não brancos, com estereótipos de 

embranquecimento, para enfatizar o engajamento social, mantendo características 

determinantes para uma aceitação social. 
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Strozenberg (2005) afirma que, nesse aspecto, a valorização parte de uma estética 

híbrida que combina os traços fenótipos negros com a estética branca. Valorizando 

assim, nos anúncios, o negro abrasileirado, mestiço, que deseja e é desejado como 

negro. Esses traços variam nessa mistura, como o cabelo que é cortado rente, ou os 

cachos largos que caem em ondas e que são conquistados à custa de produtos de 

relaxamento e equipamentos como o babyliss. Muda-se a cor dos olhos, o formato 

da boca e do nariz. Essa sim é considerada uma beleza negra que se pode aspirar. 

Ainda de acordo com Strozenberg (2005), mudar o paradigma da estética, 

entretanto, não está restringido ao negro, mas sim amplamente associado ao próprio 

ideal da beleza branca. Como pode ser percebido em algumas características 

físicas, tais como, lábios grossos, tez morena e os olhos amendoados de alguns 

modelos negros brasileiros de maior prestígio. 

 
5 RESULTADOS 

 

 
Nesta seção, as informações quantitativas levantadas auxiliam na composição do 

perfil das pessoas que traçaram comentários a respeito da campanha de O 

Boticário. Foram levantados 697 comentários, considerando o critério “principais 

comentários”,que foram transcritos em arquivo Word para que dessa forma fosse 

feita a coleta aleatória, bem como o levantamento quantitativo. Desses comentários, 

429 são comentários de mulheres e 202 de homens. Para registro, obteve-se 66 

comentários cujo gênero não pôde ser identificado. A partir deste levantamento 

inicial, foram selecionados 10 comentários para análise qualitativa, considerando o 

critério de saturação. É possível observar no Quadro 1 (ANEXO 1), a partir da 

transcrição dos 10 comentários e o registro de palavras-chave, o quanto cada um 

deles pode ser considerado “positivo” em apoio à campanha ou “negativo” em 

desagravo à campanha. Dos 10 comentários, três caracterizam-se como “negativos”, 

evidenciando o descontentamento e a não aceitação da marca “O Boticário”. 

Ao analisarmos os comentários de números 2 e 6 “ [...] gente que cresceu vendo 

Xuxa, Superman, tendo orgasmos com Tom Cruise, cresceu em uma sociedade que 

foi a ‘última’ a abolir a escravidão no planeta, [...]”, percebe-se que a mídia pode ser 

citada como instrumento de grande relevância, já que uma de suas ações é a 

divulgação de mensagens que são direcionadas a um grande público e que tendem 

a construir saberes, além de determinar os assuntos que serão discutidos (YRULA; 

HOFF, 2009). No caso em estudo, a mídia nos proporciona a percepção do quanto 
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essa relevância pode captar um universo considerável de sentidos (MARTINS, 

2007), levando de um extremo ao outro do sentir e do excluir, passando pelo campo 

da inércia, como pode ser observado no comentário 8 “[...] me tire uma dúvida, 

Boticário só fabrica perfume pra afros? [...]”. Esses valores simbólicos influenciam 

cultural e socialmente na constituição dos sujeitos (MARTINS, 2007). 

 
Entretanto, no Comentário 3 – “[...] a branquitude não está preparada para não ser o 

centro das atenções [...]” – percebemos o quanto a televisão, considerada um dos 

veículos de comunicação mais populares, lança mão de diversos mecanismos e 

estratégias que envolvem aspectos verbais, visuais e sonoros, com uma capacidade 

de atingir de forma massiva, com uma mensagem cultural, e transformar costumes e 

hábitos (MARTINS, 2007). Desta forma, a televisão pode também servir de 

ferramenta midiática para despertar sentimentos que fazem desabrochar a 

necessidade da diversidade e suas características. 

 
A publicidade é uma das mais poderosas forças mediadoras da cultura. Os anúncios 

publicitários vendem mais do que apenas produtos, são capazes de mudar as 

atitudes das pessoas, como pode ser visto noscomentários 4 e 5: “[...] eu amei essa 

propaganda [...]”, “[...] queria ver se fosse uma cheia de gente branca e olho azul se 

teriam tantos dislikes[...]”. Ela, a publicidade, vende imagens, valores, alvos. 

Conceitos de quem a população é e deveria ser (SANTOS, 2009). 

 
Apesar de a propaganda no Brasil ter se tornado uma importante ferramenta para se 

discutir o preconceito racial em todas as esferas sociais, este continua sendo 

mantido no mais obscuro canal, por se tratar de um assunto tão delicado e não 

admitido pela grande massa. Pode-se perceber essa atitude nos comentários sete e 

nove: “[...]. por que não tem nenhuma pessoa branca nesse comercial? [...]”, “[...] 

não sei em que mundo o marketing dessa empresa vive [...]”.As atitudes observadas 

nesses comentários deixam um aspecto subliminar para assumir uma atitude 

agressiva e até intempestiva. O que não se pode deixar de perceber, em sua 

totalidade, na forma com que se expressam. Este gesto de alienação é, por assim 

dizer, mais comum do que se pode imaginar. Apesar da pesquisa ser de caráter 

aleatório, possui, no entanto, uma representatividade perceptível (BIGARELLA, 

2006). 

 
O negro ainda é um personagem muito pouco explorado e o espaço que ocupa está 
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em plena transição, sendo marcadamente discriminado e inferiorizado. Entretanto, 

os discursos midiáticos já o apresentam sob novas perspectivas sociais. Sendo 

assim, a concepção social do negro pode, dentro de alguns anos, ser modificada, e 

os estereótipos que o acompanham podem ficar no passado(BIGARELLA, 2006), 

como pode ser percebido nos comentários cinco e dez: “[...] O boticário lança um 

comercial lindo sobre o dia dos pais, acredito que pela primeira vez com uma família 

100% negra e pautando uma construção diferente da que se faz sobre homens 

negros [...]”, “[...] Quanto mais diversidade de pessoas, gênero, pensamento, cores, 

credos e realidades é melhor [...]”. 

 
Nesta análise, entende-se que o racismo é um problema mundial, porém, no Brasil o 

difícil é admitir que também está presente entre nós, brasileiros, e que o negro é 

ainda uma de suas vítimas mais constantes. Essa negativa serve apenas como 

camuflagem, não reproduzindo uma situação de fato. Porém, a forma como as 

pessoas interagem nas mídias sociais mudou ao longo dos anos, e uma interação 

ativa, muitas vezes, leva a mudanças nas mídias tradicionais (JENKINS, 2009). 

 
Esse comportamento tende a mudar, isso vem acontecendo nos últimos anos, e 

cada vez mais marcas associam a imagem de seus produtos ao negro, trazendo-o 

ao centro da cena, fazendo da diferença um elemento a mais no jogo da sedução 

publicitária. E este pode ser um caminho para profundas mudanças culturais e 

sociais, colocando esse estereótipo atrelado ao jogo da sedução que compõe a 

ferramenta publicitária, como um diferencial posicionando o negro em uma escala de 

igualdade e diversidade a ser ainda, por muito tempo, desenvolvida pelas mais 

diferentes esferas sociais (CORRÊA, 2006). 

 
 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

O presente estudo buscou analisar a percepção da sociedade diante da presença do 

negro como personagem central de uma propaganda. Para desenvolver essa 

questão foi necessário retornarmos à história da escravidão, do racismo, da origem 

da propaganda no Brasil e da promoção da igualdade social. 

Como metodologia de pesquisa utilizou-se o Estudo de Caso único, a partir do 

registro no YouTubedas percepções das pessoas sobre a campanhade O Boticário 

do Dia dos Pais de 2018,em que a os protagonistas foram pessoas negras. A coleta 
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de dados para o estudo foi realizada a partir da técnica de conveniência, onde se 

buscou o período de maior incidência de comentários sobre a propaganda nas redes 

sociais. Após essa seleção inicial, uma segunda seleção se deu por aleatoriedade, 

onde foram analisados qualitativamente 10 comentários. 

A imagem do negro na publicidade brasileira passou por diversas fases, influenciada 

pela percepção da sociedade e do próprio negro em relação ao seu valor. De acordo 

com a valorização do negro no ambiente em que está inserido, sua participação se 

tornou cada vez mais evidente, mais participativa e com mais prestígio, contudo não 

chegou ainda ao patamar ideal, onde as imagens do negro e do branco tenham o 

mesmo peso e o mesmo significado. 

Partindo-se da ótica abordada, percebe-se que o racismo é um espelho que possui 

duas vertentes, a vítima e o vitimado. Nessa perspectiva, o racismo se apresenta e é 

apresentado de diversas maneiras, em suas mais veladas formas de expressão.  

Isso se dá também pela sua capacidade de mutação e transformação, maquiado por 

um domínio de não aceitação, e desmembrado de um contexto social que não o 

admite, mas ao mesmo tempo não deixa de percebê-lo. 

A pesquisa contribuiu para uma reflexão que poderá ser ainda bem mais profunda, 

onde os muitos olhares dessa diversidade ética e social possam ser discutidos 

dentro e fora do âmbito acadêmico e do meio publicitário. No que tange aos 

limitadores do estudo, a coleta caracterizou-se somente no âmbito das redes sociais 

ea utilização de materiais de uma mídia em específico pode ter criado um viés de 

pesquisa caracterizando um perfil de pessoas ou uma identidade que não poderá  

ser generalizada para a grande sociedade. No entanto, vale ressaltar que a escolha 

do método de estudo de Caso único, por sua natureza, não permite generalizações, 

proporcionando um estudo sob a ótica de uma campanha específica e de uma 

marca. 

Como sugestões de novas pesquisas a utilização de métodos exploratórios seria 

uma ferramenta que permitiria uma maior generalização dos resultados e, desta 

forma, uma maior compreensão e entendimento sobre o tema proposto. Ainda como 

sugestão seria a ampliação das discussões teóricas para a esfera das mídias sociais 

e sua relevância no contexto brasileiro das relações do negro e a publicidade. 
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ANEXO 1 

Quadro 1 – Caracterização dos Comentários 
 

Comentários Positivos Negativos Palavras-chave 
 
 
 
 
 

 
Comentário1 

Negros: ficaram feliz em ver uma 
família negra em um comercial, 
representatividade. Brancos não 
racistas: nem perceberam nada, 
viram apenas um comercial com 
uma família. Brancos racistas: 
deram deslike e estão nos 
comentários destilando ódio e 
racismo, cobrando 
"representatividade" sendo que 
90% dos comerciais, séries, 
novelas, etc. são representados 
por brancos e eles não cobram a 
inclusão de negros, índios, 
descendentes de asiáticos. 

  
 
 
 

Feliz     

Representatividade 

Inclusão 

 
Comentário 2 

Deixa eu vir aqui engrossar o 
coro do like porque 
representatividade importa sim. 
Obrigada O Boticário. 

  
Representatividade 

 
 
 
 
 
 

 
Comentário 3 

A branquitude não está preparada 
para não ser o centro das 
atenções. Basta uma campanha 
com uma família negra, para os 
brancos discriminados 
(KAKAKAKAK até na ironia é 
engraçado) falarem da tal 
DIVERSIDADE. Então, quando 
não aparecia nenhum negro na 
mídia e as propagandas eram 
TODAS compostas por GENTE 
BRANCA, vocês oprimidos que 
sofrem racismo reverso 
(KAKAKAKA) não cobraram 
diversidade, né? HIPÓCRITAS. 
Parabéns pela iniciativa Boticário, 
Continue assim! 

  
 
 

Branquitude 
 

Centro das 
atenções. 

 
Diversidade 

 
Parabéns pela 

iniciativa 

 

 
Comentário 4 

Queria ver se fosse uma família 
cheia de gente branca de olho 
azul se ia ter esse tanto de dislike 
e comentário sobre "falta de 
representatividade". Quanta gente 
cretina. 

  

 
Representatividade 

 
 
 

Comentário 5 

Eu amei essa propaganda do 
Boticário. Superleve, divertida, 
centrada na figura do pai e não 
dos filhos como é a maioria das 
propagandas de dia dos pais. E é 
extremamente gratificante ver que 
uma empresa do tamanho do 
Boticário inseriu na sua 

  
Amei 

Gratificante 

Diversidade 
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 campanha uma família negra. 
Quanto mais diversidade de 
pessoas, gênero, pensamento, 
cores, credos e realidades é 
melhor. Mais um ponto pro 
Boticário!!!! 

  

 
 
 
 
 
 

Comentário 6 

Gente que cresceu assistindo a 
Xuxa, vendo Superman, tendo 
orgasmos com Tom Cruise 
educada numa sociedade que foi 
a última a "abolir" a escravidão no 
planeta, uma sociedade que 
respira racismo, reclamando de 
uma propaganda onde o pai 
negro não é ausente, a mãe 
negra não é a empregada 
doméstica, os filhos negros não 
são drogados e a família é 
ajustada e feliz. Racistas são a 
forma mais primitiva de vida! 

  
 
 
 

 
Forma primitiva de 

vida 

 
Comentário7 

 Porque não tem nenhuma 
pessoa branca no 
comercial? Não é direitos 
iguais?!!!! 

 
Nenhuma pessoa 

branca 

 
 
 
 
 

Comentário8 

 Me tire uma dúvida. 
Boticário só fabrica 
perfumes pra afros? Acho 
que estou usando a marca 
errada. Uma vez que o 
público alvo da empresa são 
os afros, a partir de agora 
vou usar os importados. 
Alguém vai dizer que sou 
racista, mas não sou, É SÓ 
UMA QUESTÃO DE 
RESPEITO. 

 
 
 

Marca errada 
 

Usar os 
importados 

 
 
 

Comentário9 

 Não sei em que mundo, o 
marketing dessa empresa, 
vive. É sempre tudo perfeito, 
lindo e impecável. É por 
essas e outras, que não 
consumo NADA dessa 
marca. Ranço! 

 
 

Não consumo 

Ranço 

 
 
 
 

Comentário10 

É muito sintomático perceber o 
quanto, no geral, pessoas 
brancas não estão preparadas 
pra não ser o centro das 
atenções. O boticário lança um 
comercial lindo sobre o dia dos 
pais, acredito que pela primeira 
vez com uma família 100% negra 
e pautando uma construção 
diferente da que se faz sobre 
homens negros. E o vídeo tem 

  
 
 

Construção 

Diversidade 
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 uma chuva de dislikeno youtube, 
além de comentários sobre falta 
de diversidade, racismo reverso e 
exclusão de brancos. Parece 
cômico, mas há um sentimento 
de medo por parte da branquitude 
de não ser mais o centro das 
atenções definitivamente em 
tudo. E é óbvio que essa mesma 
galera jamais criticou os inúmeros 
outros comerciais que só tem 
gente branca na tela. 
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O EMPODERAMENTO DO PROFISSIONAL PEDAGOGO: CONSTRUÇÃO DE 
IDENTIDADE E LUTA EM DEFESA DE SUA CIÊNCIA 
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 FERRARI, Renata Rodrigues41 
 FONSECA, Maria da Penha42 

 

RESUMO 

A Pedagogia ao longo do tempo foi submetida a reducionismos que, consequentemente, refletiram no 

profissional de sua formação. Esta pesquisa convida a refletir sob a necessidade do empoderamento 

do pedagogo nos espaços possíveis de sua atuação, uma vez que este pareça esconder sua própria 

identidade e suas ações precisem constantemente ser justificadas. O desenvolvimento deste trabalho 

se deu a partir da revisão de aportes teóricos e por meio da aplicação de questionário de campo, 

objetivando tecer saberes relativos às reais atribuições do ator em questão, bem como o mesmo é visto 

pelos demais docentes, apontando para a necessidade de promover sua autonomia para que atue de 

maneira legítima, ciente de suas reais atribuições, combatendo toda e qualquer minimização ou 

desvalorização, reafirmando sua importância e necessidade onde demande instrução humana. 

 
Palavras-chave: Pedagogia; Pedagogo; Atribuições; Empoderamento. 

 
 
 
INTRODUÇÃO 

 
As inquietações que aqui serão suscitadas são frutos do processo de cristalização de 

saberes proporcionado pelas vivências do estágio obrigatório, componente curricular 

do Curso de Pedagogia. 

 
Faz-se necessário trazer à tona algumas reflexões ao considerar que o Curso de 

Pedagogia não se resume apenas no preparo à docência, ou seja, existem outros 

espaços que demandam a atuação do profissional pedagogo (a). 
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O curso de Pedagogia deve formar o pedagogo stricto sensu, isto é, um 
profissional qualificado para atuar em vários campos educativos para atender 
demandas socioeducativas de tipo formal e não-formal e informal, 
decorrentes de novas realidades – novas tecnologias, novos atores sociais, 
ampliação das formas de lazer, mudanças nos ritmos de vida, presença dos 
meios de comunicação e informação, mudanças profissionais, 
desenvolvimento sustentado, preservação ambiental – não apenas na 
gestão, supervisão e coordenação pedagógica de escolas, como também na 
pesquisa, na administração dos sistemas de ensino, no planejamento 
educacional, na definição de políticas educacionais, nos movimentos sociais, 
nas empresas, nas várias instâncias de educação de adultos, nos serviços 
de psicopedagogia e orientação educacional, nos programas sociais, nos 
serviços para a terceira idade, nos serviços de lazer e animação cultural, na 
televisão, rádio, na produção de vídeos, filmes, brinquedos, nas editoras, na 
requalificação profissional etc. (LIBÂNEO,2010, p. 38-39). 

Desse modo, espera-se que, com esta pesquisa, seja possível ressaltar a 

necessidade da construção de identidade deste profissional, para que tomado de suas 

habilidades e competências possa não só defender sua Ciência, mas legitimar-se nos 

espaços onde sua presença se fizer necessária. 

 
De acordo com Libâneo (2010, p. 29), “[...] hoje em dia, muitos pedagogos parecem 

estar se escondendo de sua profissão ou, ao menos, precisando justificar 

cotidianamente seu trabalho [...]”. Sendo assim, para se combater o simplismo ao qual 

o profissional pedagogo (a) vem sendo submetido e na busca por uma apropriação de 

sua identidade se tomará como ponto de partida para as seguintes indagações: O que 

é Pedagogia e quais suas especificidades? Qual é o perfil do profissional de 

Pedagogia e quais são suas atribuições no espaço escolar? Como este profissional é 

visto por seus pares dentro do espaço escolar? 

 
Os assuntos relativos ao campo teórico da Pedagogia, do alicerce do saber 

pedagógico, da identidade e do sistema de formação do profissional pedagogo, 

estiveram presentes ao longo do tempo em mesa redonda, tratado por instituições 

científicas e intelectuais da educação (LIBÂNEO, 2010). Todavia, o que se produziu 

nesses andamentos não tenha sido nada expressivo, sem um mínimo de consonância 

quanto ao seu significado, inviabilizando uma definição do fazer pedagógico 

(FRANCO, LIBÂNEO E PIMENTA 2011). Essa ausência de consenso, a permanência 

dos preconceitos e o apego a teses estagnadas, somados a fatores como questões 

salariais, depreciação do profissional, carência de formação, entre outros, têm 

debilitado a profissão não somente do pedagogo (a) como também do professor, 

sendo esses aspectos condicionantes para que intelectuais de outras áreas 

desconheçam a particularidade da Pedagogia (LIBÂNEO, 2010). 

 
Na ótica de Libâneo (Ibdem), a Pedagogia trata dos processos educativos, dos 

procedimentos e dos modos de instruir, mas, para além, é um campo de saberes sobre 
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a problemática educativa e simultaneamente uma diretriz preceptora da ação 

pedagógica. 

 
Pedagogia é, então, o campo do conhecimento que se ocupa do estudo 
sistemático da educação, isto é, do ato educativo, da prática educativa 
concreta que se realiza na sociedade como um dos ingredientes básicos da 
configuração da atividade humana (Ibdem, p. 30). 

Franco, Libâneo e Pimenta (2011, p. 61) sintetizam essa ideia dizendo que: [...] o 

termo Pedagogia designa um determinado campo de conhecimentos com 

especificidade epistemológica, cuja natureza constitutiva é a teoria e a prática da 

Educação ou a teoria e a prática da formação humana [...]. 

 
A Pedagogia, então, consiste em um campo investigativo próprio, que tem por fonte a 

práxis educativa e os subsídios teóricos das ciências auxiliares e que se incube de 

compreender de maneira ampla e proposital a problemática educativa (LIBÂNEO, 

2010). 

 
Entende-se, assim, que a ciência pedagógica pode postular a si ramos de 
estudo próprios dedicados aos vários âmbitos da prática educativa (teoria da 
educação, teoria do ensino, organização do trabalho escolar, política 
educacional), complementados com a contribuição das demais ciências da 
educação. Esse complexo de conhecimentos funda-se no entendimento de 
que a Pedagogia é uma ciência inserida no conjunto das ciências da 
educação. Todavia, destaca-se delas para assegurar a unidade e dar sentido 
às contribuições das demais ciências, já que lhe cabe enfoque globalizante e 
unitário do fenômeno educativo. Obviamente, os conhecimentos pedagógicos 
obtidos dessas ciências, à medida que estão referidos ao fenômeno 
educativo, convertem-se em conhecimentos pedagógicos, única razão para 
que se constitua uma Sociologia da educação, Psicologia da educação etc. 
(Ibdem, p. 54). 

 
O que se levanta nesse pensamento não é o trato exclusivo pela Pedagogia no que 

diz respeito ao educativo, pois o fenômeno exige um tratamento diversificado; o que 

se pretende proteger é a particularidade dela de tomar conta da reflexão 

problematizadora e unificadora, relativa aos problemas educativos, indo além dos 

subsídios fragmentados das ciências auxiliares. Dessa forma, por mais que o 

educativo seja objeto de vários enfoques e análises, isso não torna a Pedagogia 

supérflua, pelo contrário, é instituindo-se como campo peculiar investigativo que ela 

irá tratar de maneira ampla e proposital a problemática educativa (Ibdem). 

 
E quem é este sujeito que se origina dos cursos de Pedagogia? 

 
[...] Pedagogo é o profissional que atua em várias instâncias da prática 
educativa, direta ou indiretamente ligadas à organização e aos processos de 
transmissão e assimilação ativa de saberes e modos de ação, tendo em vista 
objetivos de formação humana definidos em sua contextualização histórica. 
Em outras palavras, pedagogo é um profissional que lida com fatos, 
estruturas, contextos, situações, referentes à prática educativa em suas 
várias modalidades e manifestações (Ibdem, p.52). 
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A esse pensamento, Franco, Libâneo e Pimenta (2011, p. 58) acrescem: 

 
O pedagogo, então, é o que facilita a transformação da informação em saber 
por meio de uma prática relacional e da ação do professor na sala de aula, 
organizando situações pedagógicas para o aprendiz, ou seja, formas de 
comunicação que favoreçam a aprendizagem dos alunos [...]. 

 
Brzezinski (2011) discursa que, ao longo do tempo, foram atribuídas inúmeras 

identidades a esse profissional devido às diversas leituras que foram feitas do campo 

da Pedagogia. Logo, sofrendo influências, essa identidade foi se delineando perante 

circunstâncias impostas pelas políticas de formação de profissionais da educação. 

 
Desses Movimentos de Formação de Educadores, originou-se também o princípio de 

que a docência compõe a base da identidade dos educadores, acompanhada da ideia 

de que a identidade epistemológica e política do Curso de Pedagogia seria por 

intermédio de uma Base Nacional Comum, base essa que deveria envolver 

dimensões essenciais e intimamente vinculadas como a epistemológica, profissional 

e política (TULIO, 2017). Entretanto, conforme afirma Libâneo: 

 
[...] a argumentação que venho trazendo permite-me afirmar que o trabalho 
pedagógico não se reduz ao trabalho escolar e docente, embora todo trabalho 
docente seja um trabalho pedagógico. Vai daí que a base comum de 
formação do educador deva ser expressa num corpo de conhecimentos 
ligados à Pedagogia e não à docência, uma vez que a natureza e os 
conteúdos da educação nos remetem primeiro a conhecimentos pedagógicos 
e só depois ao ensino, como modalidade peculiar de prática educativa. 
Inverte-se, pois, o conhecido mote “a docência constitui a base da identidade 
profissional de todo educador”. A base da identidade profissional do educador 
é a ação pedagógica, não a ação docente [...] (LIBÂNEO, 2010, p.55). 

 
É para essas dimensões que se volta a concepção de educador delineada pela 

ANFOPE de modo a serem examinadas tanto para o professor quanto para o 

pedagogo. Entende-se que é sob a luz dessas dimensões que esse profissional se 

forma e que o caracterizam ou lhe conferem uma identidade para que possa vir atuar 

nos mais variados espaços (TULIO, 2017). 

 
O propósito é apoderar-se dessas dimensões como organizadoras dessa identidade, 

as quais se expressarão com intensidades diferenciadas em seu desempenho prático 

emparelhado à organização escolar (Ibdem). 

 
Ao se tratar da dimensão epistemológica, o que se observa é que as indefinições 

desta têm gerado complicações para a descrição e entendimento da identidade 

profissional, bem como para formação do mesmo. Já a política direciona para carência 

de pedagogos que estejam engajados na busca por superar os desnivelamentos 

sociais, cujos olhares encontrem-se atentos às dificuldades das relações entre 
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educação e sociedade e que sejam competentes para refletir e reformular o vínculo 

entre teoria e prática em sua atuação. Quanto ao profissional, demanda um volume 

de saberes que caracteriza toda uma classe técnica e uma formação com 

características e predicados particulares para se praticar a profissão. Essa 

profissionalidade pode ser definida como um aglomerado de maneiras de se proceder, 

erudição, atos, aptidões, costumes, identidade, princípios morais que compõem a 

singularidade do seu ofício (Ibdem). 

 
Assim, o pedagogo vai se constituindo ao longo de sua vida e carreira. Torna-se 

profissional pelo exercício, aliás, ponderando sobre sua prática, num processo que se 

inicia em sua formação e que transitará em seu desempenho na escola (Ibdem). 

 
Essas atuações do pedagogo tornam-se difíceis uma vez que não existem receitas 

prontas para elaboração de soluções apropriadas para os impasses do cotidiano 

escolar e, além do mais, alterar práticas pedagógicas não se reduz apenas a um 

trabalho técnico, requer reconhecer limites, lutas, incertezas em seu trabalho 

(RIBEIRO, 2016). Cavassin e Feiges (2010) acrescem a essa ideia dizendo que o 

fazer do pedagogo dentro das novas realidades demanda capacidade de debater e 

nortear as didáticas, metodologias, exames, bem como a utilização de equipamentos 

e estratégias a serem empregadas para uma educação de qualidade. 

 
Conforme Cavassin e Feiges (Ibdem), dentre os papéis do pedagogo, uma de suas 

funções seria servir como uma espécie de bússola que não deve ser desprezada, 

tendo em vista seu apoio na consumação do trabalho docente e que juntamente ao 

professor procura condições mais propicia ao ensino-aprendizagem. 

 
O art. 64 da Constituição Federal de 1988, expresso nas Normativas Brasileiras, 

conforme narram as Diretrizes e Bases da Educação, vem delinear as atribuições 

desse profissional explicitando da seguinte forma: 

 
Art. 64. A formação de profissionais de educação para administração, 
planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a 
educação básica, será feita em cursos de graduação em pedagogia ou em 
nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino, garantida, nesta 
formação, a base comum nacional (BRASIL, 2013, p.37). 

 
A função desse profissional tem sido discutida por algumas esferas do sistema 

educacional e até mesmo na instituição em que atua. O que se procede é que os 

enganos referentes a suas atribuições, gerados pela recente história de sua 



 
365 

               Revista Acadêmica Novo Milênio 
               Volume 1 – Número 1 – 2019 – ISSN: 2675-0600 
 
 

 

pretendida profissionalidade, tem transposto o ponto central de seu trabalho, 

deturpando seu papel e secundarizando a significação pedagógica. Com vistas a isso, 

termina sendo compreendido como sujeito das formalidades e burocracias, 

disciplinante, fiscal e realizador de diversas tarefas (BRECKENFELD e 

ROMANOWSKI, s/d). De acordo com pensamento de Silva (2014, p. 18-19): 

 
[...] se faz necessário ampliar as percepções dos profissionais de ensino 
quanto às reais funções do trabalho do pedagogo no meio escolar. A escola 
cabe realizar orientações e esclarecimentos visando que este profissional 
construa uma identidade definida e, portanto, sendo visto como um agente 
que contribuirá para o aprimoramento do trabalho pedagógico. 

 
Mediante o exposto, esta pesquisa tem por objetivo geral investigar a necessidade do 

(a) Pedagogo (a) empoderar-se profissionalmente em seu espaço de atuação e por 

objetivos específicos, levantar referencial teórico a fim de abordar a temática do 

estudo; verificar em estudos e pesquisas sobre o papel e atribuições do (a) Pedagogo 

(a) dentro do espaço escolar, assim como os desafios que este encontra em seu dia 

a dia; investigar sobre a atuação do (a) Pedagogo (a) no espaço escolar por meio de 

opiniões de vários profissionais da educação. 

 
 

METODOLOGIA 

 
O estudo é uma pesquisa qualitativa, na qual o pesquisador visa aprofundar-se na 

compreensão da temática que estuda – ações dos indivíduos, grupos ou organizações 

em seu ambiente ou contexto social –, interpretando-os segundo a perspectiva dos 

próprios sujeitos que participam da situação (MARCONI E LAKATOS, 2011). 

 
Considerando o ponto de vista dos objetivos, trata-se de pesquisa descritiva, a qual 

objetiva descrever as características de certa população ou fenômeno, ou estabelecer 

relações entre variáveis; envolvem técnicas de coleta de dados padronizadas 

(questionário, observação); assume em geral a forma de levantamento. Quanto aos 

procedimentos técnicos por meio da pesquisa bibliográfica fundamentada nos 

seguintes autores: BRECKENFELD e ROMANOWSKI (s/d), BRZEZINSKI (2011), 

CAVASSIN e FEIGES (2010), FRANCO, LIBÂNEO E PIMENTA (2011), LIBÂNEO 

(2010), MARCONI e LAKATOS (2007), RIBEIRO (2016), SILVA (2014), TULIO (2017). 

E os documentos referenciais da Educação Básica Brasileira, BRASIL (2013). 
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O estudo teve como cenário para pesquisa de campo duas unidades de ensino, sendo 

uma da Rede Pública Municipal, no município de Vitória/ES, com uma estrutura 

funcional que realiza atendimento de crianças dos anos iniciais e finais do 

fundamental; e outra da Rede Estadual de Ensino Pública, do município de Vila 

Velha/ES, com sua estrutura funcional que realiza atendimento de crianças dos anos 

iniciais do fundamental. A pesquisa em si teve por público de pesquisa os docentes e 

pedagogos (as) de cada instituição. 

 
A pesquisa de campo utilizou, como técnica para a coleta de dados, a aplicação de 

questionário, com um tempo estimado de sete dias. A série de perguntas foi entregue 

a vinte e um docentes e quatro pedagogos (as), havendo apenas uma recusa entre 

os docentes. 

 
Com o objetivo de compreender o real papel do (a) pedagogo (a) e o modo como os 

demais docentes o veem, este estudo utilizou a análise visando a uma reflexão geral 

sobre as condições de produção e apreensão da significação de textos produzidos 

traçando diálogo com a fundamentação teórica. 

 
 
COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 

 
Realizada em duas escolas distintas, os questionários foram entregues 

individualmente a cada profissional com uma breve esplanação do âmago da 

pesquisa, orientados de que o recolhimento dos mesmos se daria sete dias após a 

data da entrega. 

 
As instituições foram classificadas em A e B, e seus profissionais nomeados com as 

mesmas letras, acrescendo apenas uma sequência numérica. Docentes de A1 – A7; 

B1 – B6 e Pedagogos (as) A8; B7 e B8. 

 

Gráfico 1/Fonte Pesquisador 
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Com vistas à formação dos entrevistados, dos 16 submetidos 3 são graduados, 12 

apresentam pós-graduação e apenas um mestrado. 

 
No que se refere ao tempo de atuação na area educacional, metade dos entrevistados 

está há mais de vinte anos nesse ramo. O segundo maior índice é dos que se situam 

no espaço e tempo entre dois e cinco anos, seguido por um empate percentual entre 

os que atuam entre cinco e dez anos, entre dez e vinte anos. 

 

 
Gráfico 2/Fonte Pesquisador 

 
Dentre as alternativas que os entrevistados consideraram serem atribuições do 

profissional pedagogo numa escala de maior índice para o menor: trabalhar 

diretamente com professores e a comunidade no intuito de mediar, organizar e 

integrar o trabalho pedagógico com vistas ao sucesso do processo de ensino- 

aprendizagem (93,8%); acompanhar o professor em seu fazer pedagógico, 

orientando-o (93,8%); buscar maneiras para recuperar alunos de baixo rendimento 

(87,5%); atuar como articulador da prática de ensino de cada educador (81,3%); 

intervir na organização pedagógica da instituição como um todo (62,5%); 

supervisionar o trabalho do professor (56,3%); questões disciplinares (18,8%); tirar 

cópias para professores (6,3%); assumir sala de aula em decorrência de ausência do 

professor (6,3%); apenas andar pela instituição (0%); produzir cartazes, convites e 

bandeirolas para todos os momentos festivos da Instituição (0%); ser o síndico da 

escola (0%); estar ocupado apenas das questões burocráticas para a Secretaria de 

Educação (0%). 
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Gráfico 3/Fonte pesquisador 

 
Os docentes, ao serem indagados sobre a importâcia do papel do pedagogo para o 

andamento de toda a escola, julgaram em sua maioria que este seja de suma 

importância. 

 

 
Gráfico 4/Fonte pesquisador 

 
 
 

Ao se questionar aos docentes em que momento considerava o pedagogo mais útil, 

as devolutivas foram quase que unânimes, trazendo que o pedagogo é mais útil 

quando desempenha o acompanhamento a ele e ao aluno, auxiliando em suas 

práticas e dando suporte nas dificuldades de ambos. 
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Em relação à preocupação e cuidado do pedagogo para com as dificuldades 

encontradas pelos docentes, mais da metade afirma que essa se dê às vezes. Em 

contrapartida, o segundo maior índice alega que se dê com frequência. 

 

 
Gráfico 5/Fonte pesquisador 

 
E quando essas dificuldades são por parte dos alunos, o maior índice permanece. 

 

 
Gráfico 6/Fonte pesquisador 

 
Sob o modo como o (a) Pedagogo (a) é visto (a) pelos demais professores, “como um 

profissional com grande potencial de articulação, alinhamento e mediação 

pedagógica, totalmente perdido e desperdiçado em xerox e serviços de coleta de 

dados para a Secretaria de Educação” (PROFESSOR B1). 

 
Dos pareceres do (a) Pedagogo (a) no que diz respeito à ocupação de seu tempo, 

dois (Pedagogo A8 e B8) dos três entrevistados alegaram que grande parte de seu 

tempo é ocupado por questões burocráticas. 
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Quanto ao atendimento a professores, o (a) pedagogo (a) A8 relata que acontece 

raramente, já o (a) Pedagogo (a) B8 considera que às vezes e o (a) Pedagogo (a) B7 

com frequência. 

 
Há um reconhecimento pelos Pedagogos (as) entrevistados (as) sob o 

desenvolvimento de atividades que não fazem parte de suas atribuições no decorrer 

do dia a dia. Para exemplificar, a Pedagoga B8 cita: “tirar xerox, resolução de conflitos 

pessoais que vêm para o âmbito escolar e outros”. Já a Pedagoga A8 relata que: “no 

momento assumo a função de coordenadora de turno concomitante com o de 

pedagoga”. 

 
Na busca por alternativas para que os fatos citados anteriormente não ocorram, a 

pedagoga A8 expressa que: “Isso é uma situação complicada, pois acontece com 

muitos profissionais do magistério, assumirem funções que não são as suas”. Em 

contrapartida, a pedagoga B8 discorre que: “Conversa com gestores direto sobre a 

função”. 

 
Com vista à necessidade de empoderamento por parte do profissional, a Pedagoga 

A8 considera que “Sim, mesmo que hoje digam que ao pedagogo foi dada mais 

autonomia de decisão, isto na realidade fica mais no papel do que na prática”. A 

Pedagoga B8 afirma que sim e traz a seguinte colaboração: “Entendo que não seja 

empoderamento, mas honra. Honrar é valorizar alguém que já faz e está esquecido. 

O pedagogo precisa ser honrado pela sua importância”. Já a pedagoga B7 

apresentou apenas respostas evasivas. 

Por meio dos dados coletados, é unânime o parecer de que o Profissional Pedagogo 

(a) seja mais útil nas relações estabelecidas com professores e alunos com vista a 

um melhor desempenho no processo de ensino-aprendizagem. Franco, Libâneo e 

Pimenta (2011) traduzem esse profissional como alguém que simplifica a mudança 

dos informes em saber por meio de um ato conectivo e do agir do docente em sala 

de aula, promovendo situações pedagógicas para o aprendiz. Cavassin e Feiges 

(2010) trazem esse profissional como um instrumento orientador no processo 

educativo que junto ao professor pensa condições que viabilizem a aprendizagem. 

 
Em contrapartida, evidencia-se nos relatos dos pedagogos (as) que, para além das 

atividades que não fazem parte de suas atribuições, grande parte de seu tempo está 
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voltado a questões burocráticas. O que se confirma pela fala de um dos docentes 

(professor B1) que expressa ser o pedagogo um profissional desperdiçado em xerox 

e coleta de dados. Sob a luz das ideias de Breckenfeld e Romanowski (s/d), alguns 

equívocos quanto a suas atribuições têm deslocado a centralidade de seu trabalho, 

distorcendo seu papel, minimizando a significação pedagógica, o que o leva a ser 

compreendido como o profissional burocrata, retificador, inspetor e multitarefas. 

 
O seu envolvimento com atividades que não fazem parte de suas atribuições, somado 

ao consumo de grande parte de seu tempo pela burocracia, tem por sintomática uma 

notada falta de preocupação para com as dificuldades dos professores. Oscilando o 

índice quando a dificuldade é por parte do aluno. 

 
Frente a essas interferências, o (a) pedagogo (a) B8 tem buscado meios para que 

tais fatos não ocorram por meio de dialogia com os gestores. Ação essa que caminha 

nas orientações presentes nos pensamentos de Silva (2014), compete à escola 

direcionar e esclarecer objetivando que o (a) pedagogo (a) teça sua identidade e, 

consequentemente, seja considerado um intermediário que busca melhores 

condições ao fazer pedagógico. 

 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Contudo, fica claro que o profissional pedagogo é um ator importante no cenário 

educacional por sua capacidade de articulação, alinhamento e mediação. 

 
Grande ênfase é dada à parceria com os docentes no que diz respeito a 

planejamento, acompanhamento, orientação; na busca por meios de se criarem 

condições para que se efetive a aprendizagem. Entretanto, evidencia-se que esse 

acompanhamento se dê de maneira esporádica, deixando a desejar no que diz 

respeito à preocupação e ao cuidado com as dificuldades expressas pelos 

professores. 

 
Com base nos fatos, as atribuições do profissional pedagogo são reconhecidas não 

apenas por eles, também pelos docentes, que os veem envolvidos grande parte do 

tempo em questões burocráticas, considerando-se um disperdício em virtude do seu 

potencial. 
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Constata-se que os (as) pedagogos (as) reconhecem que haja a necessidade de 

empoderamento por sua parte, uma vez que a autonomia e o poder de decisão fiquem 

expressos apenas nos documentos. Há quem diga que precise apenas ser honrado 

e valorizado por sua importância. E quem apenas tenha apresentado respostas 

evasivas, o que ainda faz muito sentido com o objetivo proposto, pois esse processo 

de empoderamento começa com a tomada de competências técnicas que são 

adquiridas na formação inicial, pela busca constante pelo saber para que, munido de 

base teórica, possa definir sua identidade e mais, sustentar e justificar suas ações 

sem que venha a submeter-se a atividades que não fazem parte de suas atribuições, 

deixando de cumprir o seu real papel. 
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RESUMO 
 

Os documentos são registros, sejam eles textuais ou não, de vestígios do passado 
que servem para testemunhar fatos. Apresentam-se como uma das fontes de 
grande importância para o pesquisador, pois além de contribuir com a observação 
sobre a maturidade e evolução dos indivíduos, conhecimentos, mentalidades, 
grupos e comportamentos, permite que a influência do pesquisar seja mínima na 
revelação dos fatos, já que o documento “diz” por si só. O objetivo deste trabalho, 
portanto, é identificar os principais tipos de documentos utilizados como base para 
a pesquisa documental nos artigos de gestão pública, e verificar se o método de 
pesquisa documental foi utilizado de forma primária ou secundária nos artigos. A 
pesquisa possui abordagem qualitativa e quantitativa, caracteriza-se como 
descritiva quanto à natureza, exploratória quanto aos objetivos e, quanto aos  
meios, bibliográfica e bibliométrica, sendo utilizada como instrumento de coleta de 
dados a pesquisa no Portal de Periódicos da Capes e na Biblioteca eletrônica 
SPELL. Pode-se constatar que existem poucos artigos na área de gestão pública 
nos últimos seis anos que utilizam a pesquisa documental, embora ela seja 
abordada tanto de forma primária quanto secundária. Além disso, há uma infinidade 
de tipos/fontes de documentos utilizados, tendo destaque os referentes à legislação 
(instruções e decisões normativas, leis, decretos, Constituição Federal de 1988, 
etc). 

 
Palavras-chave: Pesquisa documental; Documentos; Gestão Pública; Fontes de 
documentos; Brasil. 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 
Sabe-se que, em muitos casos, para se entender o presente, planejar o futuro e 

tomar determinadas decisões, é necessário observar fatos ocorridos no passado. 

Mas como é possível compreender o que ocorreu em épocas distantes se as 

pessoas não viveram naqueles períodos? Mesmo se estivessem presentes, os 

humanos possuem memórias limitadas e, portanto, poderiam esquecer ou alterar 

situações ocorridas. 

Dessa forma, o documento se apresenta como uma das fontes de grande 
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importância para o pesquisador, pois permite visualizar e entender vestígios das 

atividades humanas no passado, reconstruir fatos e, com base neles, tomar 

decisões assertivas sobre o futuro. 

De acordo com a etimologia da palavra, documento (documentum em latim) 

significa ensinar e deriva do termo docere. Um dos primeiros conceitos surgiu em 

1898 com a publicação da obra “Introduction aux études historiques” por Langlois e 

Seignobos sendo aqueles entendidos como registros escritos (textos) presentes 

nos arquivos oficiais (CELLARD, 2012). 

Com o passar dos anos a abordagem globalizante substituiu a anterior sendo o 

documento caracterizado por “tudo que é vestígio do passado, tudo que serve de 

testemunho” (CELLARD, 2012, p. 296), ou ainda, pela tradução de modos e leituras 

do vivido por um grupo de pessoas num determinado espaço e tempo. Entende-se 

por tipos de documentos, textos escritos, iconográficos, cinematográficos, relatórios 

de entrevistas, anotações de observações, testemunho registrado, elementos do 

folclore ou do cotidiano, entre outros. 

Em virtude da importância da utilização de documentos para as pesquisas 

científicas, o objetivo do trabalho é identificar os principais tipos de documentos 

utilizados como base para a pesquisa documental nos artigos de gestão pública e 

se o método de pesquisa documental foi utilizado de forma primária ou secundária 

nos artigos. 

A pesquisa possui abordagem qualitativa e quantitativa, caracteriza-se como 

descritiva quanto à natureza, exploratória quanto aos objetivos e, quanto aos  

meios, bibliográfica, cujo objetivo consiste em compreender as teorias que 

sustentam a pesquisa documental, e bibliométrica, uma vez que será realizado um  

levantamento de como a pesquisa documental vem sendo utilizada nos artigos da 

área de gestão pública ao longo de seis anos (2010 a 2015). 

Este artigo está organizado em cinco capítulos, a seguir descritos: o primeiro refere-

se à introdução com a exposição do tema e objetivo do trabalho; o segundo  é 

composto pela fundamentação teórica com a explanação sobre pesquisa 

documental, fontes de documentos, análise de dados e vantagens e limitações da 

pesquisa documental; o terceiro composto pelos métodos e procedimentos 

utilizados; por fim, o quarto e último capítulo contempla as considerações finais e 

recomendações para pesquisas futuras. 
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2 PESQUISA DOCUMENTAL 
 

A ciência faz uso de técnicas de pesquisa para o levantamento de dados de diversas 

fontes visando a obtenção daquilo que se pretende alcançar. O levantamento de 

dados pode ser feito de duas maneiras: através da pesquisa bibliográfica e da 

pesquisa documental, foco deste trabalho (LAKATOS; MARCONI, 2003). 

Segundo Pádua (1997, apud PIANA, 2009, p. 122): 
 

Pesquisa documental é aquela realizada a partir de documentos, 
contemporâneos ou retrospectivos, considerados cientificamente autênticos 
(não fraudados); tem sido largamente utilizada nas ciências sociais, na 
investigação histórica, a fim de descrever/comparar fatos sociais, 
estabelecendo suas características ou tendências [...] 

 
A natureza da fonte da pesquisa documental trabalha com dados que ainda não 

receberam um tratamento analítico e com dados que já foram analisados. Gil (2008) 

apresenta alguns exemplos, tais como: documentos oficiais; matérias de jornais e 

revistas; contratos; cartas; gravações e; diários que se referem a dados que ainda 

não foram analisados, e relatórios diversos e tabelas estatísticas que se referem a 

dados que já foram analisados. 

Lakatos e Marconi (2003) afirmam que a fonte de coleta de dados da pesquisa 

documental está restrita a documentos escritos ou não; além disso, podem ser 

primárias ou secundárias; contemporâneas ou retrospectivas. 

O quadro abaixo com tipos e fontes de documentos auxilia na compreensão da 

pesquisa documental: 
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Figura 01 – Fontes da pesquisa documental 

Fonte: LAKATOS; MARCONI, 2003, p. 175. 

Cada uma destas fontes e tipos de documentos serão explicitados e explicados ao 

longo deste artigo. 

 
 

2.1 FONTES DE DOCUMENTOS 
 

As fontes documentais são de extrema importância no momento da coleta de dados. 

Através dessas fontes é possível oferecer ao pesquisador dados quantitativos e 

qualitativos de maneira suficiente para evitar a perda de tempo (GIL, 2008). 

A seguir serão apresentadas as principais fontes da pesquisa documental. 
 
 

2.1.1 Fontes escritas 
 

Através das fontes escritas é possível realizar reconstruções, uma vez que a 

memória é limitada e é impossível memorizar todo tipo de informação. O documento 

escrito é “[...] insubstituível em qualquer reconstituição referente a um passado 

relativamente distante, pois não é raro que ele represente a quase totalidade dos 

vestígios da atividade humana em determinadas épocas” (CELLARD, 2012, p. 295).  

O mesmo autor afirma ainda que a documentação por escrito se mantém como o 

único testemunho de ações já ocorridas. 

Lakatos e Marconi (2003) destacam que os principais registros escritos são: 
 

a) Documentos oficiais: são considerados a fonte mais fiel de dados. Dizem 

respeito a atos individuais ou atos políticos, de âmbito municipal, federal ou 

nacional; 

b) Publicações parlamentares: estão relacionadas a registros da Câmara e do 

Senado; 

c) Documentos jurídicos: são informes que visam regular o comportamento da 

sociedade. São representados por leis, decretos, constituições, etc; 

d) Publicações administrativas: este tipo de publicação está relacionada com a 

imagem da organização dirigida aos clientes e ao público em geral e a imagem e 

filosofia do administrador. 

 
2.1.2 Fontes estatísticas 

 
As fontes estatísticas abrangem uma grande variedade de aspectos da sociedade e 
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podem ser muito úteis para pesquisa social (GIL, 2008). Estão disponíveis para 

análise, segundo Lakatos e Marconi (2003), dados estatísticos  sobre: 

características, tamanho e distribuição da população; fatores econômicos, tais como: 

desemprego, Produto Interno Bruto (PIB), renda, etc.; saúde; moradia; e meios de 

comunicação. 

 
 

2.1.3 Fontes particulares 
 

As fontes particulares dizem respeito a documentos pessoais que possibilitam 

informações importantes para a pesquisa social. Estas fontes são importantes, 

acima de tudo, por seu conteúdo não fornecer apenas fatos, mas pelo significado 

que estes tiveram para as pessoas que os vivenciaram (LAKATOS;  MARCONI, 

2003; GIL, 2008). Nesta categoria estão os diários, cartas, memórias e 

autobiografias. 

Lakatos e Marconi (2003) afirmam que as fontes particulares podem também ser 

oriundas de domicílios ou instituições e que se deve haver uma distinção quanto a 

isto, considerando a diferença de material que se mantém. De acordo com este  

entendimento, as fontes particulares possuem as seguintes categorias: 

 
a) Domicílios particulares: correspondência, memórias, diários, 
autobiografias etc. 

b) Instituições de ordem privada, tais como bancos, empresas, sindicatos, 
partidos políticos, escolas, igrejas, associações e outros, onde se 
encontram: registros, ofícios, correspondência, atas, memoriais, programas, 
comunicados etc. 

c) Instituições públicas, do tipo delegacias, postos etc., quer voltadas ao 
trabalho, trânsito, saúde, quer atuando no setor de alistamento militar, 
atividade eleitoral, atividades de bairro e outros, podendo-se colher dados 
referentes a: criminalidade, detenções, prisões, livramentos condicionais; 
registro de automóveis, acidentes; contribuições e benefícios de seguro 
social; doenças, hospitalizações; registro de eleitores, comparecimento à 
votação; registros profissionais etc (LAKATOS; MARCONI, 2003, p. 177). 

 
 

2.1.4 Arquivos públicos 
 

Os arquivos públicos são as fontes oriundas das três esferas de governo, tais como: 

órgãos municipais, estaduais e federais. Lakatos e Marconi (2003) afirmam que em 

sua maior parte correspondem a: a) documentos oficiais, tais como: ofícios, atas, 

relatórios, correspondências, alvarás etc; b) publicações parlamentares, como: leis e 

projetos de leis e; c) documentos oriundos de cartórios, tais como: certidões de 

nascimento, casamento, divórcios, testamentos, escrituras etc. 
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2.1.5 Fontes oriundas de meios de comunicação 
 

As fontes documentais de meios de comunicação são os jornais, revistas, 

documentários, programas de rádio e televisão. 

Gil (2008) afirma que por estas fontes terem sido elaboradas com objetivos 

diferentes da pesquisa científica, o pesquisador deve ter muita cautela ao trata-las. 

Este tipo de documento é extremamente útil para pesquisa com natureza histórica. É 

importante também em pesquisas das áreas de Sociologia, Ciência Política e 

Psicologia, uma vez pode, por exemplo, esclarecer diversos aspectos da vida 

cultural de determinado grupo (GIL, 2008). 

 
 

2.1.6 Outras fontes 
 

Segundo Lakatos e Marconi (2003), os documentos não são originários somente das 

fontes expostas acima, mas podem também ser provenientes de: 

a) Iconografia: é um tipo de documentação que corresponde a gravuras, estampas, 

pinturas e desenhos. Neste tipo de documentação a fotografia não está incluída. 

Através da iconografia é possível compreender testemunhos sobre a vida, 

permitindo verificar tendências, proporcionando, portanto, a reconstituição do 

estilo de vida do passado; 

b) Fotografias: assim como na iconografia, na fotografia é possível compreender 

estilos de vida, mas em um passado menos distante; 

c) Objetos: através dos objetos é possível observar em diversas sociedades, o 

nível de sua evolução, o sentido de sua evolução, seus meios de produção e a 

significação valorativa, ou seja, “[...] o sentido do objeto símbolo ([...] cruz, 

bandeira) quanto os que adquirem um valor em decorrência do uso em 

determinado contexto (anel de noivado [...])” (LAKATOS; MARCONI, 2003, p. 

182). Os objetos na pesquisa documental vão desde ossos, ferros até número 

de veículos, telefones e aparelhos de televisão; 

d) Canções folclóricas: as canções folclóricas representam um meio de expressão, 

valores e sentidos de uma sociedade; 

e) Vestuário: constituem como um símbolo de status e também de momentos 

sociais, como por exemplo, os enfeites e pinturas de guerra dos índios; 

f) Folclore: Permite recompor o modo de vida da sociedade passada, tanto com 

relação a aspectos festivos quanto com relação a atividades diárias. 
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2.2 COMO DELINEAR A PESQUISA DOCUMENTAL 
 

Para Gil (2002) a pesquisa documental pode ser definida em algumas fases, tais 

como: determinar os objetivos da pesquisa; elaborar o plano de trabalho; identificar 

as fontes da pesquisa; localizar as fontes e obter o material de pesquisa; tratar os 

dados; confeccionar fichas e redigir o trabalho; construir logicamente e redigir o 

trabalho. 

A seguir serão explicitadas algumas destas fases essenciais para delinear a 

pesquisa documental. 

 
 

2.2.1 Da determinação dos objetivos da pesquisa à obtenção do material 
 

Como já foi citado no item 2.1 que trata das fontes de documentos, para a pesquisa  

documental pode-se consultar aos mais diversos tipos de arquivos, entre eles 

arquivos públicos e particulares, e o material utilizado nas pesquisas documentais 

pode aparecer sob as mais diversas formas, como fichas, mapas, formulários, 

documentos pessoais, cartas, bilhetes, fotografias e objetos diversos (GIL, 2002). 

Silva et al. (2009) afirmam que o levantamento do material a ser utilizado é uma fase 

de grande importância da pesquisa documental, uma vez que o pesquisador deve 

formalizar a aproximação do local onde será realizada a procura das fontes 

relevantes a sua pesquisa. Através desta formalização deve-se esclarecer os 

objetivos da pesquisa. 

Após a coleta criteriosa dos documentos que serão analisados, o pesquisador 

gerencia melhor o tempo e a importância do material levantado. Esta fase para 

alguns autores é a fase da pré-análise. Através da fase da pré-analise é possível 

orientar novas coletas de dados, uma vez que o processo será realizado de forma 

mais cuidadosa, visando alcançar melhores resultados na análise crítica do material 

coletado (SILVA et al., 2009). 

 
 

2.2.2 Análise dos dados 
 

Após a coleta e pró-análise dos dados torna-se necessária o tratamento, ou seja, a 

análise efetiva dos dados. De acordo com Gil (2002, p. 88) “essa análise deve ser 

feita em observância aos objetivos e ao plano da pesquisa”. 

A prática de interpretar o conteúdo dos dados pode se dar através da análise de 

conteúdo desenvolvida por Laurence Bardin. Para Bravo e Triviños (apud SILVA et 
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al., 2009) a análise de conteúdo é a técnica de maior predominância no campo da 

pesquisa documental. De acordo com Bardin (apud TRIVIÑOS, 1987, p. 160): 

[...] a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das 
comunicações, visando, por procedimentos sistemáticos e objetivos de 
descrição do conteúdo das mensagens, obter indicadores quantitativos ou 
não, que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 
produção/recepção (variáveis inferidas) das mensagens. 

 
Silva et al. (2009) afirmam que a análise documental tem grande importância na 

pesquisa documental, uma vez que é nesta fase em que os documentos são 

estudados e analisados detalhadamente. Além disso, é na análise que  o 

pesquisador interpreta o conteúdo dos dados encontrados, “buscando dar respostas 

à problemática que motivou a pesquisa e, assim, corrobora com a produção de 

conhecimento teórico relevante” (SILVA et al., 2009, p. 4.559). 

A análise de conteúdo desenvolvida por Bardin (apud TRIVIÑOS, 1987) constitui-se 

de três fases: a pré-análise; a exploração do material; e o tratamento, inferência e 

interpretação dos dados. A fase da pré-análise trata-se da organização do material e 

consiste na escolha dos documentos, na formulação de hipóteses e preparação do 

material para análise. A segunda fase, da exploração do material, constitui em um 

estudo aprofundado, envolvendo a escolha das unidades, a enumeração e 

classificação do material. Por fim, a terceira e última etapa, consiste em tratar, inferir 

e interpretar os dados. 

Dessa forma, para Gil (2002) no processo de análise e interpretação dos dados o 

pesquisador elabora aos poucos uma justificativa lógica do fenômeno estudado, 

pesquisando “as unidades de sentido, as inter-relações entre essas unidades e entre 

as categorias em que elas se encontram reunidas” (GIL, 2002, p. 90). 

 
 

2.3 VANTAGENS E LIMITAÇÕES 
 

Quanto às vantagens da pesquisa documental, Sá-Silva; Almeida e Guindani (2009) 

afirmam que, através de documentos podemos extrair e resgatar informações que 

justificam o seu uso em várias áreas das Ciências Sociais e Humanas, uma vez que 

possibilitam tornar mais amplo o entendimento de objetos cujo entendimento 

necessita de contextualização histórica e sociocultural. 

Além disso, os documentos possibilitam o conhecimento do passado e permanecem 

como a única confirmação de registros particulares ocorridos num passado recente 

(CELLARD, 2012; GIL, 2008). 

Outra justificativa para o uso de documentos em pesquisas é que a análise 



 
382 

               Revista Acadêmica Novo Milênio 
               Volume 1 – Número 1 – 2019 – ISSN: 2675-0600 
 
 

 

documental propicia a observação do processo de transformação de indivíduos, 

grupos, conhecimentos, comportamentos, mentalidades, práticas, etc. (CELLARD, 

2012). 

Outra vantagem destacada por Gil (2002) é que com a pesquisa documental pode- 

se obter dados com menor custo, uma vez que ao elaborar uma pesquisa através de 

dados já existentes não há necessidade de requerer muitos recursos humanos e  

materiais, tornando-se a pesquisa mais viável. 

 
Quanto às limitações, “as críticas mais frequentes a esse tipo de pesquisa referem- 

se à não-representatividade e à subjetividade dos documentos” (GIL, 2002, p. 45). 

No entanto, o pesquisador pode desviar destas limitações. Para garantir a 

representatividade, o pesquisador deverá considerar um grande número de 

documentos. Com relação à objetividade, “[...] é importante que o pesquisador 

considere as mais diversas implicações relativas aos documentos antes de formular 

uma conclusão definitiva” (GIL, 2002, p. 47). 

 
 

3 MÉTODOS E PROCEDIMENTOS 
 

O presente artigo pode ser caracterizado como exploratório e descritivo, pois se 

deseja fazer um levantamento de como a pesquisa documental vem sendo utilizada 

nos artigos da área de gestão pública ao longo de seis anos, entre 2010 a 2015. 

O tipo de abordagem apresentada é a qualitativa e quantitativa. A natureza 

quantitativa se justifica pela pesquisa bibliométrica, uma vez que foram feitas 

buscas de artigos da área de gestão pública no Portal de Periódicos da Capes e na 

Biblioteca eletrônica Scientific Periodicals Electronic Library (SPELL). Zanella 

(2009) salienta que a pesquisa de natureza quantitativa se preocupa com a 

medição objetiva e a com a quantificação dos resultados, elaborando dados 

estatísticos. Já a natureza qualitativa se justifica pela busca das teorias que 

sustentam a pesquisa documental. A abordagem qualitativa se caracteriza por uma 

análise que não utiliza instrumentos estatísticos e sim conhecimentos teóricos- 

empíricos que possibilitem a atribuição de cientificidade (ZANELLA, 2009). 

O primeiro passo foi a realização de uma pesquisa bibliográfica para compreender 

as teorias que sustentam a pesquisa documental. Para tanto, partiu-se da leitura de 

alguns autores da área da metodologia de pesquisa como Antonio Carlos Gil, Eva 

Maria Lakatos, Marina de Andrade Marconi e Augusto Nibaldo Silva Triviños, e de 

artigos científicos que abordam o assunto. 
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Em seguida, por meio da pesquisa bibliométrica, foram realizadas buscas em duas 

bases de pesquisa, o Portal de Periódicos da Capes e a Biblioteca eletrônica 

SPELL. O termo de busca utilizado para a pesquisa na base SPELL foi “pesquisa 

documental”, enquanto que no Periódicos Capes “pesquisa documental gestão 

pública”. Naquele foram realizados os filtros “artigo”, “administração pública”, 

“português”, “ano 2010-2015”, enquanto nesta foram selecionados “artigo”, “gestão 

pública”, “português”, “ano 2010-2015”. Os resultados das pesquisas totalizaram 

101 artigos, sendo 24 do SPELL e 77 do Periódicos Capes. Ao realizar o download 

de todos os artigos foram identificadas algumas questões como: 15 artigos não 

foram localizados, pois as páginas estavam fora do ar; 14 artigos estavam 

duplicados dentro do Periódicos Capes; 1 artigo estava em inglês, embora o filtro 

aplicado fora “português”; 10 artigos em comum entre as bases Capes e SPELL; 1 

artigo não foi encontrado na íntegra, apenas o resumo; 1 artigo não se tratava do 

objeto de estudo da pesquisa, pois não apresentava como método a pesquisa 

documental. Dessa forma, foram analisados na íntegra 59 artigos. 

Para auxiliar na análise dos dados, foi criada uma planilha no Microsoft Excel com 

vários pontos importantes/categorias a serem analisados nos artigos como: base de 

pesquisa; tema principal; autores; revista publicada/congresso; ano de publicação; 

tipos de documentos utilizados para pesquisa documental; região/estado da 

pesquisa; órgão público onde a pesquisa foi realizada; tipo de abordagem; método 

de pesquisa utilizado além da documental; técnica de análise dos dados; e se a 

pesquisa documental é a principal ou se é secundária. 

Os dados foram analisados em três etapas. Na primeira etapa, os artigos foram 

lidos e os dados importantes foram marcados e inseridos na planilha. Para melhor 

organização das informações criou-se um formulário de categorização no Microsoft 

Word. Na segunda etapa foram verificadas coincidências entre os dados e 

elaborados gráficos em formato “pizza” para melhor visualização dos resultados. 

Por fim, na terceira etapa foi realizada a interpretação dos dados identificando 

principalmente dois aspectos: (i) principais tipos de documentos utilizados em 

artigos contendo pesquisa documental, e (ii) se a pesquisa documental aparece nos 

artigos de forma primária ou secundária. 

 
 

4 ANÁLISE DE DADOS 
 

Como mencionado no capítulo de metodologia, os artigos foram pesquisados em 

duas bases: Periódicos Capes e SPELL. Sendo assim, esta foi a primeira categoria 
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analisada, constatando 53% dos trabalhos publicados no Capes, ao passo que 47%  

no SPELL. 
 

Quanto ao “tema” os artigos analisados tiveram abordagens bem diversificadas. Foi 

possível categorizar os trabalhos em sete temas principais, sendo o de 

“Governança”, que engloba Políticas Públicas, Auditoria Governamental, Orçamento 

Público, Endividamento Público, Contratações Públicas e Gestão, o mais abordado 

nos artigos, com 37%. Em seguida encontram-se os temas “Administração/Business 

e Turismo” (Business Intelligence, Planejamento Estratégico, Balanced Scorecard, 

Gestão de custos, Controladoria, Comunicação, Teoria de redes, Contabilidade) com 

19%, “Educação” (15%), e “Responsabilidade Social” (14%). As áreas “Saúde” e 

“Esporte” foram as que menos utilizaram a metodologia, verificadas em 3% e 2% dos 

artigos respectivamente. 

Com relação à categoria “autores”, foram identificados 161 autores diferentes. Os 

pesquisadores GERIGK, W. e CLEMENTE, A. aparecem na autoria de três 

trabalhos, e HEIN, N. e PEREIRA, J. R. são autores em dois artigos. Os demais 

aparecem uma vez cada na autoria dos artigos. Ou seja, trata-se de uma 

metodologia utilizada por muitos autores diferentes, não havendo nenhum que se 

destaque consideravelmente como usuário da metodologia. 

Outra categoria analisada foi ”revista/congresso” no qual o artigo foi publicado. 

Verificou-se que os 59 artigos foram publicados em 29 revistas/congressos 

diferentes, e bem distribuídos entre eles, com exceção de uma revista da área de 

Administração, a Revista de Administração Pública (RAP), que concentrou 41% das 

publicações. As demais publicaram entre um e dois trabalhos cada. 

O presente estudo foi restrito aos últimos seis anos, ou seja, entre 2010 e 2015. 

Houve publicações em todos os anos analisados, mas foram nos últimos três em 

que se concentrou a maioria das publicações (68%), com destaque para 2013, ano 

em que foram publicados 29% dos artigos. 

Como mencionado no referencial teórico, existem diferentes tipos/fontes de 

documentos utilizados como apoio para a pesquisa documental. Neste estudo 

bibliométrico constatou-se oito categorias principais de documentos utilizados nos 

artigos, sendo: (1) documentos não especificados; (2) plano e programas 

governamentais (programas sociais, previsões orçamentárias); (3) site, jornais, 

revistas; (4) atas, ofícios, boletins, contratos; (5) legislação (instruções e decisões 



 
385 

               Revista Acadêmica Novo Milênio 
               Volume 1 – Número 1 – 2019 – ISSN: 2675-0600 
 
 

 

Tipo de Documento 7 8 
2% 1% 

6 
27% 

3 
15% 

4 
7% 

5 
33% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 
7% 

1 
8% 

normativas, leis, decretos, Constituição Federal de 1988); (6) registros e relatórios 

(em arquivos, obtidos através de sistemas de informação, dados estatísticos, 

materiais digitais, balanços, demonstrativos, inventários); (7) manuais e normas 

internas, Estatutos, Regimentos Internos; (8) pesquisas anteriores. 

O tipo de fonte documental mais utilizado foi “Legislação” (item 5), presente em 33% 

dos artigos e “Registros e Relatórios” (item 6) em 27%. Alguns artigos, embora 

informassem que a pesquisa documental fora utilizada não especificaram os 

tipos/fontes de documentos utilizados para tal (Item 1 - 8%). 

 

 
Gráfico 01 – Tipo de Documento 
Fonte: autores 

 
Quanto à categoria “região/estado da pesquisa” foram identificados dezesseis tipos, 

sendo: Paraíba, Bahia, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, 

Rondônia, Minas Gerais, Brasil, Ceará, Pernambuco, Amazonas, Sergipe, Espírito 

Santo, São Paulo, Paraná e Não Informado. Quanto à categoria “órgão publico onde 

a pesquisa foi realizada”, verificou-se a existência de nove tipos sendo: (i) tribunais; 

(ii) universidades, escolas e reitorias; (iii) fundação cultural; (iv) órgãos da 

administração direta (Ministérios, Secretarias, Prefeituras, Receita Federal, 

Procuradoria Geral da União); (v) órgãos da administração indireta (Autarquias, 

Fundações Públicas, Empresa Pública, Sociedade de Economia Mista,  Consórcios); 

(vi) institutos públicos, associações, cooperativas; (vii) municípios; (viii) organização 
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militar de defesa aérea; (ix) não informado. Ao analisar os dados constatou-se que 

os estudos foram realizados principalmente nos estados da Paraíba (16%) e do Rio 

Grande do Sul (13%) e em órgãos da administração direta (28%) e universidades, 

escolas e reitorias (18%). 

Com relação à abordagem da pesquisa foram identificados três tipos: quantitativa 

(1), qualitativa (2), e mista (qualitativa e quantitativa) (3), sendo predominante a 

segunda com 75% dos artigos, seguida da quantitativa (17%) e mista (8%). E quanto 

à categoria “se pesquisa documental foi utilizada de forma primária ou secundária 

nos artigos”, constatou-se que a pesquisa documental tem sido utilizada tanto como 

pesquisa principal (47%) dos artigos quanto como uma forma de apoio a outros tipos 

de pesquisas (53%). 

 

 
Gráfico 02 – Tipo de abordagem Gráfico 03- Pesquisa principal ou secundária 
Fonte: autores Fonte: autores 

 
Quanto à categoria “outros métodos utilizados além da pesquisa documental” foram 

verificados seis itens como: (i) bibliográfica; (ii) estudo de caso; (iii) pesquisa 

multimétodo; (iv) pesquisa de campo; (v) pesquisa descritiva; (vi) não foi utilizado 

outro método de pesquisa. A pesquisa bibliográfica foi a mais constatada nos artigos 

(53%), seguida do estudo de caso com 19%. 
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Gráfico 04 – Utilização de outro método de pesquisa além do documental 
Fonte: autores 

 
Já com relação à técnica de análise de dados identificou-se dezoito categorias, 

sendo: Multicritério Promethee II, método comparativo, análise envoltória de dados 

(DEA), análise descritiva, análise de conteúdo, triangulação, análise longitudinal, 

análise de regressão linear múltipla, análise fatorial exploratória, não citado, técnica 

do discurso do sujeito coletivo (DSC), análise explicativa, análise exploratória, 

análise de clusters, análise sociométrica, análise de variância, análise argumentativa 

e análise estatística. A análise descritiva e a de conteúdo foram as mais utilizadas, 

sendo 30% e 20% respectivamente. 

 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A pesquisa documental e seus diversos tipos de documentos contribuem de maneira 

significativa para auxiliar os pesquisadores, seja no entendimento do cotidiano 

passado, da evolução, seja em novas descobertas. 

Diferentemente do século XIX, quando as fontes de documentos eram entendidas 

apenas como textuais (registros escritos), hoje há uma infinidade de tipos de 

documentos a favor da ciência, os quais podem ser escritos, estatísticos, 

particulares, oriundos dos meios de comunicação (jornais, revistas, televisão, rádio), 

presentes em arquivos públicos (atas, leis, normas, etc), iconográficos, fotos, 

objetos, entre outros. 

Ao analisar como a pesquisa documental vem sendo utilizada na área de gestão  

pública no Brasil nos últimos 6 anos, quais os principais tipos de documentos 

consultados para a realização das pesquisas e se o método de pesquisa documental 

foi utilizado de forma primária ou secundária, foram constatados alguns fatos 

relevantes. 

Verificou-se nos 59 artigos analisados que o tema mais abordado foi Governança 

(Políticas Públicas, Auditoria governamental, Orçamento Público, Endividamento 

Público, Contratações públicas, Gestão) atingindo 37% das publicações. A revista 

com maior número de publicações foi a “Revista de Administração Pública” (41% das 

publicações) e constatou-se uma diversidade elevada de autores. 

Quanto ao ano de publicação, percebe-se um aumento nos últimos três, sendo 2013 

o ano de destaque com 29% das publicações. Com percentual semelhante (28%) 

encontram-se os Órgãos da Administração Direta (Ministérios, Secretarias, 
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Prefeituras, Receita Federal, Procuradoria Geral da União), quando analisado o 

local/órgão estudado com maior frequência. Os estados da Paraíba e do Rio Grande 

do Sul lideram os estudos com 16% e 13%, respectivamente. 

Com relação ao foco do trabalho, os principais tipos/fontes de documentos que 

auxiliaram as pesquisas foram Legislação (instruções e decisões normativas, leis, 

decretos, a Constituição Federal de 1988...) com 33%, seguidas de Registros e 

Relatórios (em arquivos, obtidos através de sistemas de informação, dados 

estatísticos, materiais digitais, balanços, demonstrativos, inventários) com 27% e 

documentos relacionados aos meios de comunicação (site, jornais, revistas) com 

15%. Outros foram identificados com menor frequência como plano e programas 

governamentais (programas sociais, previsões orçamentárias), atas, ofícios, boletins, 

contratos, manuais e normas internas, estatutos, regimentos internos e pesquisas 

anteriores. Importante destacar que em sete artigos, embora afirmassem se tratar de 

pesquisa documental não foram citados quais documentos foram utilizados para a 

pesquisa. 

Também se constatou que a pesquisa documental foi utilizada tanto de forma 

primária (47%), quanto secundária (53%). Naquela sendo o método principal de 

pesquisa, enquanto nesta atuando como suporte/apoio de outro método de 

pesquisa. Sendo assim, foram identificados outros cinco métodos de pesquisa nos 

artigos além do documental: bibliográfica, estudo de caso, pesquisa multimétodo, 

pesquisa de campo e pesquisa descritiva, tendo destaque a bibliográfica, presente  

em 53% dos artigos. 
 

Por fim, quanto aos métodos de análise de dados foram identificados dezessete 

tipos, com destaque para a análise descritiva (30%) e análise de conteúdo (20%). 

Em cinco artigos não foram citados os métodos de análises (6%). 

Portanto, conclui-se que o volume de artigos publicados na área de gestão pública 

nos últimos seis anos que abordem pesquisa documental é baixo. São utilizados 

tanto como método principal de pesquisa quanto de apoio e que utilizam inúmeras 

fontes/tipos de documentos para os estudos, principalmente os que se referem a 

legislação. Sugere-se, para futuras pesquisas, analisar um período maior, cerca de 

quinze anos, para verificar se há alteração nos resultados quanto ao volume de 

artigos publicados, métodos de pesquisa mais utilizados (principal ou secundário) e 

se há variação nos tipos/fontes de documentos. 
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PANORAMA GERAL DO CENÁRIO DE PERDAS DE ÁGUA POTÁVEL:  
Uma avaliação dos sistemas de distribuição de água e a sua gestão 

 
Ludmila Costa de Aguiar45 

Resumo: 

 No Brasil, o índice de perdas em sistemas de abastecimento de água médio é de 

aproximadamente 38%. Há grande necessidade de novos investimentos no setor, 

para uma expansão da cobertura e melhorias nos sistemas existentes, evidenciando 

a importância da busca por eficiência de utilização dos recursos disponíveis. O 

aumento do controle na distribuição de água contribui para a minimização de perdas. 

A melhoria da gestão neste caso, além envolver a questão financeira, também envolve 

a questão social e ambiental. A sustentabilidade é uma questão de vida ou morte, pois 

somente com ela o futuro da espécie humana no Planeta Terra estará assegurado. A 

sustentabilidade busca como produzir, mas se atentando para os limites vitais da 

Terra, de modo que todos os seres sejam beneficiados, e seja garantindo o sustento 

descente para a geração presente e as gerações futuras. 

Palavras-chave: Saneamento. Controle de Perdas. Perdas de água. Recursos 

Hídricos. Sustentabilidade. 

 
1. Introdução 

 
Um Sistema de Abastecimento de Água tem o objetivo de distribuir água a uma 

comunidade, em quantidade e qualidade compatíveis com as necessidades da 

população. Afim de garantir a distribuição de água de maneira eficiente e sem 

desperdícios, o SAA deve monitorar todo o caminho envolvido, desde a captação até 

o consumidor final, onde ocorre a entrega da água para uso, sem interrupções e 

perdas. (TSUTIYA, 2006; OLIVEIRA et al., 2009). 

No Brasil, a elevada perda de água é um dos principais problemas que afetam a 

eficiência dos serviços de abastecimento. O SNIS - Sistema Nacional de Informações 

sobre Saneamento (2015) avalia que há quase inexistência de controle operacional 

na maioria das operadoras do setor. 

 
45 Especialista em Gerenciamento de Projetos, Professora de Graduação do curso de Engenharia Civil. 
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Este cenário é complexo quando observado isoladamente, da ótica de cada uma das 

diversas partes envolvidas, porém deve-se ressaltar que, muitas vezes, existe uma 

deficiência de atenção a este problema por parte das companhias, que deveriam 

demonstrar interesse prioritário em conhecer e controlar o real nível de perdas 

existentes nos sistemas de abastecimento de água, em especial nos países em 

desenvolvimento (MUTIKANGA et al., 2011a, 2011b; TROJAN et al.,2015). Esta 

avaliação é de extrema importância, por exemplo, no cenário estadual, onde foi 

detectado, numa relação oferta/demanda, que 44% do sistema de abastecimento de 

água do estado do Espírito Santo obteve uma avaliação que detectou a necessidade 

de ampliação (BRASIL, 2010). Todo trabalho que busque articular, agregar e avaliar 

o desempenho do setor de saneamento é de fundamental importância para o 

monitoramento e avaliação da eficiência e da eficácia da prestação dos serviços de 

saneamento básico (VON SPERLING, 2013). 

2. Desenvolvimento 
 

Sistema de abastecimento de água 

A água que é encontrada na natureza não é própria para consumo. Um sistema de 

abastecimento de água é a instalação composta por um conjunto de obras civis, 

materiais e equipamentos, desde a zona de captação até as ligações prediais, 

destinada à produção e ao fornecimento coletivo de água potável, por meio de rede 

de distribuição (BRASIL, 2011). 

A eficiência operacional dos sistemas de abastecimento de água tem sido muito 

contestada no que se refere à elevada perda de água. Em uma visão ampla, esta 

eficiência está relacionada não só com o recurso água. Este setor representa, por 

exemplo, uma parcela significativa do consumo de energia global. Para uma 

concessionária de água ser considerada eficiente e eficaz, deve ser capaz de atender 

as condições de quantidade, qualidade, continuidade, confiabilidade e custo da água, 

acrescentando ainda a atenção e atendimento legal às questões relacionadas a 

preservação dos recursos ambientais. Afim de conseguir atingir todas essas 

condições, é primordial um monitoramento eficiente de todo do sistema, mas no Brasil 

isso ainda não é uma realidade. A falta de recursos financeiros das empresas de 

saneamento resulta em uma política que procura solucionar os problemas com ações 

locais, que não contemplam melhorias no longo prazo e na maioria das vezes têm 
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caráter emergencial (MORAIS et al., 2006; MORAIS et al., 2010; COELHO et al., 

2014). 

Nem todas estruturas sanitárias, particularmente aquelas em países emergentes, têm 

a disponibilidade de uma rede de distribuição bem desenvolvida e eficientemente 

gerenciada. Deve-se discutir cada passo da estratégia e o seu desenvolvimento, 

desde aprimorar a rede através de melhoramento do gerenciamento da infraestrutura, 

ou zoneamento para fragmentação, até o monitoramento e detecção de perdas 

através de técnicas e equipamentos para tanto (FARLEY et al., 2005). 

Panorama Geral 

Globalmente, fatores como as mudanças climáticas e o crescimento populacional 

reduziram a disponibilidade de água, ao mesmo tempo que aumentaram a demanda 

(BOYLE et al., 2013). Os desafios enfrentados são muitos, incluindo: rápida 

urbanização, poluição ambiental, diminuição dos recursos hídricos disponíveis, 

infraestrutura ultrapassada, processos de operação e manutenção ultrapassados, 

registro de informações defasado, tecnologias inadequadas, limitações financeiras, e 

influências políticas, culturais e sociais (KANAKOUDIS et al., 2013) 

A escassez do recurso hídrico disponível é um problema cada vez mais evidente para 

a humanidade. Previsões para 2050 feitas pela ONU (Organização das Nações 

Unidas), com o objetivo de conscientização sobre a segurança hídrica, destacam o 

aumento da demanda hídrica mundial nos setores de produção e na agricultura. Toda 

essa demanda poderá causar um colapso de água sem precedente. Na crise hídrica 

do cenário mundial, um dos fatores é a falta de planejamento, gerenciamento e a 

proteção deste recurso, que são cruciais e devem ser levados a sério (YEBOAH, 2008; 

VERIATO et al., 2019). 

Portanto, é de conhecimento da população, das empresas de saneamento e dos 

profissionais atuantes nesta área, que há uma escassez de recursos no setor, diante 

do tamanho da necessidade que o Brasil apresenta de desenvolvimento nesta área. 

O aumento da eficiência significa o aumento da água sendo entregue de forma que 

atenda aos objetivos para os quais se destina em relação ao volume de entrada do 

sistema, ou seja, redução de perdas. Além disto, um bom conhecimento dos 

processos e dados de um sistema permitem que o planejamento e tomada de 

decisões seja muito mais assertivo e eficaz. Morais et al. (2010) destacam que o 
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desempenho do serviço de abastecimento de água é traduzido não apenas com base 

na confiabilidade do atendimento à demanda, mas também a outros aspectos 

importantes, tais como: 

� A tarifa cobrada pelo serviço; 
 

� Grau de utilização e comprometimento dos recursos hídricos disponíveis em 

termos quantitativos e qualitativos; 

� A sustentabilidade dos recursos e serviços a médio e longo prazo; 
 

� A garantia do atendimento aos requisitos de pressão mínima e máxima na rede; 
 

� A operação com o mínimo de perdas. 
 

As Parcerias Público Privadas (PPP’s) são alternativas que vêm ganhando 

significância no setor de saneamento, visando otimizar o gerenciamento e 

desenvolvimento de áreas sem o atendimento adequado. Carvalho (2019) identificou 

alguns Fatores Críticos de Sucesso (FCS) na gestão de PPP’s e concessões do setor 

de água e esgoto no Brasil. Dentre eles, destaca-se boa governança da administração 

pública, fator socioeconômico favorável, suporte político e expertise privada e parceria 

e sustentabilidade econômica do contrato. O controle do uso dos recursos hídricos 

envolve atividades bastante complexas. 

O Plano Nacional de Saneamento Básico – Plansab (2013), coordenado pelo 

Ministério das Cidades na ocasião, é o principal instrumento da política nacional de 

saneamento básico instituída pela Lei 11.445, de 2007. O plano traz dados que 

mostram os principais problemas, destacando-se o volume ainda elevado de perdas 

físicas e de faturamento nos sistemas, sendo a melhoria desses serviços um grande 

desafio a ser enfrentado pelos prestadores da região (BRASIL, 2013). 

É crucial na abordagem de melhorias para o cenário o investimento em redução de 

perdas, que proporciona maior qualidade na gestão e controle operacional e posterga 

a ampliação de sistemas. A priorização adequada de zonas mais críticas deve ser 

adotada quando existe escassez de investimentos. Há uma evidente falta de foco 

sobre onde agir de forma prioritária. A grande importância em um processo de 

combate das perdas não é apenas reduzi-las, mas mantê-las num nível de controle 

para o futuro (SANTOS et al., 2014). 



 
394 

               Revista Acadêmica Novo Milênio 
               Volume 1 – Número 1 – 2019 – ISSN: 2675-0600 
 
 

 

Perdas de água 

A perda de água nos sistemas de abastecimento pode ser definida como a diferença 

entre o volume de água disponibilizado do sistema de distribuição, e o consumo 

autorizado. Por recomendação da Water Loss Task Force, utiliza-se a nomenclatura 

“Non Revenue Water- NRW” para a água sem receita (água não faturada), que possui 

três diferentes componentes: perdas de água real e aparente, e os consumos 

autorizados não faturados. Os consumos autorizados não faturados são provenientes 

de ações como por exemplo, água para o corpo de bombeiros, água para fins de 

operação (exemplo: lavagem de reservatórios), e a água fornecida gratuitamente para 

certos tipos de consumidores (FARLEY et al., 2003; ADEOSUN, 2014). 

A International Water Association (IWA) padronizou o entendimento dos componentes 

dos usos da água em um sistema de abastecimento, e publicou um padrão 

internacional de boas práticas de balanço hídrico. Este balanço, desde então, é 

reconhecido e adotado como padrão por um número crescente de países e entidades 

relacionadas à água no mundo todo. Uma matriz representa o Balanço Hídrico, onde 

se inserem os dois tipos de perdas relatados- aparentes e reais (LAMBERT et al., 

2002; FONTANA et al., 2016). A Figura 01 ilustra um quadro que mostra a forma de 

divisão destes elementos. 

Figura 01 - Nomenclaturas do balanço hídrico 
 

Fonte: TARDELLI FILHO (2015) 
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Nomenclaturas do balanço hídrico: 
 

� Volume produzido ou disponibilizado: volume anual de água produzido no 

sistema de abastecimento; parcela principal do cálculo do Balanço Hídrico; 

� Consumos autorizados: volume anual medido e/ou não medido fornecido a 

consumidores cadastrados; 

� Perdas: volume referente à diferença entre volume fornecido ao sistema e 

consumo autorizado; 

� Consumos autorizados faturados: Compõe-se dos volumes medidos faturados 

nos hidrômetros e dos volumes não medidos faturados, estimados nos locais onde 

não há hidrômetros instalados; 

� Consumos autorizados não faturados: volume que não gera receita para o 

prestador de serviços de saneamento, oriundos de usos legítimos de água no sistema 

de distribuição; 

� Perdas aparentes (comerciais): parcela de água correspondente ao volume de 

água consumido, porém não contabilizado pelo prestador de serviço de saneamento; 

� Perdas reais: perdas físicas ao longo da distribuição; 
 

� Águas faturadas: representa a parcela da água comercializada, traduzida no 

faturamento do fornecimento de água ao consumidor; 

� Águas não faturadas: representa a diferença entre os totais anuais da água que 

entra no sistema e do consumo autorizado faturado (FRANCI, 2009). 

Ociepa et al. (2019) atestaram que, na Polonia, os métodos recomendados pela IWA 

estão se tornando cada vez mais populares. Muitos anos de análises e avaliação de 

índices de perdas de água revelaram a efetividade das estratégias adotadas para 

redução de perdas. Vale ressaltar que as companhias analisadas no estudo estavam 

engajadas e envolvidas em iniciativas objetivando diretamente a redução de perdas. 

3. Considerações finais 
 

Um dos grandes desafios de empresas de saneamento no mundo todo é controlar as 

perdas de água, já que este é um dos principais indicadores da eficiência de operação. 

De acordo com a World Health Organization (2016), entre 1990 a 2015, o número de 
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pessoas com água potável aumentou em 65%, de 4,0 para 6,6 bilhões. O aumento do 

acesso aumenta a infraestrutura necessária para prover esta evolução. Com o 

aumento dos serviços, de uma ótica puramente quantitativa e absoluta, aumentam-se 

os erros, incluindo as perdas. A falta de conscientização e sensibilidade da população 

em relação a necessidade de poupar água já é um agravante. Somada ao 

envelhecimento e deterioração da infraestrutura, as perdas se agravam, causando 

impactos ambientais, econômicos, financeiros e ético sociais. (LUCIANI et al., 2019). 

No Brasil, ainda é necessário aumentar os esforços para atingir níveis eficientes de 

perdas. Conforme dados do Instituto Trata Brasil (2019), em 2017 o Brasil acumulou 

mais de 6,5 bilhões de metros cúbicos de água não faturada, como mostra a Figura 

02. 

Figura 02 – Balanço Hídrico Brasil SNIS 2017 (m³) 

Fonte: Brasil (2019). 

O PlanSab (2013) trouxe estratégias tanto para os programas e ações, como no 

cumprimento das metas estabelecidas e nas demais ações inerentes à política pública 

do setor de saneamento básico durante a sua vigência. Dentre elas, destaca-se a 

estratégia 97: 

Alocar recursos públicos federais e financiamentos com recursos geridos ou 

operados pela União em conformidade com a Lei nº 11.445/2007, 

condicionados:[ ] iii) à implementação eficaz de programa de redução 

de perdas de águas no sistema de abastecimento de água potável. (grifo 

do autor). 

As metas para saneamento básico nas macrorregiões e no País (em %), foram 

traçadas. Na Figura 03 destaca-se a meta do percentual do índice de perdas na 

distribuição de água. 
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Figura 03 - Metas para saneamento básico nas macrorregiões e no País (em %) 

Fonte: Adaptado de BRASIL (2013). 

A relação entre o uso dos recursos hídricos e a perda de água no sistema de 

distribuição, é divergente da sustentabilidade e eficiência ambiental. Apesar de 

existirem grandes avanços na área, ainda existem metodologias que são 

inexploradas, ou até mesmo exploradas de forma equivocada ou ineficiente. Portanto, 

ainda há espaço para pesquisas que pretendam aprimorar o estudo nesta vertente, 

que poderão ser aplicadas em sistemas de abastecimento de água. Ao analisar uma 

realidade e evidenciar chances de melhoria no controle da demanda de água, com a 

perspectiva de reduzir as perdas para privilegiar a sustentabilidade do consumo e da 

proteção ambiental, tem-se uma perspectiva acadêmica no assunto (COELHO et al., 

2014). 
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RESUMO 
 

Nos últimos anos, a indústria voltada para a adoça ̃o de novas tecnologias construtivas 
não  se  desenvolveu  de  forma  notável, sendo  predominante  a  execução  artesanal. 
Para que sejam alavancadas, deve-se tomar medidas de incentivo no ensino, nas 
entidades públicas e privadas e, por fim, na sociedade. Este estudo tem como objetivo 
conhecer a  percepção  de discentes e  docentes de  engenharia  civil  em relação  às 
tecnologias na construção civil. Os dados foram obtidos através da aplicação de um 
questionário com cinco perguntas utilizando a escala Likert, onde as opço ̃es foram de 
nenhum conhecimento a total conhecimento. Foi aplicado a discentes dos nonos e 
décimos  peri ́odos  e  docentes  do  curso  de  engenharia  civil  de  uma  instituiça ̃o  de 
ensino  superior  da  cidade  de  Vila  Velha-ES.  Com  relação  a  percepção  sobre  a 
tecnologia Steel Frame, 25% dos discentes do 10o período possuem bom 
conhecimento, e 9o período, 33% conhecimento razoável; e, 40% dos docentes, pouco 
conhecimento. Enquanto 80% dos docentes tem a noção de bom conhecimento sobre 
Energia Eólica, 65% dos discentes do 10o período é razoável e 5,6% os do 9o período, 
nenhum conhecimento. Com relação a percepça ̃o de conhecimento sobre Telhado 
verde, 40% dos docentes possuem bom conhecimento, 45% dos discentes do 10o 

período é razoável; e, 16,7% do 9o pouco conhecimento. Concluiu-se que os docentes 
possuem  uma  maior  percepção  de  conhecimento  com  relação  aos  materiais  e 
métodos construtivos. O conhecimento por parte dos discentes de 9o e 10o período 
possui em déficit que é minimizado com as experiências após sua formação. 

 
Palavras-chave: Eficiência energética; métodos construtivos; escala Likert. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

A expansão das cidades nos últimos tempos é um fator decisivo para a elevação da 

pressão das atividades geradas pelo ser humano acerca dos recursos naturais. O 

ecossistema  de  uma  forma  geral,  vem  sofrendo  influência  direta  e  indireta  do  homem, 

sendo com desmatamentos, diminuição da biodiversidade e até mesmo, poluiça ̃o do lençol 

freático, o que resulta redução da disparidade de habitats e perda de diversidade biológica. 

 
Bazzo e Pereira engenheiros, ainda em seu peri ́odo de formação, precisam ter uma 

percepçaõ futura do seu dever, não só como profissionais, mas como cidadãos e que, para 

ter essa capacidade, é necessário compreender e acompanhar avanços poli ́ticos, sociais e 

econômicos no meio em que vive. Afirmam ainda que engenheiros precisam ter ousadia 

para inovar, sem menosprezar técnicas e conhecimentos já existentes, mas contribuindo 

para sua evolução. 

 
Como um dos meios de inovação, destaca-se se a industrialização de produtos e 

processos  na  construção  civil,  que  pelo  Decreto  no  7.212/2010,  é  conceituada  como 

qualquer ação que modifique ou aperfeiçoe um produto para consumo, como por exemplo, a  

transformação  de  produtos  ou  matérias-primas,  a  montagem  provinda  da  reunião  de 

produtos já existentes, a renovação e restauração de produtos danificados para utilização 

(Presidência da República Casa Civil, 2010). 

 
Nos últimos anos de história do Brasil, a indústria voltada para a adoção de novas 

tecnologias construtivas não se desenvolveu de forma notável, sendo predominante a 

execução artesanal, que consiste no sistema construtivo tradicional com alvenaria. Para 

impulsionar  a   industrializaça ̃o   da   construção   civil   e  consequentemente   diminuir   os 

desperdícios e impactos trazidos pelo método tradicional, Ribeiro e Michalka (2003) 

sugerem que se devem tomar medidas de incentivo no ensino em universidades, nas 

entidades públicas e privadas e, por fim, na aceitação do método pela sociedade. 

 
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2016), o valor 

referente a obras e serviço advindos da construção civil em 2016 foi de R$ 299,1 bilhões, 

sendo que 68,5% são referentes a contratação por empresas privadas e pessoas físicas. 
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Apesar das estatísticas favoráveis no setor da construça ̃o civil e de sua contribuição 

para  o  produto  interno  bruto  (PIB)  brasileiro,  o  lixo  urbano  gerado  pela  populaça ̃o,  em 

toneladas, é duas vezes menor do que a geraça ̃o de resi ́duo sólido, definido pelo art. 3o da 

lei 12.305/2010 como todo material, elemento, instrumento ou bem descartado, proveniente 

das atividades da construção civil tradicional com alvenaria (Presidência da República Casa 

Civil, 1998). 

 
Marques et al (2018) pesquisaram as políticas públicas voltadas para o incentivo às 

práticas de projetos sobre sustentabilidade, onde o meio utilizado foi a internet com a 

amostra de 47 municípios brasileiros. Observaram que a região Norte possui 9,5% de 

iniciativas inerente às políticas públicas, enquanto a região Nordeste possui 29,2%, a região 

Sudeste 36,9% e as regiões Sul e Centro-Oeste, 16,7% e 7,7%, respectivamente. (Amostra 

n = 168). A região Sul teve maior destaque por ter maior média de iniciativas por município. 

De forma geral, os temas mais abordados referentes à sustentabilidade, pelas políticas, são 

de acordo com o quadro de crises do país. 

 
Citando  as  certificações  que  englobam  a  área  da  construção  civil,  tem-se  a 

certificação Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) que tem como objetivo 

avaliar  o  papel  ambiental  de  uma  construção.  Pode  ser  desenvolvida  em  qualquer 

construção  e  avalia  o  ciclo  de  vida  da  obra.  Esse  selo  confirma  que  os  métodos  do 

desenvolvimento em termos de água, emissão de CO2, consumo de energia, impactos no 

ambiente e outros, foram alcançados satisfatoriamente (Leite, 2011). 

 
No mesmo contexto, Silva (2010), analisou 24 empresas distribuídas entre Brasil, 

Portugal e Estados Unidos da América. O objetivo era demonstrar como estava o nível de 

divulgação dos indicadores de desempenho econômico e social e ambiental oferecido pelas 

empresas do setor da construção civil, que participaram da pesquisa. Conclui-se que as 

empresas  portuguesas  apresentaram  o  maior   i ́ndice  de   divulgação  de   indicadores 

sustentáveis em suas páginas da internet (websites). As empresas brasileiras tornaram 

pu ́blicos seus dados com relação a  sustentabilidade em seus websites  e enfatizaram o 

grande valor dado aos certificados de qualidade e ambientais adquiridos e seus 

engajamentos sociais. Já as empresas norte americanas, foram as que tiveram uma maior 

preocupação com a viabilização da construção verde, com 80% das empresas pesquisadas 

possuindo certificado pela Leadership in Energy and Environmental Design (LEED). 
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Segundo as Normas brasileiras (NBR), a International Organization for 

Standardization  (ISO)  14001  evidencia  a  determinaça ̃o  a  respeito  de  um  composto  de 

Gestão ambiental, o que permite a uma empresa utilizar uma política que conte com os 

requisitos legais por ela assinados e informações sobre uma expressão ambiental evidente 

(ABNT, 2004). 

 
Jabbour et al (2013) realizaram coleta de documentos e visitas em presas com 

certificação ISSO 14001, todas elas líderes em seus segmentos de atuação. Concluíram 

que os temas mais abordados de cunho ambiental nos treinamentos oferecidos pelas 

empresas foram: política ambiental e reciclagem. Alguns temas dessas palestras tenderam 

a ser oferecidos somente para os respondentes. Além disso, algumas empresas não 

ofereceram    treinamento    pleno    com    informações    mais    aprofundadas,    conforme 

recomendação internacional, para seus colaboradores. 

 
A atual dificuldade de implantação de novas tecnologias na construção civil sendo 

por  falta  de  informação  ou  até  mesmo  falta  de  mão-de-  obra  qualificada,  verifica-se  a 

necessidade de mensurar o conhecimento de discentes e docentes do curso de engenharia 

civil no que se refere às novas tecnologias que surgem com o passar dos anos. 

 
O principal objetivo deste estudo foi conhecer a percepção de discentes e docentes 

de engenharia civil de Vila Velha- ES, no que se refere às tecnologias construtivas. 

 
 

 
MÉTODO 

 
Estudo descritivo retrospectivo realizado na Faculdade Novo Milênio, Vila Velha, ES, 

em abril de 2019. Para a escolha do local foi considerada a Institui ção de Vila Velha, ES 

que possui ́a o 9o  e 10o  período do curso de Engenharia Civil e que autorizou a aplicação 

do questionário. 

 
Após autorização do diretor da Instituição, os entrevistados assinaram os termos e 

consentimentos e responderam o questionário. 

 
O questionário foi aplicado para discentes e docentes de ambos os sexos acima de 

18 anos. Os discentes foram abordados em suas salas de aula e docentes foram abordados 

na sala dos professores, coordenaça ̃o ou salas de aula. 



 
405 

               Revista Acadêmica Novo Milênio 
               Volume 1 – Número 1 – 2019 – ISSN: 2675-0600 
 
 

 

O questionário foi respondido por 18 discentes do 9o Período, 20 discentes do 10o 

Período e 5 docentes. 1 discente do 10o Período se negou a responder o questionário e 

não especificou o motivo. 

 
Para o questionário, foi utilizada a escala Likert, que segundo Bermudes et al (2016), 

é um tipo de escala de atitude na qual a pessoa entrevistada classifica o seu nível de 

entendimento em relação às perguntas aplicadas, essa escala ajuda a medir a intensidade 

das respostas dadas. 

 
A escala Likert utilizada foi de conhecimento, onde os níveis de respostas possíveis 

foram criados pela autora. Esses níveis foram de: nenhum conhecimento, pouco 

conhecimento, conhecimento razoável, bom conhecimento e total conhecimento. 

 
As perguntas oferecidas aos entrevistados estão listadas abaixo: 

 
Assinale a alternativa que indica sua percepção sobre seu nível de conhecimento a 

respeito de: 

 
1- Steel Frame 

2-Telhado verde 

3- Light Emitting Diode (Iluminação LED) 

4- Energia eólica 

5- Energia solar 
 
 

A variável fundamental analisou a percepção dos discentes e docentes a respeito 

das tecnologias construtivas. 

 
Foram analisadas quantitativamente as 5 respostas dadas pelos entrevistados. Foi 

uma análise descritiva dos dados onde as variáveis foram apresentadas como valores 

absolutos, percentuais e média ± desvio padrão (DP). O software utilizado para análise 

estatística foi o Microsoft Office 2016. 

 
Todos os voluntários assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido.
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RESULTADOS 

 
Os  gráficos  resultantes  das  interpretações  dos  43  questionários  aplicados  aos 

discentes de 9o e 10o período e docentes estão representados por meio de 5 figuras. As 

figuras estão assim distribuídas: 

 
A pergunta 1 está relacionada a noçaõ de conhecimento dos pesquisados referente a 

tecnologia de Steel Frame. Entre os pesquisados do 10o periodo nenhum deles (0%) 

marcou a opção de nenhum conhecimento, 25% afirmaram possuir pouco conhecimento, a 

maioria  (50%)  conhecimento  razoa ́vel,  25%  afirmaram  possuir  bom  conhecimento  e 

nenhum deles (0%) afirmou possuir conhecimento total. Entre os pesquisados do 9o 

periodo, 16,7% afirmaram possuir nenhum conhecimento, 33% afirmaram possuir pouco 

conhecimento, 33% afirmaram possuir conhecimento razoável, 17% afirmaram possuir bom 

conhecimento e nenhum deles (0%) afirmou possuir conhecimento total. Entre os docentes 

pesquisados os maiores percentuais de opções marcadas foram de pouco conhecimento e 

bom conhecimento que teve cada opção escolhida por 40% dos entrevistados. Já 20% 

afirmou possuir conhecimento razoável e a opção de nenhum conhecimento total não foi 

marcada (0%). 

 
Figura 1. Distribuição percentual relacionado a percepção de 
conhecimento de Steel Frame de docentes (n=5), discentes 

do 9o período (n=18) e 10o período (n=20). 
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A pergunta 2 está relacionada a imagem de conhecimento que os pesquisados 

alegam ter referente a tecnologia do Telhado verde. Entre os pesquisados do 10o período, 

nenhum deles (0%) afirmou possuir nenhum conhecimento, 25% afirmaram possuir pouco 

conhecimento, a maioria dos entrevistados (45%) afirmou possuir conhecimento razoável, 

30% afirmaram possuir bom conhecimento e 0% afirmou possui conhecimento total. Entre 

os pesquisados do 9o periodo, 0% afirmou possuir nenhum conhecimento e o mesmo 

percentual afirmou possuir conhecimento total, 16,7% afirmaram possuir pouco 

conhecimento, a maioria (50%) afirmou possuir conhecimento razoável, 33% afirmaram 

possuir bom conhecimento e 0% afirmou possuir conhecimento total. Entre os docentes 

pesquisados a opção nenhum conhecimento e conhecimento total não foi escolhida (0%), já 

a opção pouco conhecimento foi marcada por 20% e as opções conhecimento razoável e 

bom conhecimento foi escolhida por 40% dos entrevistados cada opção. 

 
Figura 2. Distribuição percentual relacionado a percepção de 

conhecimento de Telhado verde de docentes (n=5), discentes do 
9o período (n=18) e 10o período (n=20). 

 
 
 

A  pergunta  3  está  relacionada  a  percepção  de  conhecimento  dos  pesquisados 

referente a tecnologia de iluminação Light Emitting Diode (LED). Entre os pesquisados do 

10o período, 0% afirmou possuir nenhum conhecimento, 20% afirmaram possuir pouco 

conhecimento, 25% afirmaram possuir conhecimento razoável, a maioria (35%) afirmou 

possuir bom conhecimento e nenhum deles (0%) afirmou possuir conhecimento total. Entre 
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os pesquisados do 9o período, 16,7% afirmaram possuir nenhum conhecimento, 33,3% 

afirmaram possuir pouco conhecimento, 22,2% afirmaram possuir conhecimento razoável, 

27,8% afirmaram possuir bom conhecimento e 0% afirmou possuir conhecimento total. 

Entre os docentes pesquisados, 0% afirmou possuir nenhum conhecimento, 20% afirmaram 

possuir pouco conhecimento, 20% afirmaram possuir conhecimento razoável, 60% 

afirmaram possuir bom conhecimento e 0% afirmou possuir conhecimento total. 

 
Figura 3. Distribuição percentual relacionado a percepc ̧ão de 

conhecimento de Iluminação LED de docentes (n=5), discentes do 
9o período (n=18) e 10o período (n=20). 

 
 

A pergunta 4 está relacionada a noça ̃o de conhecimento dos pesquisados referente 

e Energia Eólica. Entre os pesquisados do 10o período, 0% afirmou possuir nenhum 

conhecimento, 20% afirmaram possuir pouco conhecimento, 65% afirmaram possuir 

conhecimento razoável, 10% afirmaram possuir bom conhecimento e 5% afirmaram possuir 

total conhecimento. Entre os pesquisados do 9o período, 5,6% afirmaram possuir nenhum 

conhecimento, 33,3% afirmaram possuir pouco conhecimento, a maioria (44,4%) afirmou 

possuir conhecimento razoável, 27,8% afirmaram possuir bom conhecimento e 0% afirmou 

possuir conhecimento total. Entre os docentes entrevistados, 0% afirmou possuir nenhum 

conhecimento, 20% afirmaram possuir pouco conhecimento, 0% afirmou possuir 

conhecimento razoável, a grande maioria (80%) afirmou possuir bom conhecimento e 0% 

afirmou possuir conhecimento total. 
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Figura 4. Distribuição percentual relacionado a percepção de 
conhecimento de Energia eólica de docentes (n=5), discentes do 

9o período (n=18) e 10o período (n=20). 

 
 
 
 
 

 
A  pergunta  5  está  relacionada  a  percepça ̃o  de  conhecimento  dos  pesquisado 

referente a Energia solar. Entre os pesquisados do 10o período, 0% afirmou possuir nenhum 

conhecimento, 10% afirmaram possuir pouco conhecimento, 45% afirmaram possuir 

conhecimento razoável, 35% afirmaram possuir bom conhecimento e 0% afirmou possuir 

conhecimento total. Entre os pesquisados do 9o período, 5,6% afirmaram possuir nenhum 

conhecimento, 5,6% afirmaram possuir pouco conhecimento, 61,1% afirmaram possuir 

conhecimento razoável, 27,8% afirmaram possuir bom conhecimento e 0% afirmou possuir 

conhecimento total. Entre os docentes pesquisados, 20% afirmaram possuir nenhum 

conhecimento, 0% afirmou possuir pouco conhecimento, 0% afirmou possuir conhecimento 

razoável,  grande  parte  deles  (80%)  afirmou  possuir  bom  conhecimento  e  a  opção 

conhecimento total não foi marcada por nenhum entrevistado (0%). 
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Figura 5. Distribuição percentual relacionado a percepção de 
conhecimento de energia solar de docentes (n=5), discentes do 

9o período (n=18) e 10o período (n=20). 

 
 

As  tabelas  abaixo  mostram  quantitativamente  as  opções  escolhidas  por  cada 

pesquisado sendo eles docentes, discentes do 9o período e discentes do 10o período. 

 
Percepção de conhecimento dos docentes sobre Steel Frame, telhado verde, 

energia eólica, energia solar e iluminação LED da Faculdade Novo Milênio em 2019 
 

Tabela 1. Distribuição por número de docentes referente a percepção de conhecimento de Steel frame, 
Telhado verde, Energia eólica solar e Iluminação LED (n=5). 
 Steel 

frame (n) 
Telhado 
verde (n) 

Energia eólica 
(n) 

Energia solar 
(n) 

Iluminação 
LED (n) 

Nenhum conhecimento 0 0 1 0 1 

Pouco conhecimento 1 1 0 1 0 
Conhecimento razoável 2 2 1 0 0 
Bom conhecimento 2 2 3 4 4 
Conhecimento total 0 0 0 0 0 

 

 
Percepção de conhecimento dos discentes do 10o período sobre Steel Frame, 

telhado verde, energia eólica, energia solar e iluminação LED da Faculdade Novo 
Milênio em 2019 

 
Tabela 2. Distribuição por número de discentes do 10o período referente a percepção de conhecimento de 
Steel frame, Telhado verde, Energia eólica solar e Iluminação LED (n=20). 
 Steel 

frame (n) 
Telhado 
verde (n) 

Energia eólica 
(n) 

Energia solar 
(n) 

Iluminação 
LED (n) 

Nenhum conhecimento 0 0 4 0 0 

Pouco conhecimento 5 5 4 4 2 
Conhecimento razoável 10 9 7 13 9 
Bom conhecimento 5 6 5 2 7 
Conhecimento total 0 0 0 1 2 
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Percepção de conhecimento dos discentes do 9o período sobre Steel Frame, 
telhado verde, energia eólica, energia solar e iluminação LED da Faculdade Novo 

Milênio em 2019 
 

Tabela 3. Distribuição por número de discentes do 9o período referente a percepção de conhecimento de 
Steel frame, Telhado verde, Energia eólica solar e Iluminação LED (n=18). 
 Steel 

frame (n) 
Telhado 
verde (n) 

Energia eólica 
(n) 

Energia solar 
(n) 

Iluminação 
LED (n) 

Nenhum conhecimento 0 0 1 0 1 

Pouco conhecimento 1 1 0 1 0 
Conhecimento razoável 2 2 1 0 0 
Bom conhecimento 2 2 3 4 4 
Conhecimento total 0 0 0 0 0 

 
 
DISCUSSÃO 

 
Visando verificar as diferentes percepções de conhecimento dos pesquisados sendo 

eles alunos dos últimos peri ́odos do curso de graduação em engenharia civil e professores 

que  possuem  formação  de  nível  superior  em  cursos  relacionados  a  engenharia  civil,  o 

presente artigo teve como finalidade quantificar essa idéia de conhecimento em relaça ̃o aos 

materiais e métodos construtivos que em sua maioria são sustentáveis por utilizarem 

me ́todos  de  execução  e  materiais  que  geram  um  menor  impacto  ao  meio  ambiente.  O 

desvio padrão dos valores encontrados nos gráficos foram de 2 pontos para mais ou para 

menos. 

 
Os resultados estão sujeitos a sofrerem devido a não seriedade de resposta por parte 

dos colaboradores, aumentando assim a margem de erro da pesquisa. 

 
No aspecto relacionado ao Steel frame, 40% dos docentes, 25% dos discentes do 

10o  periódo  e  17%  dos discentes do  9o  peri ́odo  alegam possuir percepção  de  um bom 

conhecimento sobre o Steel frame, um número ainda pequeno que exemplifica a pesquisa 

de Milan et al (2011) que numa pesquisa no mercado de construção civil em Caxias do Sul- 

RS, executando levantamento de dados em órgãos públicos e privados e entrevistando 

profissionais da área que já trabalharam com steel frame, concluíram que o fato do sistema 

steel frame não ser tão conhecido pela população causa um certo receio em sua utilização e 

insegurança com relação aos benefícios do sistema 

 
No que diz respeito a utilização de Telhados verdes, Santos et al (2013) em sua 

pesquisa teve resultados que demonstraram que os telhados verdes analisados possuíram 

maior capacidade para reter o volume da água das chuvas, retardando o início de seu 
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escoamento superficial e, mesmo com o aumento do volume das chuvas, os telhados 

verdes tiveram uma maior demora para zerar o escoamento da chuva, em relação a um 

telhado  convencional,  comparaça ̃o  essa  que  explicaria  a  percepção  de  conhecimento 

promissora tanto por parte dos docentes, quanto por parte dos discentes. 

 
Em relação ao conhecimento de iluminação de LED, 60% dos docentes expressaram 

que possuem bom conhecimento acerca do tema. Esse percentual favorável pode se dar 

pelos benefícios citados por Ribeiro et al (2012) que em um estudo sobre a implantação da 

tecnologia LED na iluminaça ̃o pública através de estudos em catálogos de fabricantes e 

ensaios luminotécnicos, conclui ́ram que nas mesma condiço ̃es de uso, com lâmpadas de 

tecnologia LED o consumo de energia mensal era de 1,015 MW/h, enquanto o consumo de 

lâmpada a vapor de Mercúrio era de 1,501 MW/h e que a lâmpada de LED dura 6,39 vezes 

mais que a lâmpada de vapor de Mercúrio, sendo assim, durante um ano a economia de 

energia é aproximadamente de 6 MW/h. Os valores obtidos também podem ter sido 

favora ́veis devido ao ni ́vel de inserção da lâmpada de tecnologia LED no cotidiano e sua 

facilidade em ser adquirida e instalada, não demandando assim de uma mão-de-obra 

qualificada. 

 
Fazendo  mença ̃o  a  pesquisa  de  Dassi  et  al  (2015)  foi  conclui ́do  que  além  da 

redução de custos, a energia solar é uma fonte energética renovável muito importante que 

gera benefi ́cios ao meio ambiente e que o Brasil é um pai ́s promissor na implementação 

dessa tecnologia por ser um pais tropical com o benefício de que há empresas na cidade 

de Vila Velha-ES que fazer a instalação de todo o equipamento para a captação da energia 

Solar  e  transformação  em  energia  elétrica,  há  a  justificativa  da  percepção  de  bom 

conhecimento de 80% dos docentes em relação a energia solar. 

 
A possibilidade da utilização da energia Solar de uma forma benéfica no Brasil é 

descrita por Kemerich et al (2016) em um estudo de revisões bibliográficas que chegou à 

conclusaõ  de  que  deve  haver  a  adoção  de  uso  de  fontes  energéticas  renova ́veis,  em 

destaque a energia solar devido ao grande potencial de utilização dessa fonte energética 

no Brasil. 

 
Analisando o gráfico de percepção de conhecimento sobre a energia eólica, 0% de 

discentes do 10o período e docentes alegam possuir conhecimento total acerca dessa 

energia. Como método para justificar esses dados há a pesquisa realizada por Moreira et 
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al (2013) onde, as empresas responsáveis pela implantação das usinas de energia eólica 

na região, estão longe de um verdadeiro comprometimento com a questão socioambiental 

das  áreas que  atuam e  que  nenhuma  fonte  de  geração  de  energia  é  totalmente limpa, 

sempre há um grau de impacto ambiental. Em contrapartida tem-se um percentual de 

docentes bastante relevante (80%) que alegam possuir um bom conhecimento à respeito 

da energia eólica, o que pode ser explicado com o fato de que em 2017 o Brasil ocupou o 

8o lugar no ranking mundial na utilização da energia eólica como fonte energética e em 

2018 o Brasil ocupou o 2o lugar no ranking mundial em produça ̃o de energia elétrica a partir 

da energia eólica, com um valor de 15 GW, que equivale a produção elétrica da hidrelétrica 

de Itaipu que por sua vez é a 2a maior hidrelétrica do mundo. 

 
Lacerda e Gomes (2014) ao pesquisarem informações bibliográficas para explicar a 

necessidade  de  encontrar  sistemas  produtivos  que  levem  em  consideração  os  fatores 

econômicos, sociais e ambientais da sustentabilidade, concluíram que há um aumento da 

preocupação com questões da sustentabilidade e redução de custos no ramo da construção 

civil, deste modo, as práticas sustentáveis visam melhorar a gestão dos recursos 

ambientais para a posteridade. 

 
Segundo  a  resolução  do  CONAMA  237/97  (1981),  Art.  2o   explica  que  a  licença 

ambiental para empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou potencialmente 

causadoras de significativa degradação do meio dependerá de prévio estudo de impacto 

ambiental e respectivo relatório de impacto sobre o meio ambiente (EIA/RIMA), ao qual se 

dará publicidade, garantida a realização de audiências públicas, quando couber, de acordo 

com  a  regulamentação.  De  acordo  com  essa  resolução,  a  fiscalizaça ̃o  em  torno  de 

empresas prestadores de serviço se faz de forma rígida a fim de controlar a degradaça ̃o do 

meio   ambiente,   sendo   assim   aumentar   a   utilização   de   tecnologias   construtivas 

sustentáveis, possibilita que as empresas consigam se mantém dentro dos padrões 

exigidos pelos órgãos competentes fiscalizadores e, por conseguinte, proporcionaria 

benefi ́cios econômicos, social e ambientais. 
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CONCLUSÃO 
 
Ao comparar os resultados percentuais do questionário versus as pesquisas realizadas 

sobre os diversos tipos de materiais e métodos construtivos citadas ao longo do artigo, fica 

evidente  que  a  percepção  do  conhecimento  acerca  das  tecnologias  construtivas  ainda 

possui um déficit, principalmente por parte dos discentes de 9o e 10o período, o que abre 

uma margem para pesquisas futuras acerca dos motivos que fazem com que os 

profissionais  com  formação  superior  possuam  uma  maior  percepça ̃o  de  conhecimento 

quando comparados a alunos em formação. 
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RESUMO 

Apesar de ser uma doença grave, a tuberculose é curável quase que em todos os novos 
casos. A epidemia de tuberculose e HIV torna-se um importante problema de saúde pública 
principalmente por atingir indivíduos economicamente ativos. Prisões do Estado do Rio de 
Janeiro a incidência média de tuberculose é de 3.137/100 mil. O principal objetivo deste 
estudo foi identificar o perfil epidemiológico dos portadores de tuberculose da Penitenciária 
de Segurança Máxima I – Viana/ES. Estudo descritivo transversal de prevalência onde 
foram coletados dados dos prontuários do presídio. Esta ficha visou identificar a 
comorbidade Tuberculose/AIDS, o grau de escolaridade dos portadores de Tb da Unidade, 
os antecedentes familiares dos portadores de Tb da Unidade, os fatores ambientais que 
facilitam o processo de desenvolvimento da doença, a faixa etária do portador de 
tuberculose, as formas clínicas de tuberculose desenvolvida nos indivíduos analisados, 
motivo de início do tratamento, o motivo de encerramento do tratamento, se possui ou não 
consulta mensal com o enfermeiro, se há algum multirresistente, se há agravantes 
(alcoolismo, tabagismo ou uso de drogas ilícitas) e se há exames laboratoriais no 
prontuário. De abril de 2010 a abril de 2011 foram notificados 25 casos de tuberculose na 
PSMA I. Não foi encontrado nenhum registro de soroposividade por HIV. 80% dos registros 
foram de casos novos, adquiridos no ambiente prisional. Os fatores que propiciam o alto 
índice de desenvolvimento de tuberculose sejam eles sociais ou ambientais, nos sistemas 
prisionais têm relevância ao serem identificados, pois permitem o desenvolvimento de 
ações de combate e controle eficazes. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

A tuberculose é uma doença infecto-contagiosa causada por bactéria que afeta 

principalmente os pulmões, mas também pode ocorrer em outros órgãos do corpo, como 

ossos, rins e meninges (membranas que envolvem o cérebro). É causada principalmente 

pela Mycobacterium tuberculosis ou Bacilo de Koch (BK). Outras espécies como 

Mycobacterium bovis, africanum e microti também podem causar a tuberculose (PORTAL 

DA SAÚDE, 2011). 

 
Segundo estimativas, cerca de um terço da população mundial está infectada com o 

Mycobacterium tuberculosis, com o risco de desenvolver a enfermidade. Todos os anos são 

registrados por volta de 8 milhões de novos casos e quase 3 milhões de mortes. Pessoas 

idosas, minorias étnicas e imigrantes estrangeiros são os mais atingidos nos países 

desenvolvidos (BOLLELA; SATO; FONSECA, 1999) 

 
De acordo com o Ministério da Saúde, em 2011, o Brasil e outros 21 países em 

desenvolvimento, registravam a tuberculose como importante problema de saúde pública 

com 80% dos casos mundiais da doença. Neste mesmo ano estimava-se que, no Brasil, 

mais de 57 milhões de pessoas estariam infectadas pelo bacilo da tuberculose. Por ano 

eram notificados aproximadamente 72 mil casos novos e 5 mil mortes em decorrência da 

doença. (PORTAL DA SAÚDE, 2011). A Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) do 

Ministério da Saúde apontou que, No período de 2008 a 2017, houve queda média anual 

de 1,6% no coeficiente de incidência de tuberculose. Em 2017, foram notificados 69.569 

casos novos com coeficiente de incidência igual a 33,5 casos por 100 mil habitantes (SVS, 

2018) 

 
Com o surgimento da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (SIDA/ AIDS) em 1981, 

observa-se, tanto em países desenvolvidos como nos países em desenvolvimento, 

crescente número de casos notificados de tuberculose (TB) em pessoas infectadas pelo 

Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) (MOREIRA et al, 2019). A associação dessas 

duas enfermidades constitui um sério problema de saúde pública, podendo levar ao 

aumento da morbidade e mortalidade pela TB em muitos países, mas a magnitude da 

associação entre essas duas doenças pode não ser aparente se casos de comorbidade 

não forem notificados (CARVALHO; DOURADO I; BIERRENBACH, 2001) 
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A soropositividade para HIV torna o indivíduo mais suscetível à infecção por Mycobacterium 

tuberculosis e o risco de progressão para doença TB. Tanto na infecção recente quanto 

latente, o risco aumenta à medida que a imunossupressão se estabelece. Dos indivíduos 

infectados por Mycobacterium tuberculosis, mas não por HIV, 90% não chegarão a 

apresentar TB ao longo da vida (CHEADE et al, 2009; PINTO NETO et al, 2013). 

 
A epidemia de tuberculose e HIV torna-se um importante problema de saúde pública 

principalmente por atingir indivíduos economicamente ativos (HIJJAR; OLIVEIRA; 

TEIXEIRA, 2001; CORTEZI; SILVA, 2006; CHEADE et al, 2009; MOREIRA et al, 2019). 

 
De acordo com dados de 2005, a população de encarcerados se encontrava em 350 mil, o 

que correspondeu a um aumento de 44% com relação a 2001. Visto que é uma doença de 

transmissão aérea, a tuberculose se dissemina frente à superlotação e às precárias 

condições das penitenciárias brasileiras. Outro fator relevante é os reclusos serem oriundos 

geralmente de áreas endêmicas e serem expostos à reinfecção devido recidivas penais 

(DIUANA et al, 2007). 

 
Em revisão sistemática e metanálise Moreira et al (2019) registraram 2 163 presos foram 

identificados com tuberculose com 2% de prevalência combinada de tuberculose entre os 

prisioneiros. Observaram também que, em países com prevalência de 0 a 24 por 100 mil 

habitantes na população geral ficou abaixo de 1% de tuberculose entre prisioneiros Nos 

países com prevalência de tuberculose de 25 a 99 por 100 mil, a estimativa foi de 3%; e 

nos países com prevalência maior ou igual do que 300 por 100 mil, a estimativa foi de 8%. 

 
No Brasil, 3% dos presos já ingressam no Sistema Prisional portando tuberculose e esse 

fato pode ser devido ao indivíduo ser oriundo de área endêmica ou das precárias condições 

de confinamento das delegacias de polícia. No ambiente prisional a sobrevivência é a 

prioridade, assim, o risco de ser estigmatizado e segregado gera problemas de adesão ao 

tratamento, bem como a priorização da segurança em detrimento da saúde por parte das 

autoridades gerando dificuldade de acesso, escassez de recursos e inadaptação dos 

serviços de saúde (DIUANA et al, 2007). 

 
O Brasil situa-se entre os países com maiores taxas de morbimortalidades por TB. De 1980 

a 1995, a proporção de óbitos associados à TB elevou-se de 10,1% para 15,5%, em relação 

ao total de mortes por doenças transmissíveis. Esses dados apontam o elevado nível 
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endêmico da TB e uma tendência distinta da maioria das doenças infecciosas, cuja 

incidência diminuiu de forma expressiva nas últimas duas décadas (LINDOSO et al, 2008). 

 
No Espírito Santo, dez municípios considerados prioritários para controle da tuberculose, 

pois foram registrados aproximadamente 80% dos casos novos da doença em Cachoeiro 

de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Guarapari, Linhares, São Mateus, Serra, Viana, Vila 

Velha e Vitória. Em 2015 ocorreram 1.202 casos novos, representando uma incidência de 

29,7/100.000 habitantes. Para o mesmo período, a taxa de incidência no Brasil foi 

33,2/100.000 habitantes (SESA, 2016). 

 
A falta de capacidade dos profissionais e as dificuldades do coordenador em deslocá-los 

do ambiente de trabalho para serem capacitados é evidente. Os profissionais necessitam 

ter conhecimentos, habilidades técnicas e políticas para ampliar possibilidades de captar 

recursos, estimular a vontade política dos governantes e assim, dar conta do manejo da TB 

de forma a apresentá-la na sua complexidade social, política, econômica e até histórica 

(SANTOS et al, 2010). 

 
O monitoramento da tuberculose nas prisões deveria ser parte rotineira das intervenções 

direcionadas a eliminar a doença na comunidade. Devem ser enfrentadas as dificuldades 

organizacionais e políticas para a aplicação de estratégias nas prisões, assegurando 

qualidade de vida para os presos e um controle mais efetivo da tuberculose dentro e fora 

das prisões (OLIVEIRA; CARDOSO, 2004; PINTO NETO, 2013; MOREIRA et al 2019). 

 
Considerando que, a população prisional se apresenta, devido às condições de 

confinamento em que se encontram expostas, um elevado risco de disseminação de 

agravos infecciosos e transmissíveis, em destaque a DST/AIDS, tuberculose, pneumonia, 

hepatites, diarréias infecciosas, bem como distúrbios mentais, traumas, além de outros 

problemas comuns à população brasileira (SESA, 2016). Portanto este estudo visa 

identificar o perfil epidemiológico dos portadores de tuberculose da Penitenciária de 

Segurança Máxima I (PSMA I). 

 
MÉTODO 

 
 

Estudo descritivo transversal de prevalência realizado na Penitenciária de Segurança 

Máxima I, BR 262, Viana, ES onde foram coletadas informações registradas no livro de 
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controle de tuberculose e nos prontuários dos reclusos pré-selecionados, que iniciaram o 

tratamento no período de abril de 2010 a abril de 2011. 

 
Foram selecionados prontuários de indivíduos presos do sexo masculino, com idade a partir 

de 18 anos que haviam sido cadastrados no Programa de Controle de Tuberculose da 

unidade prisional. Também foi registrada a existência de comorbidades, como: alcoolismo, 

tabagismo, uso de drogas ilícitas e AIDS, o grau de escolaridade dos portadores de TB da 

unidade, os antecedentes familiares dos portadores de TB, a faixa etária do portador de 

tuberculose, as formas clínicas de tuberculose desenvolvidas nos indivíduos analisados, o 

motivo do início do tratamento, se é realizado tratamento e consulta mensal, quantos 

finalizaram o tratamento e quantos abandonaram o tratamento, se existem exames 

laboratoriais e radiológicos nos prontuários e se há algum paciente multirresistente. 

 
 

 
RESULTADOS 

 
 

A Penitenciária de Segurança Máxima I é composta por reclusos do sexo masculino e 

comporta atualmente 520 detentos. Essa capacidade não é excedida. Há geralmente 

variação entre 490 e o limite máximo da unidade. De abril de 2010 a abril de 2011 foram 

notificados 25 casos de tuberculose na PSMA I, a tabela 1 mostra alguns fatores 

pesquisados. A idade predominante foi de 20 a 29 anos (76%), apenas 20% tinham idade 

entre 30 e 39 anos e 4% entre 40 e 49 anos. 

 
Apenas 8% dos detentos não realizaram teste para detecção do HIV, 88% não estavam 

infectados pelo vírus e não haviam dados sobre a realização do exame de 4% dos detentos. 

Não foi encontrado nenhum registro de soropositividade para HIV. 

 
A forma pulmonar foi a mais freqüente (96%). Verificou-se que 80% dos registros foram de 

casos novos, adquiridos no ambiente prisional. Todos iniciaram ou continuaram o 

tratamento na unidade. Dentre os reclusos, 28% foi transferido para outras unidades, não 

houve nenhum registro de alta por abandono de tratamento, 72% dos detentos receberam 

alta do tratamento por cura (tabela 1). 
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INFORMAÇÕES EPIDEMIOLÓGICAS 

 
Tabela 1: Distribuição de frequência dos casos de tuberculose 
notificados de abril de 2010 a abril de 2011 na PSMA I (n=25). 

 

Devido à transferência para outras penitenciárias, situação comum neste meio, muitos 

prontuários não puderam ser acessados na unidade, o que dificulta a análise completa dos 

dados podendo traçar um perfil não condizente com a realidade, 44% dos prontuários não 

foram pesquisados 

 
A tabela 2 demonstra que, dentre os 56% pesquisados, 32% possuíam apenas ensino 

fundamental incompleto. 44% adquiriram TB na instituição e apenas 12% já chegaram na 

instituição com TB vindo de outras penitenciárias. 56% tinham exames radiológicos e 

laboratoriais no prontuário e estes mesmos 56% não constavam antecedentes familiares. 

40% foi ou é alcoolista, apenas 8% já foi ou é tabagista e 44% faz ou fazia uso de drogas 

ilícitas. Dentre os 56% dos prontuários pesquisados na unidade, todos possuíam registro 

de consulta mensal com o enfermeiro. Não houve nenhum caso de tuberculose 

multirresistente. 
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INFORMAÇÕES EPIDEMIOLÓGICAS 

 
Tabela 2: Distribuição percentual dos casos de tuberculose notificados 
de abril de 2010 a abril de 2011 na PSMA I (n=25). 
* Dados correspondentes a 56% dos reclusos pré-selecionados. 

 
 
 

 

DISCUSSÃO 
 
 

É relevante o conhecimento das proporções da tuberculose dentro das unidades prisionais 

a fim de que se possam estabelecer estratégias eficazes à realidade de confinamento. 

 
Neste estudo a maior parte dos detentos tinham faixa etária entre 20 a 29 anos. Estudo 

realizado em Campinas, mostrou que a idade predominante dos detentos portadores de TB 

foi de 25 – 34 anos (62,6%), o que mostra certa disparidade com relação ao estudo 

realizado (OLIVEIRA; CARDOSO, 2004) 

 
Em Ribeirão Preto, os maiores coeficientes de incidência de bacilíferos foram observados 

na faixa etária de vinte a 49 anos, com ênfase nos doentes de trinta a 39 anos. Ainda em 

Ribeirão Preto, 91% dos casos notificados se concentraram na faixa etária entre 20 e 49 

anos (MUNIZ et al, 2006). Estudo sobre internações por tuberculose pulmonar no Estado 

de São Paulo no ano de 2004 verificou-se que em relação à idade há um aumento no 

número de internações na faixa etária produtiva, entre os 15 e 59 anos, e o autor relata que 

esses dados não diferem do Brasil como um todo, observando-se que há um aumento entre 

40 a 44 anos (ARCENCIO; OLIVEIRA; VILLA, 2007). 
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Em pacientes não infectados pelo HIV a forma clínica pulmonar atingiu 86%, de acordo com 

estudo realizado em Ribeirão Preto. A forma clínica que mostrou predomínio nos doentes 

com TB foi a forma pulmonar, não diferindo dos estudos epidemiológicos em geral. Essa 

forma é a que merece maior atenção para as atividades de controle da TB por ser a forma 

transmissível da doença, havendo necessidade do diagnóstico e início do tratamento o mais 

rápido possível, além de ser de fácil diagnóstico e baixo custo (MUNIZ et al, 2006). 

 
Neste estudo, dentre os 56% pesquisados, 32% possuíam apenas ensino fundamental 

incompleto, conforme já estudado por Campinas, a escolaridade também foi 

predominantemente baixa, no máximo oito anos de estudo (OLIVEIRA; CARDOSO, 2004). 

Estudo realizado em Campina Grande, PB, relata que a maioria dos doentes com TB 

apresentam baixa escolaridade (FIGUEIREDO et al, 2009). 

 
Neste estudo não foi encontrado nenhum registro de soropositividade para HIV, porém em 

estudo realizado no Espírito Santo mostrou que 5,4% dos detentos apresentaram sorologia 

positiva para HIV. Uma notificação fiel dos pacientes com TB-aids é fundamental para que 

se possam adotar medidas de cuidado e controle eficazes de tratamento. Estima-se que a 

cada 100 casos, 17,7% são subnotificados (MOREIRA; FÁVERO; MACIEL, 2010; 

CORTEZI; SILVA, 2006) 

 
Foram notificados 1.273 casos de TB no período de 1998 a 2003 em estudo realizado em 

Ribeirão Preto onde a taxa média de co-infecção HIV/TB para o período estudado foi de 

30% e do total de casos que apresentaram sorologia positiva para o HIV, 76% eram 

homens. Neste mesmo estudo em Ribeirão Preto, o teste anti-HIV não foi realizado em um 

grupo significativo (12,9%) (MUNIZ, et al, 2006). No presente estudo há demonstrativo de 

8% de existência de falhas nos serviços de saúde o que impede o conhecimento da real 

situação da coinfecção TB/HIV. 

 
A oferta de baciloscopia e exames radiológicos aos sintomáticos foram realizados com 

efetividade, o que auxilia no diagnóstico e tratamento precoce. 

 
Em um estudo realizado em Santa Catarina foi relatado que devido a grande quantidade 

de medicamentos o índice de abandono de tratamento é elevado. Tal fato não foi observado 

neste estudo, pois 28% dos reclusos foram transferidos para outras unidades e 72% dos 
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detentos receberam alta do tratamento por cura, não havendo nenhum registro de alta por 

abandono de tratamento (ARCENCIO; OLIVEIRA; VILLA, 2007) 

 
A transferência para outras penitenciárias é uma situação que dificulta a análise completa 

dos dados, diante disso 44% dos prontuários não foram pesquisados quanto a alguns itens. 

 
Todos os 56% pesquisados tinham exames radiológicos e laboratoriais no prontuário, 

podendo observar que a oferta de baciloscopia e exames radiológicos aos sintomáticos 

foram realizados com efetividade, o que auxilia no diagnóstico e tratamento precoce. 

 
Um estudo realizado em prisões do Rio de Janeiro sugere que a TB deve ser 

sistematicamente rastreada no momento do ingresso do indivíduo na prisão. Essa detecção 

no momento do ingresso deve ser de preferência baseada no exame radiológico sistemático 

de tórax, a gravidade da situação a melhoria das condições de encarceramento e a 

definição de estratégias coerentes e eficazes que devem ser adaptadas para a população 

carcerária em função das especificidades de cada unidade prisional (SANCHEZ, et al, 

2007). 

 
Os fatores ambientais externos à Penitenciária mostraram-se sem grande interferência no 

motivo de início de tratamento, assim como os antecedentes familiares, pois se registrou 

que 80% dos registros foram de casos novos, adquiridos no ambiente prisional e dentre os 

56% dos prontuários que se encontravam na unidade nenhum constava antecedentes 

familiares. 

 
De todos os prontuários pesquisados na unidade, todos possuíam registro de consulta 

mensal com o enfermeiro. Estudo realizado no Espírito Santo mostra que o conhecimento 

dos enfermeiros é suficiente para reduzir os índices de TB, embora necessite de contínuo 

estudo e capacitação profissional (MACIEL et al, 2009; MOREIRA; FÁVERO; MACIEL, 

2013). 

 
Os fatores que propiciam o alto índice de desenvolvimento de tuberculose, sejam eles 

sociais ou ambientais nos sistemas prisionais, têm relevância ao serem identificados pois 

permitem o desenvolvimento de ações de combate e controle eficazes. (MOREIRA; 

FÁVERO; MACIEL, 2013). Observa-se que a situação de confinamento dificulta que sejam 

adotadas medidas de controle eficaz para o combate a tuberculose 
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A saúde é um direito universal do cidadão, entretanto observa-se que esse direito não é 

cumprido em sua totalidade nas unidades prisionais. Devido dificuldade de acesso, 

patologias como a tuberculose, pertinentes à atenção básica de saúde, tomam proporções 

alarmantes e com tratamento dificultado. 

 
É fundamental atenção às comunidades na qual o indivíduo irá se inserir depois de 

cumprido o período de reclusão, a fim de que haja continuidade do tratamento e se evite 

mais contaminações. Assim, o indivíduo deve sair da unidade prisional com devido 

encaminhamento ao centro de referência mais próximo de sua residência e orientado pela 

enfermeira sobre evolução de seu tratamento. 

 
 

 
CONCLUSÃO 

 
 

Este estudo mostrou que nenhum dos detentos que realizaram teste de HIV apresentaram 

soropositividade. A forma pulmonar foi a mais freqüente. A maior parte dos detentos 

adquiriram TB pela primeira vez. Todos iniciaram ou continuaram o tratamento na unidade. 

Quanto à situação de encerramento, a maioria deles foi curada, porém há uma parcela 

significativa de detentos que foram transferidos para outra unidade, o que dificulta a 

continuidade do tratamento. A a maior parte dos detentos possuíam apenas ensino 

fundamental incompleto e adquiriram TB na instituição. Todos tinham exames radiológicos 

e laboratoriais no prontuário, a maioria não possui antecedentes familiares. Grande parcela 

foi ou é alcoolista e faz ou fazia uso de drogas ilícitas e poucos já foram ou são tabagistas. 

Todos passaram por consulta mensal com o enfermeiro da unidade, e não houve nenhum 

caso de tuberculose multirresistente. 
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RESUMO 

A demanda do uso de energia elétrica aumentou consideravelmente com o crescimento 
populacional exigindo uma demanda de utilização de recursos renováveis devido à 
escassez e os altos custos da energia elétrica no país. Devido o sol ser um recurso 
inesgotável surgiu à utilização das placas solares fotovoltaicas como umas das 
alternativas renováveis. O objetivo do trabalho é avaliar a burocracia e a viabilidade 
econômica da implantação de um sistema de geração de energia elétrica por meio de 
painéis fotovoltaicos de uma área comercial situada em Vila Velha, Espírito Santo. 
Método. Foram incluídos neste trabalho os trâmites legais da burocracia para aprovação 
da implantação junto à concessionária EDP Escelsa. O cálculo de implantação do sistema 
fotovoltaico através das faturas de energia elétrica da concessionária EDP Escelsa. 
Percebeu-se a grande dificuldade da implantação da energia limpa devido as dificuldades 
enfrentadas com à concessionária EDP Escelsa. O sistema mostra-se viável 
financeiramente. 

 
Palavras-chave: energia renovável, energia solar, sistema fotovoltaico.  

 

INTRODUÇÃO 

 
Com início na Segunda Guerra Mundial o cenário da energia no Brasil começou a 

modificar-se. A principal fonte de energia no país era a lenha, ao qual assume 75% do 

consumo energético. 

 
Pós-guerra, o método de industrialização e urbanização incitou um acelerado aumento do 

consumo de energia, levando o país a introduzir sistemas indispensáveis como elétrico, 

gás e petróleo (CARVALHO, 2014). 
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Consequentemente a demanda de energia se realçou com o aumento populacional, onde 

segundo Tomasquim et al (2007), ressaltaram que o crescimento econômico no Brasil 

exigiu um consumo maior de energia, estimando um crescimento de 5% ao ano no 

período de 2005 á 2010, e nos próximos anos será menor devido a eficiência energética 

caindo para 3,6% e 3,4% entre 2010 e 2030. Defendem a diversificação da matriz 

energética onde petróleo e lenha eram 78% do consumo em 1970, ao qual em 2000 

passou-se a ter também a energia hídrica, elétrica, cana-de-açúcar, biomassa e gás 

natural, através de levantamento de estudos desenvolvidos pela Empresa de Pesquisa 

Energética (EPE). Nesse contexto concluem que o País apresenta um crescimento ainda 

insuficiente quando comparado a outras nações devido seu baixo consumo de energia e 

carência de infraestrutura energética apesar de sua abundância das riquezas naturais. 

Identificam a participação do Estado como imprescindível para o desenvolvimento e 

utilização dos recursos. 

 
Após a crise do petróleo, o consumo de energia atualmente seria 49% maior se medidas 

de racionalização e eficiência energética não tivessem sido aderidas, pois a 

racionalização de energia não tem recebido prioridade da parte dos governantes do país 

(GOLDEMBERG, LUCON, 2007). 

 
Segundo Dupont et al (2015) devido à alta demanda da utilização de fontes renováveis 

fizeram com que antigas tecnologias fossem melhoradas ou adaptadas. Mais 

especificamente a energia solar e eólica enfatizam que, hoje, inúmeros países analisam 

aplicar as fontes de energias renováveis e alternativas para mudar as fontes tradicionais, 

minimizando os impactos ambientais derivados da geração de energia, buscando 

aumentar a oferta e a diferença da matriz energética, em face de demanda crescente. 

Com isso concluem que o Brasil possui uma diferente composição em sua matriz ao qual 

a geração hidrelétrica é a principal fonte de energia, onde os demais países as 

termoelétricas demandam mais da metade da energia gerada. 

 
A questão energética no Brasil ainda existe conflito de interesses e controles ambientais. 

Horst et al (2011) mostram que o quadro atual de insuficiência de energia para o 

aquecimento do mercado, entretanto o País vem crescendo na produção de energia de 

fontes alternativas como a geração de energia a partir da biomassa, energia eólica, 

energia solar, pilhas de combustíveis e a energia hídrica ao qual é a mais utilizada 

atualmente no País. 

 
O Brasil detém vasto potencial para a implantação de sistemas de geração de energia a 
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começar do sol devido ao alto índice de radiação solar em todo território nacional. Mas o 

que dificulta a geração de energia limpa é a atitude das concessionárias na administração 

do processo, desde a análise do projeto inicial até a conexão á rede elétrica, após um 

longo processo burocrático realizado pelo consumidor (REIS, 2013). 

 
Devido à possível escassez dos combustíveis fósseis nas matrizes energéticas mundiais 

e o aumento da consciência ambiental o Brasil possui um vasto campo de aplicação das 

energias renováveis, uma vez que 90% da sua extensão territorial está em região tropical 

favorecendo os recursos solares, abundância de biomassa e bons ventos levando o Brasil 

a ser um dos maiores países em aplicação de tecnologias (GALDINO et al, 2001). 

 
De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL, 2008), a conexão, 

distribuição e transmissão de energia é feito pelas concessionárias, formado por 63 

concessionárias responsáveis em todo território brasileiro. As concessionárias são 

empresas que unem o setor de energia á sociedade, de maneira que suas instalações 

recebem a rede de transmissão das companhias elétricas. 

 
As concessionárias registram o valor a ser pago pelo consumidor pela quantidade de 

energia elétrica consumida no mês anterior em kWh (quilowatt-hora), encargos e tributos 

determinados por lei. Os consumidores são divididos por classes e subclasses de 

consumo: rural, poder público, industrial, residencial e consumo próprio, tendo cada 

classe seu sistema tarifário (BRASIL ANEEL, 2015). 

No estado do Espírito Santo, a concessionária que detém a concessão é a Energias do 

Brasil S/A, conhecida como EDP Escelsa, ao qual atende 70 dos 78 municípios do 

estado. A mesma possui projetos de incentivo a microgeração (potência instalada até 

75kW) e minigeração (potência instalada superior a 75kW e menor ou igual a 5MW) 

distribuidora de energias renováveis, onde a energia gerada é descontada da energia 

consumida, propiciando uma redução no valor da conta do cliente (EDP ESCELSA, 2018). 

 
Conforme a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL, 2008) regulamenta através da 

Resolução Normativa nº 687 de 24 de novembro de 2015, a micro e minigeração 

distribuída de energia solar fotovoltaica. Esta resolução deixa alguns critérios técnicos 

serem definidos pelas próprias concessionárias de energia elétrica, fazendo com que 

divergências entre concessionárias e regras dificultem o trabalho do técnico responsável. 

 
O setor elétrico brasileiro passou por diversas transformações na década passada onde 

criou novas bases, instituições e revisões das existentes. Ruther et al (2008) afirmam 
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através de um estudo de viabilidade econômica o novo padrão de regularização do setor 

de energia visando a garantia de tarifas justas e novos planejamentos com o aumento da 

demanda e investimentos no setor através de leis e resoluções normativas conjunto a 

Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, dando início a condições para o acesso 

de microgeração e minigeração distribuídas de energia elétrica, onde visa minimizar as 

barreiras de regularização para introduzir o sistema de compensação de energia elétrica, 

além de estabelecer adequações necessárias nos Procedimentos de Distribuição - 

PRODIST, junto as concessionárias. Concluem que as resoluções normativas, decretos, 

leis e parâmetros das concessionárias trouxeram visibilidade e adequação ao uso das 

fontes renováveis e esperam que o interesse em agregar novas energias ao sistema seja 

mútuo pelo governo criando mais incentivos para a população como a diminuição de 

impostos no sistema tarifário de energia elétrica. 

 
Silva (2015) estuda algumas medidas de incentivos importantes dados pelo governo como 

a incidência, através das leis; portarias e resoluções existentes, por prazo determinado de 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS); a inclusão da fonte solar 

como um dos critérios de repartição dos recursos do Fundo de Participação dos Estados 

(FPE) e do Fundo de Participação dos Municípios (FPM); flexibilização da obrigação das 

concessionárias em aplicar 60% dos recursos destinados à eficiência energética e 

autorização para o uso do FGTS na aquisição de equipamentos de geração fotovoltaica 

para microgeração e minigeração distribuídas. Conclue a necessidade da inclusão de 

uma fonte solar na matriz energética brasileira onde ocorra sem atropelos direcionando as 

oportunidades ao desenvolvimento tecnológico, os custos, as leis, os encargos e os 

ajustes cruciais por parte do setor produtivo para enfrentar eventuais obrigações 

ambientais no descarte de materiais usados na fabricação das células fotovoltaicas. 

 
Para a produção de energia solar, o que mais interessa é a radiação solar, que é a 

radiação recebida na superfície plana horizontal, pelo qual são medidas em Watt-hora por 

metro quadrado (Wh/m²), podendo sofrer variações ao longo do dia e do ano dependendo 

da sua localidade. A radiação solar no Brasil varia de 8 a 22 MJ (megajoules) ¹ por metro 

quadrado (m2) no decorrer do dia, tendo as menores variações nos meses de maio a 

julho, variando de 8 a 18 MJ/m2 (ANEEL, 2008). 

 
De acordo com a Agência de Serviços Públicos de Energia do Estado do Espírito Santo 

(2013) o Estado possui uma boa irradiação solar por conta da sua localização tropical 

tendo uma variação da radiação no plano inclinado entre 5,07 a 5,58 kWh/m²/dia, 

concluem que a inclusão de fontes de energias renováveis, em especial a energia solar 
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na matriz energética do Estado é uma boa opção para inserção do sistema fotovoltaico e 

a diminuição de gastos com energia elétrica. 

 
A energia solar fotovoltaica é a energia obtida através da conversão direta da luz em 

eletricidade. A Agência de Serviços Públicos de Energia do Estado do Espírito Santo 

(2013) sustenta que o sistema fotovoltaico pode ser classificado em três categorias: 

isolados, híbridos ou conectados a rede. Completa que o uso de cada categoria se dá 

pela aplicação ou dos recursos disponíveis. 

 
O sistema ligado à rede elétrica da concessionária detentora da distribuição de energia é 

geralmente conhecido como On Grid, onde o painel fotovoltaico gera energia elétrica em 

corrente contínua e após convertê-la para corrente alternada, a mesma é inserida na rede 

de energia elétrica da concessionária. A conversão é feita pelo inversor de frequência, 

que realiza a conexão entre o painel e a rede elétrica (REIS, 2013). 

 
As placas fotovoltaicas policristalinas possuem uma diversidade de cristais menores de 

silício e são encontrados facilmente ao redor do mundo. A diferença entre os dois tipos de 

silício está em algumas características específicas como tamanho, morfologia e 

concentração de impurezas. Os filmes finos são os mais indicados para regiões onde não 

há limitação de espaço, pois o rendimento é menor do que dos módulos de silício 

cristalino, ocupando maior espaço para uma mesma energia gerada. É mais econômico 

devido o baixo custo de produção (CRESESB, 2004). 

 
Este estudo traz informação para futuras orientações do sistema fotovoltaico no que diz 

respeito à parte burocrática junto as concessionárias para o sistema ligado a rede (On 

Grid). Conforme já mostrado nesse trabalho a dificuldade do processo burocrático e a 

desorganização junto às concessionárias que o consumidor possui para liberar o 

funcionamento do sistema fotovoltaico junto a da concessionária após a instalação. 

 
De acordo com Ruther (2004), o sistema de geração de energia fotovoltaica mais 

conhecido como placa solar, ao qual cada módulo está ligado em série encarregado de 

captar a irradiação solar e transformá-la em energia elétrica, onde geram corrente e 

tensão contínuas. 

 
O equipamento de maior responsabilidade na geração fotovoltaica é o inversor de 

frequência, devido receber a energia gerada pelos módulos ligados em séries e 

transformar em corrente alternada na frequência da rede que estiver conectado. O 

inversor fica diretamente conectado ao relógio bidirecional, controlando o fluxo de 
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potência injetado na rede da concessionária (PHB SOLAR, 2018). 

 
O medidor bidirecional é o aparelho de responsabilidade de instalação da concessionária 

de energia, conforme a Resolução nº 687 da ANEEL. Este equipamento mede o fluxo de 

energia que entra e sai da propriedade onde está instalado o sistema solar, e na hora de 

maior pico o excesso de energia gerado é injetado na rede da concessionária gerando 

créditos de kWh ao cliente. Pela noite, quando a geração é nula, o cliente utiliza os 

créditos gerados durante o dia, conseguindo zerar sua conta de luz de acordo com a 

geração e utilização (ANEEL, 2015). 

 
O principal objetivo dessa pesquisa foi avaliar a burocracia e a viabilidade econômica da 

implantação de um sistema de geração de energia elétrica por meio de painéis 

fotovoltaicos de uma área comercial situada em Vila Velha, Espírito Santo, levando em 

consideração aspectos ambientais e econômicos.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 
Pesquisa descritiva para viabilidade burocrática e econômica da implantação de um 

sistema fotovoltaico realizada na empresa de seguimento comercial, em Vila Velha, 

Espírito Santo, durante 06 meses. 

 
Foram incluídos os trâmites legais da burocracia de implantação do sistema fotovoltaico 

conjunto á concessionária EDP Escelsa através do Sistema Normativo Padrão Técnico de 

Conexão de Microgeradores ao Sistema de Distribuição em Baixa Tensão, aliado à 

implantação do sistema fotovoltaico. 

 
Foram excluídas informações contidas no Sistema Normativo Padrão Técnico de 

Conexão de Microgeradores ao Sistema de Distribuição em Baixa Tensão, com 

aprofundamento técnico não pertinente a este estudo. 

 
Elaborou-se um levantamento de custos com projetos e liberação do sistema junto a 

concessionária EDP Escelsa e o estudo do consumo da instalação, através das faturas de 

energia elétrica da concessionária EDP Escelsa, durante o período de 11 meses, o valor 

da tarifa (R$/kWh) e o custo total mensal (R$) das unidades consumidoras em estudo, a 

análise do consumo de energia elétrica do comércio durante o dia e a noite por 02 meses. 

 
Antes da instalação do sistema verificaram-se junto à concessionária dos trâmites 

necessários, documentos e exigências para a implantação do sistema. 
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Seguiu-se o Padrão Técnico de conexão de microgeradores ao sistema de distribuição 

em baixa tensão EDP Escelsa, conforme as exigências da Agência Nacional de Energia 

Elétrica - ANEEL, pelo qual estabelece os critérios, responsabilidades, condições gerais, 

padrões e características construtivas do sistema de conexão do agente gerador 

(acessante), com a rede de distribuição da concessionária (acessada), havendo ou não 

injeção de potência ativa e reativa (ANEEL, 2008). 

 
Foram necessários os seguintes documentos para início do processo de solicitação de 

acesso a rede da concessionária: 

 
Formulário de solicitação de acesso para microgeração distribuída com potência superior 

a 10kW, fornecido pela EDP Escelsa; ART do responsável técnico pelo projeto elétrico e 

instalação do sistema geração distribuída, feito pelo engenheiro responsável; Procuração 

com firma reconhecida do profissional que irá tramitar com o processo junto à EDP, 

assinada pelo consumidor e cópia do seu RG; Projeto elétrico das instalações de 

conexão, com diagrama unifilar e de blocos do sistema de geração, carga e proteção, 

feito pelo engenheiro responsável; Memorial descritivo, feito pelo engenheiro responsável; 

Certificado de conformidade do (s) inversor (es) ou número de registro da concessão do 

Inmetro do (s) inversor (es) para a tensão nominal de conexão com a rede. 

 
A solicitação de acesso é o requerimento formulado pelo acessante que, uma vez 

entregue à acessada, implica a prioridade de atendimento, de acordo com a ordem 

cronológica de protocolo. Compete à distribuidora a responsabilidade pela coleta das 

informações das unidades geradoras junto aos microgeradores distribuídos e envio dos 

dados à ANEEL para fins de Registro, nos termos da regulamentação específica. Para 

microgeração distribuída, fica dispensada a apresentação do Certificado de Registro, ou 

documento equivalente, na etapa de solicitação de acesso (ANEEL, 2008). 

 
Para os casos de empreendimento com múltiplas unidades consumidoras e geração 

compartilhada, a solicitação de acesso deve ser acompanhada da cópia de instrumento 

jurídico que comprove o compromisso de solidariedade entre os integrantes. A solicitação 

de acesso perde o efeito se o acessante não regularizar eventuais pendências nas 

informações encaminhadas à acessada no prazo de 120 (cento e vinte) dias (ANEEL, 

2008). 

 
O parecer de acesso é o documento formal obrigatório apresentado pela acessada, sem 

ônus para o acessante, onde são informadas as condições de acesso, compreendendo a 
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conexão e o uso, e os requisitos técnicos que permitam a conexão das instalações do 

acessante (ANEEL, 2008). 

 
A concessionária detém da realização de todos os estudos para a integração de 

microgeração distribuída, sem ônus ao acessante, devendo informar à central geradora a 

relação de dados necessários à elaboração dos referidos estudos que devem ser 

apresentados á solicitação de acesso (ANEEL, 2008). 

O parecer de acesso deve ser encaminhado, quando não houver necessidade de 

melhoria ou reforço do sistema de distribuição. Os prazos para a EDP Escelsa emitir o 

parecer de acesso ao cliente de 15 (quinze) até 60 (sessenta) dias (ANEEL, 2008). 

 
Estabeleceu-se a potência individual dos painéis utilizados, o tipo de material dos painéis, 

a energia gerada, potência total do sistema, a quantidade de painéis fotovoltaicos, a área 

necessária para a instalação do sistema, o custo total de implantação (módulo, inversor, 

componentes estruturais, componentes elétricos e instalação), e os documentos de 

aprovação e vistoria do sistema perante a concessionária para ligar a rede, conforme será 

descrito nos itens adiante. 

 
Foi utilizado o sistema fotovoltaico (módulos, inversor, estruturas de suporte) para ser 

alocado no telhado no sistema conectado á rede da concessionária no modelo On Grid. 

 
A irradiação solar do local foi estudada para eficácia do sistema solar. O Centro de 

Referência Sérgio de Brito (CRESESB) mostra através da latitude e longitude a irradiância 

do local em um plano inclinado, tendo uma média de irradiância de 5,00 HSP/dia. 

 
Os módulos fotovoltaicos utilizados para a instalação são os módulos de 320wp da Jinko 

Solar, de material policristalino. As dimensões do módulo são 1956mm de comprimento e 

992mm de largura, com peso de 26,5kg e com eficiência de 77,5% (FAPESP, 2010). 

 
O inversor usado é da PHB, possui uma potência unitária de 25.000 W, potência máxima 

fotovoltaica de 32.500 W (FAPESP, 2010). 

 
Para a instalação de um sistema fotovoltaico, é imprescindível dimensionar determinados 

parâmetros para atender a demanda da área comercial (EDP ESCELSA, 2018). Um 

parâmetro fundamental é a potência total do sistema fotovoltaico. Para isso é necessário 

determinar os gastos com energia para definir o montante de energia a ser gerada pelo 

sistema (EDP ESCELSA, 2018). 
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Coletamos as segunda via das faturas da concessionária EDP Escelsa dos últimos 11 

meses e analisamos o consumo médio mensal e diário de kWh/dia e os valores gastos 

nas faturas. 

Diante dos dados coletados, o consumo médio anual (Wh) de 9.201 kWh, em parte que o 

padrão da rede é trifásico, onde o custo de disponibilidade, ou seja, a taxa mínima 

cobrada pela concessionária é de 100 kWh. O custo médio do kWh da EDP Escelsa é de 

R$0,70 (setenta centavos). 

 
O montante de energia a ser gerada através do consumo médio anual (Wh) dividido pelo 

rendimento da placa fotovoltaica (Wp) que equivalerá á potência de pico necessária (kWp) 

para o consumo. 

 
Um parâmetro fundamental é a potência total do sistema fotovoltaico. Através dos dados 

da potência de pico, foi calculado o valor total de kWh da usina solar fotovoltaica para 

obter o kit necessário para atender o consumo através da fórmula 1. 

 
GERUsina/mês = kWp.HSP. (30 dias).Efic. 

 
Fórmula 1.: GER = geração 

kWp = potência de pico necessária 
HSP = irradiância 
Efic = Eficiência da placa 

 
 

Verificou-se a área necessária para alocação do conjunto de painéis para auxiliar na 

escolha do local que será situado o sistema dentro do empreendimento. Escolhemos o kit 

das placas necessárias e multiplicamos a quantidade de módulos necessárias por 2 para 

ter a área aproximada em m² para locação das placas. 

 
Para a análise econômica em um sistema fotovoltaico definimos previamente o valor total 

do investimento; o benefício anual que o projeto irá proporcionar durante seu 

funcionamento e o prazo de retorno da concessionária quanto ao processo de ligação da 

usina geradora á rede elétrica. Iremos utilizar a fórmula abaixo: 

 
RT =   VI  

(GMU . Custo do kWh Escelsa) 
 

 
Fórmula 2. RT = Retorno do investimento 

VI = Valor do investimento 
GMU = Geração mensal da usina 
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A principal variável analisada é a burocracia para implantação do sistema fotovoltaico 

junto á concessionária EDP Escelsa, seguida da viabilidade econômica na implantação do 

sistema fotovoltaico. 

 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Através do Sistema Normativo Padrão Técnico de Conexão de Microgeradores ao 

Sistema de Distribuição em Baixa Tensão iniciou-se os trâmites da Concessionária EDP 

Escelsa para acesso a rede de distribuição pelo primeiro requisito de preenchimento do 

formulário de solicitação de acesso para microgeração distribuída com potência superior a 

10kW, conforme Figura 1, junto com a seguinte documentação: 

 
� Documento do responsável técnico pelo projeto elétrico e instalação do sistema 

geração distribuída; 

 
� Procuração assinada pelo consumidor e cópia do seu RG; 

 
� Projeto elétrico das instalações de conexão; 

 
� Memorial descritivo, feito pelo engenheiro responsável; 

 
� Certificado de conformidade do inversor; 

Onde foram protocoladas junto à concessionária. 

Formulário de solicitação de acesso para microgeração distribuída  
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Figura 01: formulário de solicitação de acesso para microgeração distribuída da concessionária EDP 

Escelsa. 
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Iniciou-se o levantamento das faturas mensais de energia elétrica da área comercial e foi 

extraído o consumo mensal, valor da tarifa e o custo (valores médios) da unidade 

consumidora que será avaliada. A maioria das tecnologias de energia renovável esbarra 

no alto custo de implantação/manutenção, ou ainda a densidade disponível do recurso 

(sol, vento, etc..) (FAPESP, 2010). 

Tais valores são apresentados na Tabela 1 e 2. 
 
 

Levantamento do consumo de enegia e custo dos ultimos 11 meses do comércio 
 

Mês/Ano Consumo Média 
kWh/dia 

Valor total 
da fatura 

dez/17 9.375 404 R$ 6.469,88 
nov/17 8.840 404 R$ 6.103,99 
out/17 8.055 404 R$ 5.463,13 
set/17 8.798 404 R$ 6.187,89 
ago/17 7.499 404 R$ 5.367,98 
jul/17 8.375 404 R$ 5.700,37 
jun/17 8.105 404 R$ 5.630,03 
mai/17 7.879 404 R$ 5.741,49 
abr/17 10.351 404 R$ 7.219,59 
fev/18 10.501 404 R$ 7.361,46 
jan/18 13.431 404 R$ 9.180,30 

Tabela 1: Análise das contas de energia elétrica do comércio. 
 
 

Valores dos custos de energia médios anuais 
 

CUSTOS MÉDIOS MENSAIS DO 
COMÉRCIO 

Média Anual Valores 

Consumo (kWh) 9.201 

Fatura (R$) R$ 6.402,37 

Tarifa (R$/kWh) R$0,77 

Tabela 2. Média dos custos da unidade comercial anual. 
 
 
Com base nos critérios selecionados e nos históricos de levantamento mensal e anual, de 

11 (onze) meses, foram alcançados os seguintes resultados, para a unidade consumidora 

avaliada: 

GERUsina/mês = kWp.HSP.(30).Efic. 
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GERUsina/mês = 83,16.5.30.0,775 
 

GERUsina/mês = 9.667,35 kWh 
 
 

Após o cálculo de geração de energia da usina obtivemos o valor de 9.667,35 kWh ao 

qual a usina deverá gerar para suprir a energia utilizada pelo comércio. O custo da tarifa 

da concessionária é de R$ 0,77 por kWh. 

 
Um fator que demonstra a importância do sistema fotovoltaico é a diferença do custo do 

kWh da energia elétrica gerada pela energia solar pelos recursos hídricos. O custo do 

kWh da energia gerada pelas usinas hidrelétricas é de aproximadamente R$ 0,70 e o 

custo do kWh da energia fotovoltaica é R$ 0,13, o que e reduz e beneficia ao longo prazo 

os danos ambientais causados pelos recursos hídricos e parte da população que residem 

em locais afastados das redes de transmissão (SHAYANI, OLIVEIRA, CAMARGO, 2018). 

 
Na Tabela 3 tem-se a potência necessária das placas para geração da energia, área 

aproximada e a quantidade de placas. 

 
Levantamento dos gastos mensais e valores para implantação do sistema 

 
 

VALORES NECESSÁRIOS PARA 
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA 

Valor do gasto médio mensal (R$) R$6.402,37 
Potência total do sistema (kWp) 83,16 
Área ocupada (m²) 504 
Quantidade de placas 252 

Tabela 3: Potência do sistema, gasto mensal e valor total investido. 
 

Em face aos cálculos mostrados foram necessárias 252 placas de 320 Wpico e uma área 

de 504m² para locação das mesmas no telhado do comércio. 

 
Um sistema fotovoltaico é composto por quatro componentes: os painéis solares, os 

controladores de carga, os inversores e as baterias. Cada um exerce uma função de 

acordo com o tipo de instalação do sistema (BOSO, CREMASCO, FILHO,2015). 

 
O valor do material é de R$225.307,02 reais, onde a mão-de-obra custa 20% do valor do 

material, sendo R$45.061,40 reais, obtendo um investimento total de R$270.368,42 reais. 
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Para adquirirmos a ecônomia mensal calculou-se através da geração de energia pela 

usina mensalmente de 9.667,35 kWh, multiplicado pelo custo da tarifa da Escelsa de R$ 

0,77, obtendo uma economia mensal de R$ 7.443,86 reais na conta de energia do 

comércio. Multiplicou-se esse valor mensal por 12 (doze), equivalente a um ano, obtendo 

o valor do benefício econômico anual de R$ 89.326,31 reais. 

 
O tempo de retorno do investimento (TRI) utilizou-se o valor total do investimento dividido 

pela geração mensal e multiplicado pelo custo de kWh da Escelsa, onde o retorno será 

em 3 anos e 3 meses, pagando apenas o custo de disponibilidade de 100kWh/mês da 

concessionária no valor de R$77,00 reais por mês. 

 
Após dar entrada no processo de acesso á rede da concessionária com os documentos 

aguardou-se à concessionária liberar o parecer de acesso, onde normalmente é dado 

dentro de 15 (quinze) dias, ao qual após 30 (trinta) dias não foi liberado. Entrou-se em 

contato com a EDP Escelsa com o protocolo em mãos e questionamos a demora, sem 

sucesso de resposta, Após mais 30 (trinta) dias a concessionária liberou o parecer de 

acesso. 

 
Iniciou-se a colocação do sistema completo na área indicada em projeto e aguardou a 

vistoria dentro de 120 (cento de vinte) dias do técnico da concessionária para vistoria. 

 
A vistoria técnica foi realizada pelo técnico da EDP Escelsa após 200 (duzentos) dias 

atrasando o funcionamento do sistema que estava instalado e aguardando o laudo para 

funcionamento, foi emitido o laudo técnico de vistoria para liberação do acesso devido não 

necessitar de melhorias nem modificações no sistema, caso houvesse deveriam ser 

realizadas conforme solicitado. 

 
Em 45 (quarenta e cinco) dias foi liberado o acesso à rede de distribuição da 

concessionária, onde o prazo dado pela EDP Escelsa é de apenas 5 (cinco) dias após o 

laudo técnico ser emitido. Foi realizado a medição e efetivado a conexão. Sistema 

implantado e gerando energia limpa, já trazendo benefícios na diminuição no custo 

elevado de energia. 

 
A energia solar possui um custo de operação e manutenção muito baixo, pois não 

necessita de combustível para funcionar e nem de peças para manutenção. O custo de 

instalação é diluído durante toda a sua vida útil. Foi definido um período de 30 anos 

porque é a expectativa de vida útil dos painéis fotovoltaicos. O banco de baterias possui 5 
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anos de vida útil, e os controladores de carregamento e inversores de frequência, 10 

anos, dessa forma, o custo do sistema fotovoltaico durante 30 anos leva em conta a 

manutenção dos outros equipamentos (RELLA, 2017). 

 
Caso a energia injetada na rede seja superior à consumida, cria-se um “crédito de 

energia” que não pode ser revertido em dinheiro, mas pode ser utilizado para abater o 

consumo da unidade consumidora nos meses subsequentes ou em outras unidades de 

mesma titularidade (desde que todas as unidades estejam na mesma área de concessão), 

com validade de 60 meses. 

 
A microgeração solar fotovoltaica é um exemplo: de dia, a “sobra” da energia gerada pela 

central é passada para a rede; à noite, a rede devolve a energia para a unidade 

consumidora e supre necessidades adicionais. Portanto, a rede funciona como uma 

bateria, armazenando o excedente até o momento em que a unidade consumidora 

necessite de energia proveniente da distribuidora. 

 
Para resolução da problemática entre cliente e concessionária desenvolveu-se uma 

proposta de adicionar no Aplicativo de celular já existente da concessionária, EDPonline, 

conforme Figura 2, que é utilizado para facilitar e resolver problemas do cliente com mais 

agilidade e eficiência no pagamento de contas, emissão de 2ª via, atualização cadastral, 

falta de energia, apoio, acordos, entre outros serviços. 

Interface inicial do aplicativo EDPonline já existente. 

Figura 02: Aplicativo EDPonline. 
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Ao baixar o aplicativo percebeu-se que o mesmo possui uma interface leve, fácil e 

atrativa. Inicialmente cadastra sua conta, junto ao seu e-mail, contato, conforme Figura 3, 

em seguida um cadastro mais minucioso utilizando sua instalação atual. 

 
Cadastro do aplicativo EDPonline. 

 

Figura 03: Aplicativo EDPonline. 

 

Sugere-se adicionar uma extensão no aplicativo já existente na área de serviços 

EDPonline dentro do aplicativo após o cadastro, conforme Figura 4, com mais um serviço 

o “EDP ENERGIAS”, de acordo com a Figura 5, ao qual irá trazer toda norma relativa á 

instalação dos sistemas renováveis, formulários, documentação necessária, envio da 

solicitação de acesso por app, prazos, marcação das visitas técnicas e lembretes das 

visitas, dúvidas, ajudas, laudos, parecer técnico e todos os requisitos solicitados. 

 
Interface dos serviços do aplicativo EDPonline. 
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Figura 04: Serviços EDPonline Aplicativo. 

 

Serviço de extensão proposto EDP Energias 

Figura 05: Proposta para Aplicativo EDPonline. 
 

Esta proposta facilitaria inclusive o andamento do processo, pelo qual hoje é uma grande 

problemática devido o cliente ter que se deslocar até a central da EDP Escelsa para saber 
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sobre o andamento do processo, vistorias, prazos, laudos, onde o aplicativo minimizaria 

esse desgaste e incentivaria mais clientes e empresas com a facilitação da burocracia 

pela concessionária e diminuição dos grandes prazos e demora para cumpri-los. 

 

 
CONCLUSÃO 

 
Após realizar o estudo de viabilidade de implantação de painéis solares percebeu-se a 

grande dificuldade da implantação da energia limpa devido as dificuldades enfrentadas 

com à concessionária EDP Escelsa na demora de até 200 (duzentos) dias com os 

trâmites, prazos não cumpridos, técnicos exigentes que não seguem a norma da 

empresa, demora para liberar o acesso e vistorias feitas por vários técnicos. 

Infelizmente a demora e dificuldades expostas pelas concessionárias fazem com que as 

desistências de implantar o sistema sejam altas. 

A proposta pela inserção do serviço no aplicativo facilitaria e criaria uma maior interação 

entre cliente e concessionária. 

Espera-se melhorias no sistema de implantação, facilitação para futuras implantações, 

praticidade e incentivo por parte das concessionárias e governo. 

O sistema mostra-se viável financeiramente, com ótimo prazo de retorno, gerando sua 

própria energia por 25 anos sem manutenções prévias, sendo benéfica ao meio ambiente 

e aos altos custos com energia elétrica vindo das concessionárias. 

Estimativas previstas acredita-se que em 2030, cerca de 40% da eletricidade mundial  

será proveniente de usinas nucleares e combustíveis renováveis, tendo níveis crescentes 

em relação ao consumo energético através de fontes renováveis (EXONMOBIL, 2010). 
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PROTOCOLO DE RETIRADA DA VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA EM 
NEONATOLOGIA E PEDIATRIA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA 

 
 

Leandro de Oliveira Coelho60  
 
 
 
 

Resumo: 

 
Introdução: Este estudo tem como objetivo realizara uma revisão literaria sobre as 

variadas modalidades ventilatórias empregadas na retirada da Ventilação 

mecânica invasiva, já existentes e criar um protocolo apartir dessas modalidades 

ventilatórias usadas. Objetivo: Revisão literaria sobre os prcessos de retirada da 

ventilação mecânica em neonatologia e pediatria. Materiais e Métodos: Revisão 

integrativa da literatura, sendo realizada pesquisa na base de dados do Lilacs, Pob 

Med  e  Scielo, relacionado a desmame ventilatório. Resultados:  Ainda que exista 

o uso de protocolos e experiências de vários serviços, a falha na extubação tem 

acontecido em torno de 24% dos eventos. Por esse motivo, alguns indicadores e 

parâmetros são utilizados para predizer e identificar o momento certo da retirada do 

tudo orotraquel. Conclusão: Diante do que foi descrito na literatura, os protocolos 

para retirada da ventilação mecânica não afirma ter uma técnica melhor que a 

outra, e sim que uso de protocolos para retirada da ventilação mecânica mostraram 

redução no tempo de desmame. Apesar dos benefícios do uso de protocolos a 

pesquisa mostra a falta de adesão dos protocolos pelas equipes o que torna difícil 

sua aplicabilidade. Desta forma se faz necessário a busca por mais estudos para 

avaliar estes protocolos de retirada da ventilação mecânica para que cada vez mais 

seja realizada com eficácia e segurança para o paciente. 

Palavras chaves: respiração artificial, revisão sistemática, extubação. 

 
60 Fisioterapeuta, Especialista em Terapia Intensiva Adulto e Neonatal, Escola Superior de Ciências da Santa 
Casa de Misericórdia de vitória (EMESCAM), Vitória, Brasil. 
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INTRODUÇÃO 

 
A Ventilação Mecânica é um suporte avançado de vida que vem 

aumentando as chances de sobrevivências e auxiliando no tratamento de 

pacientes com insuficiência respiratória aguda ou crônica agudizada através das 

suas aplicabilidades.1 

 

Todavia sempre que iniciamos um suporte ventilatório por qual quer que 

seja o motivo precisamos realizar a retirada o mais rápido possível. Por esse 

motivo são criados os protocolos de retirada da ventilação mecânica, com o 

objetivo de reduzir assim as falhas e o tempo médio de internação na UTI. Esse 

processo tem início quando clinicamente o motivo ou problema esta solucionado 

e o paciente suficientemente recuperado.2-3 

Mesmo em mãos experientes e especializadas a retirada da ventilação é um 

processo complexo que pode ser considerado uma mistura de arte e ciência. 

Consiste em um processo de independência respiratória onde o paciente vai 

assumir sua capacidade de respiração espontânea.4-5 

O paciente com possível aptidão para retirada da VM por meio de extubação 

orotraqueal ou decanulação, terão que passar por um teste de respiração 

espontânea denominado para esse protocolo como TRE, onde vamos usar 

respiração espontânea com pressão positiva PSV 10 cmh2O; PEEP 5 cmh2O; 

FiO2 0.4; por 30 minutos. Os pacientes que vão alcançar sucesso no desmame 

ventilatório são aqueles que tem sucesso no TRE, evoluindo ou não para uma 

extubação ou decanulação. A ventilação espontânea mantida pelo paciente por 

mais de 48 horas pós extubação e 7 dias nos pacientes considerados com 

desmame difícil ou ventilação mecânica prolongada, entendemos como 

desmame difícil e VMP, os casos em que o paciente necessita de até três TER 

ou até sete dias apos o primeiro TRE e VMP os pacientes que necessitam de 

suporte ventilatório invasivo ou não invasivo por seis horas do seu dia em um 

período superior a três semanas. 
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Durante o processo de retirada da VM a equipe multidisciplinar precisa esta 

alinhada com relação as suas responsabilidades, o médico de iniciar e dar 

continuidade ao processo, o fisioterapeuta pela progressão do protocolo de 

retirada e vigilância do mesmo, a enfermagem vai manter uma vigilância 

continua do processo.8 

 

Metodologia 
 

É um estudo de revisão integrativa da literatura, sendo realizada 

pesquisa por autores na base de dados do, Lilacs (Literatura Latino-Americana 

e do Caribe em Ciências da Saúde); Scielo (Scientific Eletronic Library Online); 

III Consenso Brasileiro de ventilação mecânica; diretrizes brasileiras de 

ventilação mecânica 2013 – amib e sbpt e AMERICAN Heart Association. A 

busca foi limitada às línguas inglesa e portuguesa e os artigos examinados 

foram selecionados por apresentarem conformidade ao tema. Os tipos de 

estudo selecionados nessa revisão foram: revisão sistemática, estudos 

observacionais e clínicos. Essa seleção foi baseada nos termos: UTI, Ventilação 

mecânica, retirada da ventilação mecânica. Após o levantamento bibliográfico, 

foi realizada uma leitura rigorosa, utilizando-se de uma inclusão fundamentada 

naqueles que faziam referência, em seus dados, aos aspectos relativos às 

palavras-chave citadas, e que era relevante ao tema. Os artigos foram incluídos 

com base no tema, nos idiomas em inglês ou português. Foram excluídos do 

estudo os artigos que se referiam ao tema em âmbito fora da UTI. 

 
 

Resultados 
 
 

Na literatura o processo de desmame ventilatório tem uma percentual de 

40% do tempo da VM e uma idade média dos pacientes pediátricos em VM é de 

1 ano, por um período de 6 a 7 dias nestes pacientes, gerando uma margem em 

12horas de VM 35% e mais de 24 horas de 17%. Mesmo com toda a 

experiência das equipes e utilização de protocolos e avaliação cínica dos 

sintomas ainda sim o índice de falha é observado em 24% dos casos. Visando 

minimizar cada vez mais as falhas nos processos de retirada da VM são 

implantados indicadores e parâmetros preceptores de sucesso, que incluem 

funções respiratórias e fisiológicas que para identificação do momento certo 

para extubação ou decanulação evitando assim falhas e VMP e suas 
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comorbidades. Os marcadores utilizados como, por exemplo, a resolução da 

insuficiência respiratória e função respiratória estável - Fio2 < 50% - PEEP < 5 

cm H2O - freqüência respiratória menor que 60 Irpm, para lactentes, menor que 

40 para pré-escolares e escolares e menores que 30 para adolescentes - 

ausência de acidose (ph 7,3) e hipercapnia (pCO2 > 50 cmH2O).9 

Figura 1: Mostra a frequência respiratórias normais por idade 
 

IDADE Respirações por minuto 

Lactente (< 1 ano) 30 a 60 

Crianças pequenas (1 a 3 anos) 24 a 40 

Pré-escolares (4 a 5 anos) 22 a 34 

Idade escolar (6 a 12 anos) 18 a 30 

Adolescentes (13 a 18 anos) 12 a 16 

Referência: SCHMITZ, Maria Edilza e cols. A Enfermagem em Pediatria e 
Puericultura . São Paulo: Atheneu,1995. 

 

Juntamente com adequada função respiratória e estabilidade hemodinâmica 

uma boa perfusão periférica, não necessidade de drogas vasoativas e 

inotrópicas, valores de potássio, fósforo e magnésio normais e escala de coma 

de Glasgow > 11, a relação pao2/Fio2 > 200 - paO2 > 60 mmHg em FiO2< 0,3 - 

SaO2 > 94% em FiO2 < 0,5; a pressão inspiratória máxima < 30 cmH2O -PEEP 

< 5 cmH2O; a diferença alvéolo-arterial de oxigênio < 350 em FiO2 de 1,0.10 

Figura 2: Escala de coma de Glasgow Modificada para Lactentes e Crianças 

RESPOSTA CRIANÇA LACTENTE 
VALOR 

CODIFICADO 
 

Abertura dos 
olhos 

Espontânea Espontânea 4 
À fala À fala 3 

À dor À dor 2 

Nenhuma Nenhuma 1 

 
 

 
Melhor 

resposta 
verbal 

Orientada, 
adequada 

Resmunga e 
balbucia 

5 

Confusa Irritável, chora 4 

Palavras 
inadequadas 

Chora sem 
resposta a dor 

3 

Palavras 
intangíveis ou sons 
inespecíficos 

Geme em resposta 
a dor 

 
2 

Nenhuma Nenhuma 1 
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Melhor 
resposta 
motora 

 
Obedece as ordens 

Movimenta-se 
espontaneamemte 
com objeitos 

 
6 

Localiza esímulo 
doloroso 

Reflexo da retirada 
em resposta ao 
toque 

 
5 

Reflexo da retirada 
em resposta a dor 

Reflexo da retirada 
em resposta ao 
toque 

 
4 

Flexão em resposta 
a dor 

Atitude de 
decortização em 3 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Os corticóides são medicamentos utilizados de rotina antes das 

extubações, com a finalidade de reduzir a incidência de complicações pós 

extubação de tubo orotraquel com o estridor laríngeo. O uso de corticóide não 

diminui a taxa de reintubação que está em torno de 10% ³. Em um estudo feito 

por Garro ¹² e colaboradores foi identificado uma taxa de laringite pós extubação 

que varia de 2,4 a 37% sem mais comum em crianças com idade de entre 1 e 4 

anos. Nesse mesmo estudo também concluirão que o uso de corticóide é eficaz 

na prevenção e no tratamento da laringite pós-extubação, devendo ser 

utilizados 24 horas antes e mantido por mais 24 horas após o procedimento. 

Demonstrou ainda no mesmo estudo que não há evidências que o uso de 

vasoconstritores (adrenalina) tem a mesma eficácia 11. 

A ventilação não invasiva (VNI) e uma técnica promissora e útil para diminuir 

o esforço respiratório em crianças após extubação. É uma terapia utilizada após 

a falha da extubação, todavia, ainda não tem evidência na redução das 

reintubações e mortalidades.  

 

 

  resposta a dor  

Extensão em 
resposta a dor 

Atitude de 
descerebração em 
resposta a dor 

 
2 

Nenhuma Nenhuma 1 

Indice total   3 a 15 
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Figura3: Fluxograma para utilização da VNI 

Referência: II Consenso Brasileiro de Ventilação Mecânica - Desmame e Interrupção 
da Ventilação Mecânica. Ed. Atheneu, 2000. 

 
 

Métodos de Retirada da Ventilação Mecânica Retirada Brusca Utilizada quando 

o paciente é submetido a períodos curtos de ventilação, como em pós- 

operatório. 

Em pós-operatórios onde o paciente e rapidamente retirado da VM é usado 

a chamada retirada brusca que consiste em realizar uma triagem ou teste para 

respiração espontânea logo assim que o paciente acorde do procedimento. São 

usados parâmetros mínimos na VM para realização do teste PIP <25 -30 

cmh2O, PEEP <5 – 8 cmh2O, FiO2 < 0,5 cmh2O, são empregadas avaliações 

subjetivas para predizer se houve sucesso ou não do teste de respiração 

espontânea, neste caso é observado mudança do nível de consciência inical, 

desconforto respiratório com sudorese e uso da musculatura acessória e uma 

avaliação mais criteriosa que é chamada de objetiva que vai avaliar oximetria de 

pulso <85-90%, ph <7.25, freqüência cardíaca mais que 20% do basal, pressão 

arterial sistólica mais de 20% do basal, freqüência respiratória mais que 50% do 

basal. Após todas as etapas serem realizadas e o paciente apresentar 
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tolerância ao teste de respiração espontânea e dado continuidade ao desmame, 

esse tipo de desmame não tem evidencia em crianças pequenas.15 

Existem varias técnicas e protocolos empregados para o desmame da VM, 

mais não podemos afirmar que um seria melhor que o outro até o momento. Em 

um estudo realizado na UTI Pediátrica da Faculdade de Medicina de Botucatu, 

70 crianças foram analisadas entre outubro de 2006 a outubro de 2007. Foi 

utilizado um modo ventilatório IMV em 35 dessas crianças e nas outras 35 foi 

utilizado o modo SIMV. Concluíram que não teve diferença entre os dois modos 

ventilatório estudados e não ouve diminuição do tempo de internação das 

crianças analisadas.16 

Quando utilizamos o modo de ventilação mandatória intermitente (IMV) o 

paciente realizar respirações espontâneas e também recebe ciclos respiratórios 

do VM, sendo reduzida a frequência respiratória gradualmente de dois a quatro 

respirações por minuto, Já no modo intermitente sincronizado (SIMV), o 

paciente realiza respiração espontânea por um determinado tempo, tempo esse 

pré determinado e durante outro período de tempo respira com parâmetros 

ajustados no VM . Os VM que possuem válvula de demanda onde o paciente 

gera uma pressão negativa denominado trigger fazendo com que a válvula 

inspiratória se libere o fluxo de ar pela sua abertura iniciando um ciclo 

respiratório. Outro sistema também encontrado nos respiradores é o flow-by que 

mantém a válvula inspiratória parcialmente aberta e fluxo constante reduzindo 

assim o esforço do paciente para iniciar um ciclo respiratório, neste sistema 

existe sensibilidade a fluxo e a pressão, ficando essa escolha a cargo do 

profissional. (8) 

A técnica do desmame gradual em tubo T é pouco utilizada em crianças 

devido resistência de vias aéreas serem aumentada e com o tubo orotraqueal e 

de menor calibre, ocasiona um esforço respiratório no momento que o paciente 

esta respirando espontaneamente. Essa técnica consiste em períodos de 

respiração espontânea intercalado com VM de forma crescente após 30 minutos 
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sem sinais de desconforto respiratório e hemodinamicamente estável o paciente 

pode ser extubado. (8) 

Embora não haja nenhuma comprovação cientifica em relação às outra 

técnica, à Pressão de Suporte (PS) e bastante utilizada em pediatria. Podendo 

ser associado ao SIMV quando entra em processo de desmame da VM e 

progressivamente vai reduzindo a frequência respiratória até ficar só em PS. 

Quando o paciente esta em PS vamos reduzindo a pressão até o nível de 

10cmh2O, podendo neste momento extubar. Neste modo o aparelho libera uma 

pressão na inspiração quando a válvula esta aberta tanto no sistema de 

demanda como no flow-by, o fluxo, volume corrente, freqüência e tempo 

inspiratório são determinados pelo paciente, sendo cada clico terminado quando 

o fluxo reduz a 25% do pico de fluxo. (8). 

Em prematuros de extremo baixo peso foi observado o uso de uma VM até 

os 28 dias de vida em SIMV com PS que apresentaram um menor tempo de VM 

e uma redução na dependência de oxigenioterapia.17 

Analisando 632 crianças em VM, Edmunds e colaboradores observaram 

4.9% de falha na extubação em 6% das crianças em VM por mais de 24 horas e 

7,9% nas crianças em VM por mais de 48 horas. 18 Uso prolongado de 

analgésicos e sedativos - alta pressão média de vias aéreas - índice de 

oxigenação > 0,45 - uso de drogas vasoativas -altas concentrações de oxigênio 

- má nutrição Em adultos existem fatores bem definidos para prever falha na 

extubação. Mas, como afirma Schindler, estes fatores não podem ser utilizados 

em crianças que não são pequenos adultos. Esse fator na criança não é bem 

definido, as falhas podem ocorrer pela baixa idade (principalmente menos de 

seis meses) pela alta complacência da caixa torácica, baixa elasticidade e alta 

resistência de vias aéreas, o que ocasiona maios esforço respiratório e risco de 

atelectasias 19-20. 

Figura 4: Monitorização da assistência ventilatória mecânica invasiva e Não 
invasiva em UTIP e UTN 

 

** Pacientes considerados em Risco de Falha de 
Extubação que poderão se beneficiar do uso de VNI 
imediato após extubação. 

 > Hipercapnia;     

 > Tosse Ineficaz;     

 > Secreções traqueobrônquias excessivas;   
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 > Mais do que um fracasso no teste de respiração 
espontânea; 

 > Mais do que uma comorbidade;   

 > Obstrução das vias aéreas superiores;   

 > Tempo de ventilação, mecânica > 72 horas;  

 > Paciente portador de doenças neuromusculares.  

 
Referência: II Consenso Brasileiro de Ventilação Mecânica - Desmame e 

Interrupção da Ventilação Mecânica. Ed. Atheneu, 2000. 

 
 

Os pacientes que utilizaram VM por um tempo médio de quatro dias 

apresentaram um índice 20% de falha nas extubações. 21 Em crianças com 

tempo médio maior de VM foi encontrado um maior numero de falhas na 

extubação e uma maior taxa de mortalidade 4%. ²º 

Farias, Alia, Retta e colaboradores observaram que os índices para uma 

extubação segura ainda são muito falhos. Foram estudaram 418 crianças com 

Fio2 < 0,4 e PEEP < 5 cmH2O em desmame da ventilação com tubo em T baixa 

PS. 22 

Randolph e colaboradores não observaram diferença na utilização do 

balanço hídrico relação ao índice de falha na extubação 23 . Um índice de 

avaliação que mostrou ser eficiente para diminuir o risco de falha na extubação 

por estridor pós-extubação foi à verificação da permeabilidade de vias aéreas 

ao redor da cânula, verificado tanto auscultando ou fazendo pressão positiva 24. 

Pelo que foi exposto, ainda não temos um ou mais parâmetros que nos 

forneçam alta segurança para prevenir falha na extubação. 

Em pacientes que apresentam desmame da VM difícil ou necessitam de VM 

prolongada à realização da traqueostomia tem mostrado benefícios em 

pacientes adultos, facilitando o desmame da VM. Em crianças não existe um 

estudo que possa afirmar o mesmo beneficio em relação à VM, sendo menos 

indicada ainda para crianças penas devido dificuldade de manuseio e cuidados 

com o paciente. 25-26 

Figura 5: Fluxograma do protocolo de retirada da ventilação mecânica baseado 

no II consenso de ventilação mecânica. 
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Referência: II consenso Brasileiro de ventilação mecânica. 
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Figura 6: Sumário dos resultados dos estudos que preencheram os critérios de inclusão. 
 

 

Estudo 
Tipo de 
Estudo 

Participantes Intervenção 
Questões

 
avaliadas 

 
 

 

 
 
 

 
Kamlin, Davis 
e Morley. 2008 

 
 
 

 
Estudo 

prospectivo 

 
50 bebês 

prematuros em 
VM com peso ao 

nascimento 
menor que 

1250g. 

 
 
 

Foram 
extubados após 3 
min de teste de 

respiração 
espontânea, 

Avaliação do 
desmame em 

SIMV e colocado 
em teste através 

do CPAP 
(Pressão positiva 

contínua nas 
vias aeríferas), e 

outro grupo 
desmamado em 

PS + PEEP. 
 

 

 

 
 
 
 

Freitas e 
David. 2006 

 
 
 
 

Estudo 
prospectivo 

Incluído 60 
pacientes, 30 
utilizaram o 

método com a 
peça T por 30 

min 
e 30 pacientes o 
método PSV em 

um nível de 7 
cmH2 

Avaliação para 
definir se existe 

parâmetros 
que podem 
predizer os 

pacientes que 
apresentarão 
sucesso no 

desmame da 
VM. 

 
 

 
A PSV esteve 

associada a um 
menor tempo de 

desmame. 

 
 

 
 
 
 

Matic et al. 
2008. 

 
 
 
 

Estudo 
prospectivo 

randomizado 

 

 
136 pacientes 
que realizaram 
prova de 
respiração 
espontânea por 2 
horas. 

 
 

Sessenta e seis 
pacientes em tubo 

T e 70 em PSV, 
dos quais 17 e 23 
foram extubados 

com 
sucesso, 

respectivamente. 

O tempo de VM 
e de UTI foi 

maior no grupo 
que 

utilizou o tubo T 
do que no grupo 

PSV. 
Reintubação foi 
necessária em 8 

pacientes em 
tubo T e 6 em 

PSV. 
 

 

 
 
 

 
 
 

Goldwasser et 
al 2007 

 
 
 

Revisão 
sistemática da 
literatura 

60% a 70% dos 
pacientes graves 

podem ser 
extubados após 
breve teste de 2 

horas de 
respiração 

espontânea. 

 
 

Teste pode variar 
de 30 min á 2 

horas obtendo a 
mesma eficácia, 

 
 

Duração do teste 
irá depender de 
como o paciente 

reage 
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 Os estudos Uma melhor 

mostraram grande resposta ao 
variabilidade trabalho conjunto 

Gonçalves et Revisão de Médicos nos modos de 
al.2007 literatura Fisioterapeuta utilizados fisioterapeutas e 

   sugerindo a falta médicos no 
   de rotina nos manuseio do 
   serviços, ventilador e do 
    desmame. 
    O teste do tubo 

 
 
 
 

 
et al 

 
 
 
 

Assunção 

 
 
 
 

Estudo 
prospectivo 

 

 
foram incluídos 
49 pacientes 
para avaliar a 
utilização do 

teste de tubo T 
por 2 horas. 

O tempo médio de 
VM 

foi de 13 dias, a 
extubação ocorreu 

em 79,2% dos 
pacientes, sendo 

que 75% 
foram devido à 

falência 
respiratória.. 

T mostrou ser 
um 

método 
adequado para 

predizer 
pacientes aptos 

para a 
extubação, 

porém a 
taxa de re- 

intubação foi 
elevada. 

 
 

 

Leclerc ON, 
Sadik A, 

Grandbastien 
B et al. 

 
Estudo 

prospectivo 

 
Pacientes 

internados na 
UTI 

Foi encontrado 
falha na extubação 

em 20% dos 
pacientes 

 
ventilaram com 

um tempo médio 
de 4 dias. 

 
 

 

 
 
 
 

Kurachek e 
colaboradores 

 
 
 

Estudo 
prospectivo, 

observacional 

Estudaram 418 
crianças com 
FiO2 &lt; 0,4 e 

PEEP &lt; 5 
cmH2O em 

desmame da 
ventilação com 
tubo em T baixa 

PS 

 
 

Desmame da 
ventilação com 
tubo em T baixa 

PS 

verificaram que a 
habilidade dos 

índices 
tradicionais para 

descriminar 
entre pacientes 
que poderiam 

ser extubados e 
aqueles que não 

poderiam. 
 

 

 
 
 

Edmunds e 
colaboradores 

 
 
 

Estudo 
prospectivo 

 
 
 

Analisando 632 
crianças 

Mostrou falhas em 
apenas 4,9% dos 
casos, sendo de 

6% nos ventilados 
por mais de 24 

horas e 
7,9% nos 

ventilados por 
mais de 48 horas. 

O mais 
importante é 
definir que 
grupo de 

pacientes tem 
maior risco de 

falha na 
extubação 
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Schindler.  

Estudo 
prospectivo 

 
crianças de baixa 

idade 
(principalmente 

menos de 6 
meses) 

ocorrência de falha 
pela alta 

complacência da 
caixa toráxica, 

baixa elasticidade 
e alta resistência 
de vias aéreas, 

 
estes 

fatores não 
podem ser 
utilizados em 

crianças que não 
são pequenos 

 

 
 

 

Referência: http://www.jornaldepneumologia.com.br, Jornal Brasileiro de 
Pneumologia, Número Atual: 2014 - Volume 40 - Número 5 (Setembro/Outubro) 

 
 

Discussão 
 
 

Podemos ressaltar os benefícios da utilização de protocolos de desmame da 

VM, como diminuição significativa no tempo de desmame, e no tempo total da 

VM, uma redução na porcentagem de insucessos e reintubações, redução na 

mortalidade e redução no tempo de internação hospitalar gerando uma assim 

uma economia com os custos hospitalares.27 

A técnica de retirada da VM em tubo T apresenta taxas elevadas de 

reintubação na pesquisa realizada por Assunção et al,. Onde 49 pacientes 

foram extubados utilizando a técnica em tubo T por 2 horas com um tempo 

médio de 13 dias de VM, a extubação foi realizada em 79.2% dos pacientes, 

porem 75% foi reintubado por falha28 

Uma técnica simples e freqüentemente usada em crianças em desmame 

gradual da VM utilizando PS+PEEP, com nível de PS entre 7 – 10 cm h2O e 

PEEP de cinco cmh2O. Colocamos o paciente para respirar somente com PS 

sem necessidade de desconectar da VM. Tanto a freqüência respiratória, tempo 

inspiratória, fluxo, volume corrente são determinados pelo paciente. Cada ciclo 

respiratório acaba quando o fluxo é reduzido 25% do pico de fluxo.29-30 

Em um estudo realizado por Freitas e David foram incluídos 60 pacientes, 

30 utilizando a técnica com tubo T por 30 minutos e os outros 30 pacientes a 
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técnica em PSV com uma nível de 7 cmh2O. Quarenta e cinco pacientes 

evoluíram com alta da UTI e quinze evoluíram para óbito. Trinta e quatro 

pacientes evoluíram com sucesso e vinte e seis com insucesso. O estudo 

mostrou que não teve diferença entre os dois métodos com relação ao sucesso 

ou insucesso da retirada da VM. O grupo de realizou PSV apresentou um menor 

tempo de VM.31 

 
 

A técnica de PS demonstrou ser mais favorável para o retirada da VM no 

estudo realizado por Matic et al, onde foram estudados 136 pacientes que 

realizaram teste de respiração espontânea por 2 horas. Sessenta e seis 

realizaram tubo T e setenta em PS+PEEP, 17 pacientes foram extubados com 

sucesso em tubo T e 23 em PS+PEEP também com sucesso. Observou um 

maior tempo de VM e de internação na UTI nos pacientes que utilizou tubo T do 

que nos pacientes que utilizaram PS+PEEP. AS falhas de extubação ocorreram 

em 8 pacientes que usaram tubo T e 6 em PS+PEEP. Ocorreram 4 óbitos em 

pacientes em tubo T e 2 em PS+PEEP.32 

Colombo et al., em seu estudo com as mesmas técnicas citadas 

anteriormente verificou que não houve diferença entre as técnicas de PS+PEEP 

e tubo T com relação ao sucesso e insucesso das técnicas. Entretanto deixa 

clara a importância da utilização de protocolos de desmame da VM, reduzindo o 

índice de reintubações e mortalidades, e diminuindo o tempo de internação.33 

Alguns parâmetros são utilizados para se colocar o paciente em TRE: sem 

sedação ou estado neurológico estável, estabilidade hemodinâmica, resolução 

ou melhora da causa que levou a VM, tosse adequada, níveis normais de 

hemoglobina, oxigenação adequada, ausência de sepse, presença de drive 

respiratório, volume corrente adequado e IRRS normal. 34-35-36-37 

O teste de respiração espontânea pode variar de 30 minutos a 2 horas coma 

mesma eficácia, o tempo da realização do teste vai depender de como o 
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paciente reage. De acordo com Galdwasser et al., cerca de 60% dos pacientes 

graves podem ser extubados após um breve teste de 2 horas de respiração 

espontânea.38-39 

No trabalho de Kamlin, Davis e Morley, Conclui se que o desmame com PS 

+ PEEP apresentou melhor eficácia e menos falha de extubação. OS resultados 

sugerem que em prematuros três minutos é suficiente para identificar crianças 

aptas para extubação sem correr o risco de fadiga. Os bebês que são imaturos 

apresentam maior risco de complicações associadas à VM, dificultando 

determinar quando essas crianças apresentam uma mecânica respiratória 

eficiente para tolerar a extubação. Foram avaliados 50 bebês prematuros em 

VM com peso ao nascimento menor que 1250g. Foram extubados após 3 min 

de teste de respiração espontânea, sendo um grupo desmamado por SIMV e 

colocado em teste através do CPAP (Pressão positiva contínua nas vias 

aeríferas), e outro grupo desmamado em PS + PEEP. A extubação foi concluída 

com êxito em 39 crianças, 11 (64%) foram reintubadas nas primeiras 24 horas. 

40 
 

Balanço hidroeletrolítico e gasometria arterial com níveis de normalidade 

são uns dos critérios para extubação orotraqueal, sinais vitais e nível de 

consciência normal, sem sinais de desconforto respiratório e parâmetros 

mínimos de VM. A maioria dos pacientes é retirada facilmente da VM, todavia 

20% dos pacientes em VM vão falhar em sua primeira tentativa de extubação, 

que podem ocorrer devido à resolução incompleta da causa que levou a VM ou 

aparecimento de um novo problema. Considera-se sucesso na extubação 

quando não há necessidade de reintubação em até 48 horas, e insucesso 

quando é preciso reintubação do paciente ou mesmo com presença de 

desconforto respiratório durante o TRE. Após a falha na extubação é necessário 

retornar aos parâmetros ventilatórias e realizar novo TRE em 24 horas. (34-35- 

36-37) 

O uso prolongado de VM traz inúmeras conseqüências, fraqueza muscular 

que pode afetar a musculatura respiratória, distúrbios hemodinâmicos, excesso 

de sedação, pneumonias associadas à VM, déficit neurológico, infecções, 
 

 
 

40 
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nutrição deficitária, o uso de altas doses de drogas vasoativas, prematuridade, 

ou crianças de baixa idade, são exemplos de situações que podem prolongar o 

desmame e ocorrer falhas. Os benefícios já são evidenciados na UTI pediátrica 

com a utilização de protocolos de desmame da VM com uma estratégia 

protetora pulmonar, para reduzir a mortalidade e acelerar o processo de cura 

dentro da UTI. Das técnicas utilizadas que sugere falta de rotina nos 

serviços, entretanto o uso de protocolos de desmame reduz o tempo de 

internações em UTI. Observou que os protocolos conduzidos por fisioterapeutas 

são superiores aos demais protocolos. A melhor abordagem para pacientes em 

desmame da VM é envolver toda a equipe, ensinando os profissionais para 

aderirem ao protocolo e assim diminuir o tempo de desmame e o tempo total de 

VM. 38 - 41 

Existem conflitos na literatura em relação aos resultados obtidos com a 

utilização de protocolos da desmame da VM. Estudos mostram benefícios e 

outros mostram que não houve diminuição no tempo de desmame. São 

encontradas varias dificuldades para o uso dos protocolos, entre essas 

limitações está à baixa aderência da equipe medica e educação de toda a 

equipe para aderir aos protocolos. 27-28. 

 
 

Conclusão 

Diante do que foi descrito na literatura, os protocolos para retirada da 

ventilação mecânica não afirma ter uma técnica melhor que a outra, e sim que 

uso de protocolos para retirada da ventilação mecânica mostraram redução no 

tempo de desmame. Apesar dos benefícios do uso de protocolos a pesquisa 

mostra a falta de adesão dos protocolos pelas equipes o que torna difícil sua 

aplicabilidade. 

Desta forma se faz necessário a busca por mais estudos para avaliar estes 

protocolos de retirada da ventilação mecânica para que cada vez mais seja 

realizada com eficácia e segurança para o paciente. 
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Tabela 5: Sumário dos resultados dos estudos que preencheram os critérios de inclusão. 

 
 

Estudo 
Tipo de 
Estudo 

Participantes Intervenção 
Questões

 
avaliadas 

 
 

 

 
 
 

 
Kamlin, Davis 
e Morley. 2008 

 
 
 

 
Estudo 

prospectivo 

 
50 bebês 

prematuros em 
VM com peso ao 

nascimento 
menor que 

1250g. 

 
 
 

Foram 
extubados após 3 
min de teste de 

respiração 
espontânea, 

Avaliação do 
desmame em 

SIMV e colocado 
em teste através 

do CPAP 
(Pressão positiva 

contínua nas 
vias aeríferas), e 

outro grupo 
desmamado em 

PS + PEEP. 
 

 

 

 
 
 
 

Freitas e 
David. 2006 

 
 
 
 

Estudo 
prospectivo 

Incluído 60 
pacientes, 30 
utilizaram o 

método com a 
peça T por 30 

min 
e 30 pacientes o 
método PSV em 

um nível de 7 
cmH2 

Avaliação para 
definir se existe 

parâmetros 
que podem 
predizer os 

pacientes que 
apresentarão 
sucesso no 

desmame da 
VM. 

 
 

 
A PSV esteve 

associada a um 
menor tempo de 

desmame. 
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Matic et al. 
2008. 

 
 
 
 

Estudo 
prospectivo 

randomizado 

 
 
 

136 pacientes 
que realizaram 
prova de 
respiração 
espontânea por 2 
horas. 

 

 
Sessenta e seis 

pacientes em tubo 
T e 70 em PSV, 

dos quais 17 e 23 
foram extubados 

com 
sucesso, 

respectivamente. 

O tempo de VM 
e de UTI foi 

maior no grupo 
que 

utilizou o tubo T 
do que no grupo 

PSV. 
Reintubação foi 
necessária em 8 

pacientes em 
tubo T e 6 em 

PSV. 
 

 

 
 
 

 
 
 

Goldwasser et 
al 2007 

 
 
 

Revisão 
sistemática da 
literatura 

60% a 70% dos 
pacientes graves 

podem ser 
extubados após 
breve teste de 2 

horas de 
respiração 

espontânea. 

 
 

Teste pode variar 
de 30 min á 2 

horas obtendo a 
mesma eficácia, 

 
 

Duração do teste 
irá depender de 
como o paciente 

reage 

 
 
 

 
 

 
 Os estudos Uma melhor 

mostraram grande resposta ao 
variabilidade trabalho conjunto 

Gonçalves et Revisão de Médicos nos modos de 
al.2007 literatura Fisioterapeuta utilizados fisioterapeutas e 

   sugerindo a falta médicos no 
   de rotina nos manuseio do 
   serviços, ventilador e do 
    desmame. 
    O teste do tubo 

 
 
 
 

 
et al 

 
 
 
 

Assunção 

 
 
 
 

Estudo 
prospectivo 

 

 
foram incluídos 
49 pacientes 
para avaliar a 
utilização do 

teste de tubo T 
por 2 horas. 

O tempo médio de 
VM 

foi de 13 dias, a 
extubação ocorreu 

em 79,2% dos 
pacientes, sendo 

que 75% 
foram devido à 

falência 
respiratória.. 

T mostrou ser 
um 

método 
adequado para 

predizer 
pacientes aptos 

para a 
extubação, 

porém a 
taxa de re- 

intubação foi 
elevada. 

 
 

 

Leclerc ON, 
Sadik A, 

Grandbastien 
B et al. 

 
Estudo 

prospectivo 

 
Pacientes 

internados na 
UTI 

Foi encontrado 
falha na extubação 

em 20% dos 
pacientes 

 
ventilaram com 

um tempo médio 
de 4 dias. 
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Kurachek e 
colaboradores 

 
 
 
 

Estudo 
prospectivo, 

observacional 

 
Estudaram 418 
crianças com 
FiO2 &lt; 0,4 e 

PEEP &lt; 5 
cmH2O em 

desmame da 
ventilação com 
tubo em T baixa 

PS 

 
 
 

Desmame da 
ventilação com 
tubo em T baixa 

PS 

verificaram que a 
habilidade dos 

índices 
tradicionais para 

descriminar 
entre pacientes 
que poderiam 

ser extubados e 
aqueles que não 

poderiam. 
 

 

 
 
 

Edmunds e  Estudo 
colaboradores prospectivo 

 
 
 
 
 
 
 

Schindler.  
Estudo 

prospectivo 

 
 
 

Analisando 632 
crianças 

 
 
 
 

 
crianças de baixa 

idade 
(principalmente 

menos de 6 
meses) 

Mostrou falhas em 
apenas 4,9% dos 
casos, sendo de 

6% nos ventilados 
por mais de 24 

horas e 
7,9% nos 

ventilados por 
mais de 48 horas. 

 
ocorrência de falha 

pela alta 
complacência da 
caixa toráxica, 

baixa elasticidade 
e alta resistência 
de vias aéreas, 

O mais 
importante é 
definir que 
grupo de 

pacientes tem 
maior risco de 

falha na 
extubação 

 
 

estes 
fatores não 
podem ser 
utilizados em 

crianças que não 
são pequenos 

 

 
 



 
472 

               Revista Acadêmica Novo Milênio 
               Volume 1 – Número 1 – 2019 – ISSN: 2675-0600 
 
 

 

QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES PORTADORES DE DOR VERTEBRAL 
CRÔNICA QUE REALIZAM FISIOTERAPIA EM GRUPO 

 
LAIS CAMPANHA DA SILVA61 
MARIA ÂNGELA RODRIGUES62 
FLORÊNCIO AUGUSTO FILHO63 
WANIZE DE ALMEIDA ROCHA64 

 
 

RESUMO 
 

A qualidade de vida dos indivíduos acometidos por determinada doença envolve 
superar e controlar sentimentos conflitantes que ocorrem neste momento de suas 
vidas. O tratamento em grupo promove a aprendizagem de novas habilidades e 
possibilidades de convivência com problemas de saúde similares aos seus, 
favorecendo a superação dos limites que a doença pode trazer. O objetivo deste 
estudo foi investigar a percepção sobre modificações na qualidade de vida de 
indivíduos com cervicalgia e/ou lombalgia crônica antes e após o tratamento 
fisioterapêutico em grupo. Participaram do estudo doze voluntários com queixa de 
cervicalgia e/ou lombalgia crônica, de ambos os sexos, que se encontravam em 
tratamento de grupo no setor de osteomioarticular da clínica escola da Faculdade 
Novo Milênio em Vila Velha-ES. Foi aplicado o questionário SF-36 antes e após a 
aplicação do protocolo de exercícios. Os dados foram expressos em valor absoluto, 
percentual e média ± erro padrão da média (EPM). Foi utilizado o teste t-Student para 
amostras pareadas. A significância estatística foi definida como p<0,05. Na análise da 
qualidade de vida dos indivíduos, nenhum domínio apontou diferença significativa, 
porém houve tendência à melhora nos domínios, dor, estado geral de saúde, 
vitalidade, aspectos sociais, limitação por aspectos emocionais, e saúde mental. 
Houve tendência à piora nos domínios capacidade funcional (15%) e limitação por 
aspectos físicos (21,43%). A fisioterapia em grupo com o protocolo proposto neste 
estudo não altera a percepção da qualidade de vida dos pacientes portadores de 
cervicalgia ou lombalgia crônica. 
Palavras-chave: Fisioterapia, qualidade de vida, SF-36 

Área de interesse: Fisioterapia 

 
INTRODUÇÃO 

 

A dor interfere na qualidade de vida dos indivíduos afetando-o nos aspectos sociais, 

como no relacionamento com a família, colegas e atividades sociais, pois o indivíduo 
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deixa de realizá-las em função dor (TSUKIMOTO et al., 2006; CAPELA et al.,2009; 

LORENA et al., 2016). 

 
A biomecânica da coluna cervical e as alterações posturais colaboram para a alta 

incidência de cervicalgias (BARBOSA; VIEIRA, 2007) Pacientes com compressão das 

estruturas nervosas e instabilidade da coluna vertebral, podem não manifestar dor 

(SAOUZA; DELFINO, 2005). Indivíduos portadores de cefaléia tensional causada por 

degeneração cervical, respondem com melhora acentuada da dor ao protocolo 

fisioterapêutico (MORELLI; REBELATTO, 2007). 

 
A dor lombar é uma afecção musculoesquelética comum e sua prevalência pode ser 

constatada pelos estudos realizados em populações gerais de adultos e em 

trabalhadores (MATOS et al., 2008; BARROS et al., 2006; AZEVEDO et al., 2015). 

Santos et al (2007) relatam que o aumento da massa corporal pode influenciar sobre 

o acontecimento das lesões da coluna lombar. Briganó e Macedo (2005) verificaram 

que a mobilidade de indivíduos com lombalgia é menor quando comparada com 

indivíduos sadios e que a aplicação de um protocolo de cinesioterapia e terapia 

manual, melhora o quadro de lombalgia. 

 
Barros et al (2006) analisaram os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílio (PNAD)-2003 e verificaram que a doença de coluna foi a mais prevalente 

dentre as 12 doenças crônicas pesquisadas considerando todas as faixas etárias. 

Verificaram, também, aumento na limitação das atividades diárias e na demanda por 

serviços de saúde mediante presença de doença crônica. Teodori, Alfieri e Montebello 

(2005) observaram que há prevalência de lombalgia no sexo feminino (57,02%) e com 

idades entre 31 e 50 anos (58,67%). Nesse mesmo estudo os autores observaram 

que a fisioterapia contribui de forma efetiva tanto na reabilitação quanto na prevenção, 

educando e possibilitando melhora da qualidade de vida dos indivíduos. De acordo 

Macedo, Sassaki e Ceranto (2005), a fisioterapia melhora o quadro álgico e, 

consequentemente, diminui índices de depressão. 

 
Qualidade de vida, para indivíduos com determinada doença, envolve superar e 

controlar sentimentos conflitantes trazidos pela doença (SILVA et al., 2005). Panzini 

et al. (2007) relataram que o conceito de qualidade de vida foi formado a partir de seis 

grandes domínios: a busca de indicadores socias, os estudos de bases 
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epidemiológicas sobre felicidade e bem estar, a satisfação do cliente, a insuficiência 

das medidas objetivas de desfecho em saúde, a psicologia positiva e o movimento de 

humanização em medicina. Relatam também que as pesquisas deixaram de ter a 

doença como foco exclusivo acrescentando às mesmas, características relacionadas 

à religiosidade, espiritualidade e crenças pessoais, temas inseridos ao conceito de 

qualidade de vida. 

 
O questionário SF-36 é um instrumento de avaliação importante para verificar a 

resposta do paciente ao tratamento (TSUKIMOTO et al., 2006; GUIMARÃES, 

ADORNO; BRSIL-NETO, 2013)). Faria (2007) relatou que a aplicação do SF-36 é um 

importante instrumento de avaliação pois permite a definição dos progressos e 

regressos do paciente em aspectos físicos e/ou emocionais. 

 
Cárdia (2015) sugere a Escola de Postura como um método composto de informações 

teórico-educativas, que contém práticas de exercícios terapêuticos e treinamento 

postural, visando prevenir e, também, tratar a dor nas costas. Promove integração 

social, que é um ponto positivo, pois muitas dores nas costas são causadas por fatores 

como solidão e abandono. Esse fato é evidenciado através da melhora de alguns 

pacientes apenas pela interação com os outros pacientes. 

 
Além de resolver ou amenizar as dores nas costas, a escola de coluna ajuda na 

socialização, integração e humanização no atendimento (MADEIRA; FREDERICO; 

QUEIROZ, 2007). Andrade, Araujo e Vilar (2005) realizaram uma revisão histórica da 

aplicação da escola de coluna verificando que, no Brasil, a “Back School” recebeu a 

nova denominação de “Escola de Postura”. Observaram também que, em grande 

parte dos estudos, os bons resultados dos programas de “Escola de Coluna” foram 

obtidos a curto e médio prazo. 

 
Garcia et al (2006) utilizaram o questionário SF-36 em pacientes com algias vertebrais 

crônicas antes e após a participação no programa de escola de coluna. Observaram 

que houve melhora da dor, da capacidade funcional e da qualidade de vida dos 

pacientes após participação do programa. 
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Segundo kerkoski et al (2007), o trabalho em grupo apresenta-se como uma boa 

alternativa por permitir que as pessoas compartilhem saberes e experiências, 

buscando numa ação conjunta, uma forma de viver mais saudável. 

 
Tendo em vista a atual preocupação dos estudos na área da saúde com a qualidade 

de vida dos indivíduos, este estudo visa investigar a percepção de indivíduos com 

cervicalgia ou lombalgia crônica que realizam fisioterapia em grupo sobre 

modificações na sua qualidade de vida. 

 
 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 

 
 

Participaram do estudo voluntários de ambos os sexos, média de 62,6 ± 12,9 anos de 

idade com queixas de cervicalgia e/ou lombalgia crônica, onde, durante 4 meses, 

foram submetidos a um total de 32 sessões de tratamento fisioterapêutico em grupo, 

2 vezes por semana (segunda e quarta). O protocolo de tratamento foi realizado pelos 

alunos do estágio supervisionado do curso de graduação em Fisioterapia. Esse estudo 

foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa em Seres Humanos da UNIMED (no 

244/2010) e foi realizado no setor Osteomioarticular da clínica escola do Curso de 

Fisioterapia da Faculdade Novo Milênio, Vila Velha-ES. Todos os voluntários 

assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. 

 
Foi aplicado aos voluntários o questionário SF-36 que apresenta um escore final de 0 

a 100, no qual zero (0) corresponde ao pior estado geral de saúde e cem (100) ao 

melhor estado de saúde. É composto de 36 itens que avaliam 8 domínios (capacidade 

funcional, aspectos físicos, dor, estado geral da saúde, vitalidade, aspectos sociais, 

aspectos emocionais e saúde mental). O questionário SF-36 foi aplicado antes do 

início do protocolo e ao final do mesmo. Antes de aplicar o questionário SF-36 foi 

realizada leitura da anamnese e avaliação física em todos os voluntários 

individualmente. Antes e após todas as sessões de tratamento foram verificadas: 

frequência cardíaca, frequência respiratória e pressão arterial. Esse registro serviu 

apenas para controle durante o tratamento e não foi objeto de análise nesse estudo. 
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O protocolo de exercícios contou com exercício isométrico para trapézio e escalenos 

com paciente posicionado em decúbito dorsal (DD), uma das mãos na lateral da 

cabeça aplicando resistência à inclinação da cabeça mantida por 6 segundos. Foram 

realizadas 3 repetições (x) para cada lado. Em seguida foi realizado alongamento do 

quadrado lombar e oblíquo esterno do abdome com o paciente em decúbito dorsal, 

mãos na nuca, membros inferiores (MMII) em flexão que, alternadamente, era 

posicionado em contato com a maca para um lado e depois para o outro. Esse 

exercício produz rotação da coluna lombar. Foram realizadas 5 repetições mantidas 

por 15 segundos. 

 
Para alongamento do quadrado lombar e paravertebrais o paciente posicionou-se em 

decúbito dorsal (DD), com os joelhos fletidos encostados ao peito e mantidos por 15 

segundos nas 5 repetições realizadas. Para alongamento do tríceps sural, em DD, 

uma perna flexionada, a outra estendida, pés em dorsiflexão e mãos ao longo do 

corpo, foi realizada, por 15 segundos, contração das nádegas e do abdome. Foram 

realizadas 3 repetições com a expiração frenolabial associada. Em seguida a posição 

de ponte mantida por 6 segundos com 3 repetições. Para o fortalecimento do abdome 

o paciente posicionou-se em DD com as pernas em extensão e realizou movimentos 

de pedalar durante 6 segundos e 3 repetições. 

 
O exercício isométrico para paravertebrais e multifídios foi realizado com o paciente 

em decúbito ventral (DV), MMII extendidos, braços atrás na nuca. Nessa postura a 

extensão da cervical foi mantida 6 segundos e com 3 repetições. Em seguida o 

paciente posicionava-se de 4 apoios (posição neuroevolutiva) e retirava o membro 

superior direito e o membro inferior esquerdo do solo. Esse movimento foi repetido 

intercalando os membros com 3 repetições para cada lado. 

 
Realizou-se alongamento de peitoral na posição sentada, pés apoiados no chão e as 

duas mãos na nuca, o movimento de extensão dos membros superiores (MMSS) foi 

mantido por 15 segundos e com 3 repetições. Para alongar a cadeia muscular 

posterior na postura ereta e, a partir de uma semiflexão de joelhos, o paciente era 

instruído a encostar o queixo no peito, flexão do tronco (até o limite individual) e, em 

seguida, realizar extensão dos joelhos. Essa postura foi mantida por 15 segundos nas 

3 repetições realizadas. 
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Na 12ª sessão o exercício para fortalecimento do abdome com o paciente posicionado 

em DD com as pernas em extensão e realizando movimentos de pedalar foi 

substituído por fortalecimento para reto abdominal onde o voluntário foi posicionado 

em DD, mãos entrelaçadas sobre o peito, joelhos em flexão com uma bola entre eles. 

Em seguida foi instruído a flexionar o tronco e olhar para a bola por 6 repetições. O 

exercício de posição neuroevolutiva também foi substituído por alongamento do 

trapézio e escalenos onde na postura sentada, uma das mãos na lateral do tatame e 

a outra mão acima da cabeça o voluntário tracionava a cabeça lateralmente 

(orelha/ombro) e mantinha por 15 segundos. Realizou 3 repetições para cada lado da 

inclinação lateral. 

 
Na 22ª sessão o exercício de posição de ponte foi substituído por alongamento dos 

extensores da cabeça onde, em DD, MMII em flexão, mãos na nuca, o voluntário foi 

orientado para flexionar a cabeça procurando manter o queixo no peito por 15 

segundos. Nesse exercício somente a região cervical foi retirada do solo e os 

movimentos compensatórios foram supervisionados e controlados. Foram realizadas 

3 repetições. Nessa fase o exercício de fortalecimento para reto abdominal também 

foi substituído por alongamento de grande dorsal com o paciente em DD, joelhos 

fletidos, os braços posicionados atrás do corpo, em extensão máxima de ombro e 

cotovelo e, em seguida alongados simultaneamente durante 15 segundos e com 3 

repetições. O exercício de alongamento de trapézio e escalenos foi substituído por 

alongamento de paravertebrais e quadrado lombar onde o paciente sentado, com os 

pés apoiados no chão, cruzava uma perna sobre a outra, uma das mãos tracionava o 

joelho posicionado acima do outro puxando para si associado à rotação de pescoço 

para o lado oposto (olhando para trás). Essa postura foi mantida por 15 segundos nas 

3 repetições. 

 
Diferenças observadas após o protocolo foram determinadas pelo teste t-Student para 

amostras pareadas. Significância estatística foi definida para um valor de p<0,05. 

Graph Pad Prism (San Diego, CA, USA) foi utilizado para a análise dos dados. 
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RESULTADOS 

 
Participaram do estudo 12 indivíduos sendo 8 mulheres e 4 homens com idade média 

de 62,6 ± 12,88 anos. Do total da amostra (n=12), 9 apresentavam lombalgia (75%) e 

3 cervicalgia (25%). 

 
As figuras 1 e 2 demonstram que houve tendência à piora nos domínios capacidade 

funcional (15%) e limitação por aspectos físicos (21,43%). 
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Figura1: Comparação dos valores médios do escore da capacidade 
funcional antes e após o tratamento de indivíduos com cervicalgia 
ou lombalgia crônica que realizaram fisioterapia em grupo (n=512 
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Figura 2: Comparação dos valores médios do escore da limitação 
por aspectos físicos (LPAF) antes e após o tratamento de 
indivíduos com cervicalgia ou lombalgia crônica que realizaram 
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Nenhum domínio apontou diferença estatisticamente significante, porém houve uma 

tendência à melhora nos domínios, dor, estado geral de saúde, vitalidade, aspectos 

sociais, limitação por aspectos emocionais, e saúde mental (tabela 1). 

 
 

 
Média do escore dos dominios do SF-36 antes e após a fisioterapia em 
grupo realizada na clínica escola da Faculdade Novo Milênio no período 
de 4 meses. 

 
Tabela 1: CF (Capacidade Funcional), LPAF (Limitações por Aspectos Físicos), EGS 
(Estado Geral de Saúde), AS (Aspectos Sociais), LPAE (Limitações por Aspectos 
Emocionais), SM (Saúde Mental), S (Saúde), *(piora), # (melhora). Valores expressos 
em média ± erro padrão da média (EPM) e percentual. 

 
 
 

 
DISCUSSÃO 

 
 

Este estudo mostrou que os domínios AS, LPAE e SM tiveram tendência à melhora. 

Apesar da utilização de métodos diferentes, esses resultados estão em conformidade 

com Kerkoski et al (2007) que afirmam que o grupo de convivência é importante para 

pessoas com doenças crônicas servindo para que as mesmas possam expressar 

sentimentos contribuindo para melhor qualidade de vida. Estes autores] utilizaram para 

análise, um grupo de convivência com 11 pacientes portadores de doenca pulmonar 

obstrutiva crônica (DPOC) e um familiar. Realizaram 5 encontros, onde os 

participantes refletiam e compartilhavam saberes e experiências sobre o viver com a 

doença, realizavam também discussão de temas como: anatomia do sistema 

respiratório, fisiopatologia da DPOC, retreinamento da respiração, nutrição e 

conservação de energia. 

 
Tsukimoto et al., (2006) analisaram 110 prontuários de pacientes que participaram da 

escola de coluna no período de outubro de 2001 a julho de 2004, sendo o programa 
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da escola de coluna composto por aulas teóricas sobre anatomia e fisiologia, 

orientações relativas a alongamentos, exercícios e cuidados com o corpo, orientação 

de atividades aeróbicas e anaeróbicas, ergonomia e uso de aparelhos em academias. 

Esses autores observaram que todos os domínios apresentaram melhora, no entanto 

o domínio SM não apresentou diferença estatisticamente significante. O presente 

estudo corrobora com o estudo anteriormente citado. Os resultados do presente 

estudo mostram que os domínios CF e LPAF do SF-36 tiveram tendência a piora. 

Esses domínios avaliam as dificuldades que os indivíduos podem apresentar na 

execução de suas atividades de vida diária incluindo o trabalho. Este resultado pode 

ser devido a falta de um protocolo que inclua as atividades utilizadas no estudo de 

Tsukimoto et al[1] que verificaram melhora nos mesmos domínios. 

 
No presente estudo os domínios LPAE e SM apresentaram tendência à melhora, que 

acredita-se ser pela convivência com o grupo, resultado este confirmado pelos 

estudos de Durão, Souza e Miasso (2007) que realizaram acompanhamento grupal 

do cotidiano de pacientes portadores de esquizofrenia após o uso de clozapina, assim 

como Silva et al., (2005) que analizaram um grupo de convivência composto por 

indivíduos com problemas respiratórios crônico, e também por Mathias e Cruz (2007) 

que utilizaram técnicas cognitivo-comportamentais em terapia de grupo para usuários 

de álcool e drogas, onde vários pacientes relataram e valorizaram o grupo como 

participante em sua melhora progressiva e na redução do isolamento social. Macedo, 

sassaki e Ceranto (2005) em seus resultados também observaram melhora em 

características depressivas dos pacientes, tendo realizado tratamento fisioterapêutico 

individualizado em 8 indivíduos portadores de lombalgia crônica. Sendo aplicado 

cinesioterapia, terapia manual, pompagem da coluna cervical, lombar e sacro, 

reeducação respiratória, alongamentos do tronco e membros inferiores, exercícios de 

mobilidade em bola suiça, bem como fortalecimentos dos abdominais e extensores do 

tronco. 

 
Segundo Tsukimoto et al., (2006), as pessoas passaram a entender melhor a 

importância da harmonia do movimento e da coordenação entre respiração, 

consciência corporal, execução do movimento, a postura adotada e atenção ao que 

esta fazendo. No mesmo estudo foi evidencido também a efetividade da escola de 

postura com ganhos que persistiram por até um ano nos pacientes que estiveram 
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presentes a todas as reavaliações. O mesmo resultado não foi observado no presente 

estudo, pois o tratamento teve a duração de apenas 4 meses, assim como o realizado 

por Garcia et al (2006) que utilizaram um protocolo composto por aulas teórico-práticas 

(escola de coluna), ministradas por alunos e professores do curso de fisioterapia, e 

verificar que 80% dos pacientes portadores de algias vertebrais crônicas 

apresentaram melhora do seu estado de saúde, 73,3% melhora para realizar 

atividades de vida diária e 80% relataram diminuição das dores. 

 
Diversos estudos, utilizando estatística descritiva, apontam para a melhora da dor 

atraves da Fisioterapia em grupo e sugerem diversar técnicas diferentes como 

manipulação e mobilização vertebral, pompage, trações, massagens terapêuticas, 

RPG/RPM (reeducação postural global pelo reequilíbrio propioceptivo muscular) além 

das aulas teóricas e práticas sobre a boa postura. (MADEIRA; FREDERICO; 

QUEIROZ, 2007; SPONCHIADO et al., 2014). 

 
Os resultados do presente estudo, através de estatística inferencial e com amostra 

pequena, demonstrou apenas tendência à melhora da dor. Assim como o tamanho da 

amostra, a ausência de um grupo controle também pode ser considerada como uma 

limitação do presente estudo, pois é difícil argumentar que seria diferente a evolução 

dos pacientes sem a realização do tratamento. Entretanto, ainda vale ressaltar que 

os pacientes analisados apresentavam sintomas crônicos, sendo assim improvável 

que evoluíssem para uma melhora espontânea. 

 
 

 
CONCLUSÃO 

 
 

A fisioterapia em grupo, com o protocolo proposto, não melhora a percepção da 

qualidade de vida dos pacientes portadores de cervicalgia ou lombalgia crônica. 

Sugere-se que o tamanho reduzido da amostra e a grande dispersão dos dados 

podem ser causas da ausência de significância estatística. 
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RESUMO 
Introdução. Devido a constante necessidade da população atualmente de se deslocar de diferentes tipos 
de localidades, acarretou em um crescimento da frota de veículos presentes em todo o país, trazendo como 
consequência diversos tipos de acidentes e imprudências relacionadas ao excesso de velocidade na 
condução de veículos. A fiscalização eletrônica veicular permite o controle do excesso de velocidade em 
vias e rodovias, visando reduzir imprudências ocasionadas por alguns motoristas, onde através da 
tecnologia aliada aos órgãos de fiscalizações busca conscientizar os motoristas para uma direção mais 
segura. Objetivo. Desenvolver um algoritmo para a identificação das placas dos veículos de motoristas 
infratores. Método. Foi elaborado um algoritmo para um equipamento existente de fiscalização de forma a 
automatizar o processo de registro de infrações. A coleta de dados foi realizada por meio da captura de 
imagens de veículos presentes na via, passando por um processo de filtros para o ajuste da imagem. Foi 
utilizado o software MATLAB para o desenvolvimento do algoritmo. Como método de avaliação o resultado 
obtido foi comparado com a imagem real, para a análise da efetividade do processo. Resultados. Nos 
testes realizados a taxa média de acertos foi 62% de reconhecimento dos caracteres analisados  nas 
imagens dos veículos, onde a principal dificuldade encontrada foi no processo de segmentação da região 
retangular da placa das imagens capturadas pela webcam. Conclusão. O estudo proposto se mostrou 
satisfatório, onde mesmo conseguindo uma taxa razoável nos acertos do reconhecimento, conseguiu atingir 
de forma parcial e eficiente a ideia proposta com baixo custo.  
Palavras-chave: visão computacional, fiscalização eletrônica e excesso de velocidade. 

        

INTRODUÇÃO 

A visão computacional é uma área de estudo e pesquisa, na qual se encontra em 

constante desenvolvimento e crescimento atualmente, onde busca se aproximar da 

capacidade de visão humana, através da utilização de equipamentos tecnológicos [1]. 

Para a captura de imagens digitais é necessário a utilização de equipamentos 

específicos, como uma câmera, que, por meio de sensores ópticos, transforma as 

imagens digitais obtidas em sinais elétricos analógicos. O procedimento de conversão 

da imagem por meio de dados contínuos captados pelos sensores ópticos, envolve dois 

procedimentos para a identificação: o processo de amostragem e o processo de 

quantização da imagem capturada [2,3]. 

As imagens digitais em formato de dados discretos podem ser apresentadas ou 

convertidas em diferentes tipos de resoluções: na forma binária, em níveis de cinza ou 

na forma padrão colorida [4]. 

O processamento de imagens na visão computacional é dividido em três níveis: baixo, 

médio e alto. O processo de nível baixo, envolve operações primárias para redução de 

ruídos, realce e aguçamento do contraste da imagem. No nível médio, o processo é 

realizado através da separação por regiões da imagem, com intuito de 
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reduzi-la para uma forma mais adequada, tornando possível o reconhecimento e 

processamento computacional. No nível alto, o processo consegue dar o significado 

ao conjunto de objetos identificados através de funções cognitivas que são 

associadas ao procedimento de visão [5]. 

O processo de segregação de uma área de interesse em uma imagem, consiste na 

utilização de um método de detecção de bordas, onde esse procedimento funciona 

através da segmentação da região em que apresenta maiores variações abruptas de 

intensidades de pixels analisados[6]. 

Costa e Boaventura[7] estudaram um diferente método para seleção e detecção de 

bordas de imagens por parâmetros de forma automática baseado na análise 

Receiver Operating Characteristics (ROC), utilizando no estudo algoritmos 

genéticos. Executaram o ajuste dos parâmetros das bordas obtidas em diferentes 

passos utilizando no procedimento um conjunto de imagens sintéticas para 

identificação das bordas. Verificaram a viabilidade da técnica desenvolvida para o 

auxílio da seleção automáticas dos parâmetros. Sugerem que a avaliação 

quantitativa pelo algoritmo genético pode ser usada como método de procura para o 

melhor conjunto possível de parâmetros entre diferentes resultados de detecção de 

bordas. 

O processo de filtragem da imagem digital pode ser realizado através de dois meios 

diferentes denominados: filtragem no domínio do espaço e filtragem no domínio da 

frequência. Ambos os procedimentos são geralmente utilizados para imagens na 

forma em níveis de cinza. Também podem ser empregados em imagens binárias, 

onde o resultado será uma imagem em níveis de cinza. Para o uso em imagens 

coloridas, cada canal dessa figura será transformado em níveis de cinza [8]. 

O Matrix Laboratory (MATLAB) é um software computacional que possui a função de 

realizar a programação por meio de sua linguagem específica, para cálculos 

matemáticos e matriciais, no qual as variáveis do algoritmo são trabalhadas como 

matrizes e podem sofrer variações no seu valor de maneira automática, podendo ser 

representada graficamente[9]. 

Devido à crescente necessidade da sociedade de se locomover mais rápido para os 

seus destinos, houve a carência em criar diferentes meios que facilitasse em seus 

deslocamentos. Com os avanços e inovações tecnológicas na indústria 

automobilística, os veículos estão cada vez mais potentes possuindo uma agilidade 

cada vez maior para os motoristas. A utilização de dispositivos de fiscalização 
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eletrônica tornou-se necessária pelos órgãos de fiscalizações responsáveis como 

meio de controlar os condutores de veículos imprudentes que ultrapassam o limite 

de velocidade estabelecido na via, rodovia ou que dirigem de forma perigosa, com 

intuito de reduzir possíveis acidentes, conforme estabelecido pelo Conselho 

Nacional de Trânsito (CONTRAN) em suas resoluções regulamentadoras[10,11]. 

Oliveira et al[12] observaram o comportamento dos condutores de veículos em áreas 

urbanas em locais com radares fixos e onde não havia dispositivos de fiscalização. 

Identificaram o percentual de veículos que infligiram à velocidade média da via, o 

gênero dos condutores e uso do celular na condução. Verificaram que a velocidade 

média foi maior onde não havia radar 58,6±12Km/h contra 56,9±12,5Km/h com a 

presença de radar. Observaram, também, que 3,3% de um total de 8.565 condutores 

observados, utilizavam o celular enquanto conduziam o veículo, onde todas essas 

imprudências podem ocasionar um possível acidente. 

Pode-se conceituar o acidente, como uma situação envolvendo um ou mais veículos 

em um impacto, causando perdas materiais, danos ou morte. No entanto, os 

acidentes são complexos, envolvendo diversos fatores. São classificados em quatro 

categorias: ação do condutor, condição que se encontra o veículo, característica 

geométrica da via e o ambiente físico ou climático, sendo que o desempenho do 

condutor é um dos fatores que mais colabora para o acidente[13]. 

Os acidentes de trânsito estão situados como maior índice de mortes entre os jovens 

em nosso país, além de representar uma grande tragédia familiar e social, interfere 

também, de forma negativa na economia do país, gerando grande despesa para o 

poder público[14]. 

Pesquisa realizada por Thielen et al[15] abordaram que o excesso de velocidade  

pode ser estudado através da percepção dos ricos pela psicologia, com o intuito de 

explicar a interação entre a norma de velocidade e o comportamento de excesso de 

velocidade. Observaram que com as respostas de alguns motoristas infratores 

entrevistados, possibilitou construir um agrupamento por categorias, para fatores 

que afetam a percepção dos riscos. Verificaram que os motoristas pretendem 

reinterpretar a lei definindo parâmetros próprios com a percepção individualista no 

trânsito. Concluíram que a fiscalização eletrônica realizada por um instrumento se 

mostrou útil como mecanismo regulador que orienta o fluxo do trânsito. 

Polli et al[16] entrevistaram motoristas infratores e estudaram seu comportamento e 

moralidade. Verificaram que a maioria das infrações ocorreram por falta de atenção, 
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perceberam que esses motoristas não apresentam preocupação em seguir as 

normas ou com o bem-estar da sociedade, apenas seguem as normas com a 

presença de radares, não com intuito de evitar acidentes, mais sim devido ao risco 

da punição por multas. Sugerem que o estudo sobre a moralidade pode levantar 

possíveis questões importantes para serem levadas em considerações para novas 

infrações, melhorando para a segurança no trânsito. 

Levando em consideração o aumento da frota de veículos, tanto nas zonas urbanas 

e rurais, juntamente com as necessidades atuais de deslocamento da população, as 

imprudências de alguns motoristas resultam em infrações de trânsito, como o 

excesso de velocidade, ultrapassar o sinal vermelho e outros. Essas infrações 

crescem cada vez mais no país, causando para os órgãos de fiscalizações um 

aumento na atividade de identificação, notificação e registro das ocorrências. A 

proposta do presente estudo de adaptação de um instrumento de fiscalização 

eletrônica pode fornecer resultados que auxiliem na identificação de veículos e das 

notificações dos infratores de forma automatizada, através de um algoritmo, 

contribuindo assim na eficiência do procedimento e da atividade[17,18]. 

O estudo possui como objetivo principal desenvolver um algoritmo para identificação 

das placas dos veículos que excederam a velocidade máxima permitida em uma via 

ou pista de rolamento. 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 

Estudo explicativo para fiscalização eletrônica veicular, realizado em um ambiente 

virtual, no período de julho a outubro de 2018, voltado para a área de programação 

de um algoritmo no software MATLAB para detecção de caracteres. 

A coleta das imagens dos veículos foi realizada em ruas e avenidas no município de 

Vila Velha-ES, utilizando uma webcam, sendo armazenadas no computador e 

utilizadas no algoritmo desenvolvido. Foi segregada a área de interesse nas  

imagens analisadas onde se encontrava a região da placa do automóvel. 

Não foram incluídos e considerados o enquadramento e a posição exata dos 

veículos analisados na imagem capturada e nem as suas características, como 

marca, modelo, cor e ano de fabricação. 

A principal variável analisada foi o conjunto de caracteres presentes nas placas dos 

veículos analisados na imagem segregada. A ação foi processada e registrada pelo 
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algoritmo desenvolvido no software MATLAB. Os registros foram analisados 

quantitativamente de forma a verificar sua veracidade. 

Como variáveis secundárias, as imagens adquiridas passaram por um processo de 

filtragem para melhorar sua resolução e qualidade, com intuito de possibilitar a 

identificação dos caracteres, transformando a imagem para um padrão em níveis de 

cinza e forma binária, para facilitar o processamento pelo algoritmo. 

Análise foi do tipo descritiva onde os dados foram apresentados como valores e 

caracteres absolutos. As diferenças entre os caracteres reais dos veículos 

analisados com os encontrados pelo algoritmo, foram analisados e comparados para 

verificação dos resultados obtidos. 

 
DESENVOLVIMENTO 

O sistema de visão computacional desenvolvido foi dividido em algumas etapas 

básicas de processo, onde na figura 1, é representada um esquema sequencial do 

procedimento de tratamento da imagem digital. Inicialmente ocorre a aquisição, na 

qual se refere à captação da imagem, por meio de dispositivos eletrônicos. Em 

seguida, é realizado o processamento de imagens na qual ocorre a melhoria da 

resolução e qualidade da imagem pela aplicação de filtros específicos. Depois a 

segmentação, onde é realizada uma repartição da imagem em regiões de interesse, 

seguida pela extração de características, na qual funciona de forma a obter um 

conjunto de características interessantes para a análise. Por fim, ocorre o 

procedimento de reconhecimento dos caracteres, onde busca-se agrupar as 

imagens por aspectos semelhantes[19]. 

 
Etapas do processo da visão computacional 

Figura 1. Sequência de tratamento da imagem digital (fonte: BACKES e SÁ JUNIOR[19]). 

Com a utilização de uma webcam da marca Logitech resolução HD modelo C270, 

foram realizadas as aquisições de diversas imagens de veículos em campo, onde 
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através desse sensor óptico foi possível quantificar a imagem adquirida em forma de 

pixels, na qual representa a principal unidade de medida de uma imagem. De acordo 

com a tonalidade representada, o pixel terá um valor de graduação numérica 

diferente para cada cor atribuído. As imagens capturadas foram gravadas no 

computador para obter um banco de dados de placas de veículos, depois sendo 

aplicado vários testes de processamento, para a verificação dos caracteres 

presentes nas placas pelo algoritmo desenvolvido, para analisar sua eficiência no 

reconhecimento[3]. 

Alguns dos fatores que dificultam o procedimento de reconhecimento dos caracteres 

das placas dos veículos pelo algoritmo elaborado: condições climáticas 

desfavoráveis, posição das placas, posição do veículo, sujeira nas placas ou placas 

possuírem cores diferentes. Em território brasileiro as cores das placas dos veículos, 

figura 2, são normalizadas na resolução 231, de março de 2007 pelo órgão de 

fiscalização CONTRAN, estabelecido de acordo com a utilização ou categoria dos 

veículos, podendo apresentar uma distinção na cor do fundo da placa e também dos 

caracteres[20]. 

 
Placas automotivas em território brasileiro 

 
Figura 2. Cores das placas de veículos por categorias em território nacional (fonte: CONTRAN[20]). 

 
Devido a esses fatores que dificultam no reconhecimento dos caracteres, a imagem 

obtida passou por um processamento de imagem, na qual foi segregada a região 

onde se encontra a placa para a realização do processo de filtragem, com o intuito 

de melhorar sua visualização e nitidez através do realce da imagem. Define-se 

realce como sendo um processo de manipulação da imagem original para uma 

forma mais adequada e específica[21]. 

Foi utilizado o software MATLAB para o desenvolvimento do algoritmo responsável 

por identificar os caracteres presentes nas placas dos veículos analisados. Onde o 
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software baseia-se na representação de um conjunto de expressões matriciais e sua 

execução é realizada de forma a analisar e processar cada expressão no algoritmo, 

verificando se as expressões utilizadas estão corretas de forma sintática[22]. 

A versão do software MATLAB utilizada foi a R2018a, a programação foi realizada 

por uma linguagem própria do software com características estruturadas, por meio 

de expressões booleanas, onde as tomadas de decisões são representadas de 

forma binária, sendo zero (0) para indicação de falso e um (1) ou valores diferentes 

de zero para indicar uma decisão verdadeira. As bibliotecas que foram utilizadas no 

desenvolvimento e execução do algoritmo, são de origem do software, sendo 

necessário a elaboração de diversas variáveis e funções responsáveis pelo 

processamento da imagem, conforme detalhado a seguir[23]. 

Inicialmente para realizar a entrada da imagem digital no algoritmo desenvolvido, foi 

necessário elaborar um código para apresentar uma caixa de seleção na tela do 

software MATLAB, na qual logo em seguida atribui a imagem selecionada a uma 

variável, onde essa imagem teste deve estar no formato JPG, BMP ou PNG com 

resolução colorida, Red, Green e Blue (RGB), conforme na figura 3, apresenta a 

caixa onde é possível entrar com uma imagem digital[1]. 

 
Caixa de seleção da imagem digital 

 
Figura 3. Caixa onde é adicionada a imagem no MATLAB (fonte: imagem extraída e formulada no MATLAB). 

 
Na próxima etapa de processamento do algoritmo, foi realizada a transformação da 

imagem colorida RGB selecionada no processo anterior, para um formato em níveis 

de cinza, onde depois foi aplicada a conversão para a forma lógica, binária, 

conforme estão representadas na figura 4, com o intuito de diminuir a resolução e 

qualidade da imagem, através da redução da quantidade de pixels por quadro 
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presentes na imagem digital analisada, possibilitando o processamento e execução 

do algoritmo, de forma mais eficiente e com uma diminuição no tempo necessário 

para o processamento pelo computador. 

 
Resoluções das imagens no algoritmo 

 
Figura 4. Resoluções da imagem depois do processo de transformação executada no algoritmo (fonte: imagens 

extraídas e formuladas no MATLAB). 
 

No processo seguinte foi realizada a segmentação da região onde se encontra a 

placa na imagem analisada, utilizando a função regionprops do software MATLAB, 

junto aplicando também o filtro laplaciano, que possui a função de acentuar detalhes 

finos das linhas e bordas dos contornos da imagem ou descontinuidades, por meio 

da seleção das linhas das bordas com pixels vizinhos, com intuito de encontrar a 

região retangular da placa. Em seguida foi realizado o recorte da região de interesse 

pelo comando imcrop do MATLAB, onde recorta da imagem uma pequena parte de 

interesse, no caso a região da placa do veículo, conforme na figura 5, apresenta a 

região segregada da placa do veículo [8,24]. 

Região da placa segregada 

 
Figura 5. Região de interesse recortada da imagem (fonte: imagem extraída e formulada no MATLAB). 

Dando sequência no desenvolvimento do algoritmo, foi aplicado como testes para 

segmentação de bordas, os métodos de Prewitt, Sobel, Roberts e Canny que são 
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máscaras onde simulam a derivada nas direções diagonais, horizontal e vertical, que 

são procedimentos para transformar as imagens analisadas para um formado onde 

são detectadas somente as linhas de bordas representadas na imagem que foi 

convertida para forma binária no processo anterior, foi verificado que o método de 

Sobel, conforme apresentado na figura 6, se apresentou mais eficaz que os demais, 

onde com isso foi o escolhido para ser empregado para seleção de bordas no 

algoritmo desenvolvido[25]. 

 
Processo de segmentação de bordas 

 
Figura 6. Método de Sobel aplicado na imagem binária analisada (fonte: imagem extraída e formulada no 

MATLAB). 
 

Para o reconhecimento dos padrões e extração das características da placa, na qual 

é considerada uma etapa fundamental da visão computacional, foi realizado por 

meio do treinamento do formato e simetria dos caracteres, por meio de  redes 

neurais artificiais, baseando no modelo de tipologia dos caracteres presentes na 

resolução 231 do CONTRAN, que padroniza esse formato para todas as placas dos 

veículos no território brasileiro, conforme a figura 7, apresentando o alfabeto e a 

numeração na fonte mandatory com dimensionamento estabelecido pela mesma 

resolução[20.26]. 

Formas dos caracteres das placas brasileiras 

 
Figura 7. Tipologia dos caracteres e números presentes nas placas automotivas resolução 231 (fonte: 

CONTRAN[20]). 
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Por fim, foi realizada a identificação dos caracteres presentes nas placas, onde 

depois dos caracteres estarem todos treinados o algoritmo realiza a comparação 

com os caracteres adquiridos da imagem que foi segregada da placa dos veículos 

analisados, após algumas modificações no algoritmo e dificuldades encontradas na 

execução deste procedimento, foi possível realizar a identificação dos caracteres 

presentes nas placas em alguns dos testes com as imagens dos veículos que foram 

coletadas em campo. 

 
RESULTADO E DISCUSSÃO 

A análise foi feita utilizando um método próprio de coleta de dados, por meio da 

captura de imagens de veículos com o uso da webcam, com objetivo de segregar a 

região de interesse da imagem, para a realização dos testes de reconhecimento 

óptico dos caracteres presente nas placas dos veículos e depois realizar 

comparação do resultado com a placa real. 

O custo de investimento no projeto foi considerado baixo, ou seja, não necessita de 

mão de obra especializada e a webcam adquirida é de baixo custo. O custo dos 

materiais que foram utilizados no estudo ficou aproximadamente R$ 180,00 reais. 

Para verificação dos resultados do algoritmo desenvolvido, foram utilizadas 10 

imagens testes de veículos com placas diferentes, para a realização do processo de 

reconhecimento óptico dos caracteres, onde em 8 dos casos foi possível realizar a 

segmentação de maneira correta da região da placa do veículo, conforme a figura 8, 

onde apresenta um dos casos na qual foi possível o processamento do algoritmo 

com êxito de maneira eficiente. 

 
Resultado do algoritmo desenvolvido 

 
Figura 8. Caixa no MATLAB apresentando o resultado dos processos do algoritmo desenvolvido (fonte: imagens 

extraídas e formuladas no MATLAB). 
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O método aplicado no estudo se mostrou semelhante ao desenvolvido por Alves et 

al[27] que estabeleceram um método para o reconhecimento de placas de veículos 

em ambiente virtual, onde realizaram o reconhecimento através de duas etapas 

básicas, sendo a primeira a segregação da região da placa e em seguida o 

reconhecimento dos caracteres, utilizando um esquema de operadores morfológicos 

e busca por templates, os resultados mostraram que a taxa de acertos foi de (78%) 

num total de 25 placas extraídas. A principal diferença é que no presente estudo foi 

realizado de forma mais simplificada utilizando o software MATLAB, porem 

conseguindo atingir resultados similares. 

O resultado analisado seguinte, foi direcionado a identificação de cada caractere 

absoluto presente na placa, figura 9, na qual o algoritmo elaborado obteve êxito em 

identificar os caracteres presentes na placa analisada de maneira parcial, devido a 

problemas encontrados no processo de reconhecimento, como, a luminosidade, 

ângulo e resolução na qual a imagem foi capturada pela webcam, dificuldade 

semelhante a encontrada no estudo de Polidório e Borges[28], onde relatam que a 

elevada complexidade das imagens, resolução limitada e sujeiras nas placas 

prejudicam no processo de reconhecimento ópticos dos caracteres, onde foi 

necessário estabelecer uma versatilidade do método de execução, possibilitando 

como benefício um aumento na eficiência do sistema, onde o qual conseguiu atingiu 

uma taxa de 90% de reconhecimento positivo. 

Resultado da localização dos caracteres 

 
Figura 9. Processo de reconhecimento dos caracteres da placa do veículo pelo algoritmo (fonte: imagens 

extraídas e formuladas no MATLAB). 

 
Outra dificuldade que foi constatada no reconhecimento dos caracteres das placas, 

foi relacionada ao nível de intensidade que os pixels assumem e ao formato em que 

os caracteres são observados pelo algoritmo elaborado, dificultando na comparação 

com os templates treinadas. Esse problema foi semelhante ao encontrado na 
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pesquisa realizada por Silva et al[29] onde verificaram que a identificação de 

caracteres abrange uma intensa área de pesquisa, devido a diversidade da forma 

que os caracteres podem assumir, observaram através de um algoritmo rápido em 

um ambiente virtual os caracteres por meio de transições entre os níveis de cinza 

dos pixels adjacentes em forma de imagens binárias (0 e 1), método similar ao 

aplicado no presente estudo. 

A eficiência encontrada pelo algoritmo desenvolvido no reconhecimento óptico dos 

caracteres foi considerada satisfatória, pois em dez testes realizados com diferentes 

placas no algoritmo desenvolvido, obteve porcentagem média de eficiência positiva 

de 62%, onde na tabela 1 mostra de forma detalhada, foi verificado que no terceiro e 

quarto teste o algoritmo obteve êxito de 100% de eficiência (dentre os 7 caracteres 

analisados, acertou os 7), no segundo e quinto teste conseguiu atingir 85% (dentre 

os 7 caracteres analisados, acertou 6), no sexto e nono teste atingiu cerca de 71% 

(dentre os 7 caracteres analisados, acertou 5), já no sétimo e oitavo obteve 57% 

(dentre os 7 caracteres analisados, acertou 4) e no primeiro e último teste não foi 

possível a identificação dos caracteres. 

Teste realizado no algoritmo desenvolvido 

Tabela 1. Análise de dez placas com sete caracteres, Acertos = quantidade de caracteres corretos; 
Eficiência = (%) porcentagem dos acertos; 

(fonte: tabela elaborada pelos autores no Excel). 
 

Os resultados foram semelhantes ao encontrado no estudo de Gonçalves e 

Centeno[30], onde estabeleceram através da identificação e padrões das imagens o 

reconhecimento dos dígitos de medidores de consumo de gás natural, realizaram o 

reconhecimento por meio de um algoritmo em linguagem Python em um ambiente 

virtual, obtiveram uma taxa de acertos de 95% no reconhecimento dos dígitos. As 

principais diferenças estão, na linguagem de programação utilizada e no tipo de 
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objeto analisado no estudo, porém ambos com o mesmo objetivo de reconhecimento 

dos caracteres absolutos. 

O tempo médio necessário para o processamento do algoritmo desenvolvido foi de 6 

segundos, para atender o objetivo de identificação dos caracteres presentes nas 

placas dos veículos analisados, tempo semelhante apresentado no estudo de 

Oliveira e Gonzaga[31], que estudaram a visão computacional e o reconhecimento de 

caracteres presentes em placas de veículos em um ambiente virtual, utilizando redes 

neurais artificiais e algoritmos para execução. O procedimento foi realizado em 

etapas, onde primeiro se extrai a placa, em seguida a segmentação dos caracteres e 

por fim consegue o seu reconhecimento. Obtiveram uma taxa de 80% de acertos, 

em tempo médio de processamento relativamente baixo de 2,2 segundos. 

Como sugestão para possivelmente aumentar a eficiência geral encontrada pelo 

algoritmo desenvolvido, recomenda-se a melhoraria do processo de treinamento dos 

caracteres com o uso de mais templates e a segregação da região de interesse na 

imagem, devido o mesmo não conseguir encontrar a região da placa em alguns dos 

casos analisados, essa dificuldade ocorre devido a alguns fatores provenientes na 

qualidade apresentada na imagem, como, baixa luminosidade, resolução da imagem 

e angulação na qual a imagem foi obtida. 

Essas dificuldades foram similares as encontradas no estudo de Gomes et al[32], que 

desenvolveram um aplicativo de celular para o sistema android no qual realiza o 

reconhecimento de placas de sinalização vertical de trânsito, através de um sistema 

de rede neural artificial, apresentando uma taxa de acertos na detecção de 43,8%, 

onde representando 5.474 placas de um total de 12.520 placas. Concluíram que o 

sistema se apresentou promissor, podendo ser ainda mais eficiente utilizando 

técnicas de detecção e reconhecimento óptico mais eficazes para possibilitar 

resultados ainda mais satisfatórios para futuros projetos. 

A ideia do presente estudo foi atingida de maneira satisfatória, em alguns casos 

parcialmente, porém com baixa custo de implementação e algoritmos relativamente 

simples, proposta semelhante a encontrada no projeto de estudo de Guelpeli et al[33] 

onde verificaram por meio da identificação automatizada de caracteres de uma linha 

de montagem automotiva, de uma fábrica, utilizando processamento de imagens em 

um ambiente virtual para a incrementação do tempo, onde verificaram que a 

identificação automática de caracteres atendeu perfeitamente a ideia proposta e 
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ainda podendo através de pequenos ajustes no algoritmo, conseguir aumentar sua 

eficiência em próximos projetos. 

 
CONCLUSÃO 

Inicialmente o estudo se demonstrou promissor, mas no decorrer da elaboração do 

algoritmo proposto, foram constatadas diversas dificuldades no reconhecimento dos 

caracteres, devido à complexidade das imagens, contudo o objetivo principal foi 

atingido perfeitamente em alguns dos testes que foram realizados. 

A identificação dos caracteres ocorreu de forma automatizada utilizando redes 

neurais artificiais, através do treinamento dos caracteres por templates, sendo 

necessário apenas a seleção da imagem de entrada de forma manual. 

O algoritmo desenvolvido no software MATLAB para o funcionamento do sistema 

simples proposto no estudo é eficiente obtendo em seu registro de dados resultados 

parcialmente satisfatórios no processo de verificação e reconhecimento dos 

caracteres em comparação com a imagem real da placa dos veículos analisados. 
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REDUÇÃO DE CUSTOS COM ENCARGOS TRABALHISTAS: UMA 

RELAÇÃO ENTRE O EMPREGADO E O EMPREGADOR 
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Resumo 

 
Todo empresário busca reduzir os custos com encargos trabalhistas da empresa e 

consequentemente manter a qualidade do seu serviço ou produto. Com o crescimento do 

mercado de trabalho, criou-se a cultura e a necessidade da segurança no trabalho. Um 

fator de alto impacto nos custos de uma empresa são os mesmos, relacionados aos 

encargos trabalhistas, que por sua vez estão compreendidos o FAP, RAT, Insalubridade, 

GFIP, Acidentes de Trabalho, dentre outros. Um bom projeto elaborado por um 

Engenheiro de Segurança do Trabalho tem por primórdio a redução ou anulação desses 

custos trazendo uma significativa redução de custos ao empregador e uma segurança ao 

empregado para realizar o designado, prevenindo assim despesas futuras por ações 

trabalhistas e reinvindicações de direitos por exposição a riscos e agentes nocivos. 
Palavras-chave: Acidente trabalho; Segurança; Redução de Custos. 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

 
O custo com os encargos trabalhistas e as possíveis ações mitigatórias são a principal 

fonte de pesquisa deste artigo, que foi elaborado para esclarecer informações importantes 

sobre atividades insalubres, visando reduzir os custos investindo na segurança do 

colaborador. É necessário o investimento em EPI e EPC, análise de projetos de novas 

instalações e de modificações, visando a identificação dos potenciais riscos e eliminação 

dos mesmos, introdução de medidas de proteção para melhorar a qualidade do trabalho 

e a imagem da empresa. As reduções nos encargos trabalhistas são vistas por meio de 

um exemplo real, assim mostrado a viabilidade do investimento. 
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2. CUSTOS DO NÃO INVESTIMENTO EM SEGURANÇA 

 

 
FAP (FATOR ACIDENTÁRIO PREVIDENCIÁRIO) E RAT (RISCOS AMBIENTAIS DO 

TRABALHO) 

 
O site da receita federal define o FAP como: 

 
“O Fator Acidentário de Prevenção que afere o desempenho da empresa, dentro da 

respectiva atividade econômica, relativamente aos acidentes de trabalho ocorridos num 

determinado período. O FAP consiste num multiplicador variável num intervalo contínuo 

de cinco décimos (0,5000) a dois inteiros (2,0000), aplicado com quatro casas decimais 

sobre a alíquota RAT” (BRASIL, 2011). 

O cálculo da FAP varia anualmente e é calculado com base os dois últimos anos 

da empresa com base em seu histórico de acidentalidade. Ela foi criada com o objetivo de 

estimular a prevenção de acidentes na empresa. Micro e pequenas empresas recolhem 

seus tributos pelo sistema simplificado, o Simples Nacional. 

O RAT representa a contribuição da empresa, previsto no inciso II do artigo 22 da 

Lei 8212/1991, e consiste em um percentual que mede o risco da atividade econômica 

(GIIL – RAT). Se risco mínimo, a alíquota do RAT é de 1%, 2% se médio e 3% se grave. 

Se há exposição a agentes que permite a aposentadoria especial tem o acréscimo 

conforme legislação em vigor. 

O RAT pode ser reduzido a 0,5% se não houver ocorrência de acidentes de trabalho 

no período dos últimos dois anos, mas o mesmo também pode ser elevado a 6% se o 

número de acidentes de trabalho e o afastamento por auxílio-doença tiver alto índice no 

período observado. 

 
 

Tabela 1: Grau e Tipo de Risco do RAT. 
 

Grau Risco Tipo de Risco (%) Contribuição 

Grau 1 Atividade preponderante cujo risco de acidente do 

trabalho seja considerado leve 

1 % 

Grau 2 Atividade preponderante cujo risco de acidente do 

trabalho seja considerado médio 

2 % 
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Grau 3 Atividade preponderante cujo risco de acidente do 

trabalho seja considerado grave 

3% 

 
 

O Fator Acidentário Previdenciário é o múltiplo entre o FAP (pode chegar a 6%, 

segundo o CNAE 2.0, está dividida em 1301 classes) e o RAT. 

 

 
GFIP (GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA E INFORMÇÃO A 

PREVIDÊNCIA SOCIAL) 

 

 
É a guia onde as empresas declaram todos os dados sobe os colaboradores e os 

mesmos ficam arquivados em um banco de dados para consultas futuras. Ela se tornou 

obrigatória em 1999 mesmo que não haja recolhimento para o FGTS. As informações 

gravadas na GFIP servirão de base de cálculo das contribuições arrecadadas pelo INSS, 

assim como a concessão de benefícios previdenciários e de dívidas da hipótese de não 

recolhimento. 

Poderão gerar penalidades, de acordo com a Secretaria da Receita Federal do 

Brasil, as seguintes situações: 

� Deixar de apresentar a GFIP/SEFIP até o dia 07 (sete) de cada mês; 

� Transmitir a GFIP/SEFIP ou apresentá-la com incorreções; ou Transmitir a 

GFIP/SEFIP com omissões ou com dados que não correspondem aos fatos 

geradores. 

Ocorrendo as situações previstas acima a empresa estará sujeita às seguintes 

multas: 

A) 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante 

das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta 

de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20 % (vinte por 

cento), observado a multa mínima a ser aplicada; 

B) R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou 

omitidas; 

Entende-se como mês-calendário o período de 10 (dez) meses de não entrega ou 

entrega após o prazo, já que a lei determina o percentual máximo de 20%, conforme 

Tabela abaixo: 

 



 
505 

               Revista Acadêmica Novo Milênio 
               Volume 1 – Número 1 – 2019 – ISSN: 2675-0600 
 
 

 

 
Quadro 1: Percentual de multa pela não entrega da GFIP 

 

1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês 6º Mês 7º Mês 8º Mês 9º Mês 10º Mês 

2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 

 
 

Independentemente dos valores apurados nos itens "a" ou "b" acima, a multa 

mínima a ser aplicada será: 

� R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem 

ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária; e R$ 500,00 

(quinhentos reais), nos demais casos. 

 
 

O artigo 1º do decreto 2803/98, diz: 
 

A empresa é obrigada a informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS, por intermédio da Guia de Recolhimento ao Fundo de Garantia do Tempo 

de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, na forma por ele estabelecida, 

dados cadastrais, todos os fatos geradores de contribuição previdenciária e outras 

informações de interesse daquele Instituto”. (BRASIL, 2011). 

O § 3º continua: 
 

As informações prestadas na GFIP servirão como base de cálculo das 

contribuições arrecadadas pelo INSS, comporá a base de dados para fins de cálculo e 

concessão dos benefícios previdenciários, bem como se constituirão em termo de 

confissão de dívida, na hipótese do não recolhimento”. (BRASIL, 2011). 

O § 7º relata “o preenchimento, as informações prestadas e a entrega da GFIP são 

de inteira responsabilidade da empresa”. (Brasil, 2011) 

Conforme descrito no parágrafo anterior, a entrega e fornecimento de informações 

a GFIP são de responsabilidade da empresa. Isso demonstra a importância da 

contratação de funcionário ou empresa capacitada para execução desse serviço, evitando 

dissabores futuros pela entrega incorreta ou não entrega da GFIP. 

 
 

Tabela 2: Tabela de penalidades pela não entrega da GFIP. 
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0 a 5 segurados ½ valor mínimo 

6 a 15 segurados 1 x o valor mínimo 

16 a 50 segurados 2 x o valor mínimo 

51 a 100 segurados 5 x o valor mínimo 

101 a 500 segurados 10 x o valor mínimo 

501 a 1000 segurados 20 x o valor mínimo 

1001 a 5000 segurados 35 x o valor mínimo 

Acima de 5000 segurados 50 x o valor mínimo 

 
 

- valor equivalente a um multiplicador sobre o valor mínimo previsto no art. 

106 do ROCSS, em função do número de segurados, pela não apresentação da GFIP, 

independentemente do recolhimento da contribuição, conforme quadro abaixo: 

- cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada 

aos valores previstos no inciso anterior, pela apresentação da GFIP com dados não 

correspondentes aos fatos geradores; 

- cinco por cento do valor mínimo previsto no art. 106 do ROCSS, por campo 

com informações inexatas, incompletas ou omissas, limitada aos valores previstos no 

inciso I, pela apresentação da GFIP com erro de preenchimento nos dados não 

relacionados aos fatos geradores. 

 1º A multa de que trata o inciso I, a partir do mês seguinte àquele em que o 

documento deveria ter sido entregue, sofrerá acréscimo de cinco por cento por mês 

calendário ou fração. 

§ 2º O valor mínimo a que se refere o inciso I será o vigente na data da lavratura 

do auto de infração. (BRASIL, 2011) 

 

 
CÓDIGOS GFIP 

 
 
 

Os códigos relativos aos agentes ambientais avaliados neste parecer técnico, 

encontram-se relacionados na INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/DC Nº 086, DE 05 DE 
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FEVEREIRO DE 2003 – DOU DE 25/02/2003, e devem constar na Guia de Recolhimento 

ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP, 

são: 

Código 0: código indicativo de não ter havido em nenhum momento exposição a 

qualquer agente nocivo relacionado em anexo de decreto regulamentador da legislação 

previdenciária. 

Impacto econômico: Não incidência de alíquota suplementar ao SAT. 
 

Código 1: código indicativo de ter havido em algum momento exposição a algum 

agente nocivo, mas posteriormente devidamente neutralizado por medidas de proteção 

eficaz. 

Código 2: código indicativo de exposição do trabalhador a algum agente nocivo 

declinado em anexo de decreto regulamentador que possibilita a concessão de 

Aposentadoria Especial após 15 anos de atividade. 

Impacto econômico: Alíquota suplementar de 12% sobre o salário bruto do 

trabalhador. 

Código 3: código indicativo de exposição do trabalhador a algum agente nocivo 

declinado em decreto regulamentador que possibilita a concessão de Aposentadoria 

Especial após 20 anos de atividade. 

Impacto econômico: Alíquota suplementar de 9% sobre o salário bruto do 

trabalhador. 

Código 4: código indicativo de exposição do trabalhador a algum agente nocivo 

declinado em decreto regulamentador que possibilita a concessão de Aposentadoria 

Especial após 25 anos de atividade. 

Impacto econômico: Alíquota suplementar de 6% sobre o salário bruto do 

trabalhador. 

Código 5: código indicativo de não ter havido em nenhum momento exposição a 

qualquer agente nocivo relacionado em anexo de decreto regulamentador da legislação 

previdenciária. Código 6: código indicativo de exposição do trabalhador a algum agente 

nocivo declinado em anexo de decreto regulamentador que possibilita a concessão de 

Aposentadoria Especial após 15 anos de atividade. 

Código 7: código indicativo de exposição do trabalhador a algum agente nocivo 

declinado em decreto regulamentador que possibilita a concessão de Aposentadoria 
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Especial após 20 anos de atividade. 

Código 8: código indicativo de exposição do trabalhador a algum agente nocivo 

declinado em decreto regulamentador que possibilita a concessão de Aposentadoria 

Especial após 25 anos de atividade. 

Não devem preencher informações neste campo as empresas cujas atividades não 

exponham seus trabalhadores a agentes nocivos. O código 01 somente é utilizado para o 

trabalhador que esteve e deixou de estar exposto à agente nocivo, como ocorre nos casos 

de transferência do trabalhador de um departamento (com exposição) para outro (sem 

exposição). 

 

 
INSALUBRIDADE 

 
 
 

A insalubridade se dá em função do tempo de exposição ao agente nocivo. São 

considerados insalubres, atividades que expõem o empregado a agentes nocivos à saúde, 

acima dos limites de tolerância, intensidade do agente e o tempo de exposição. Os 

códigos previstos pela INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/DC Nº 086, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 2003, devem constar na GFIP. 

 

 
O Art. 192 da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) diz que todo colaborador 

submetido a trabalho em condições insalubres acima do limite de tolerância estabelecidos 

pelo Ministério do Trabalho, tenham de 40%, 20%, 10% do salário mínimo vigente, de 

acordo com os graus máximo, médio e mínimo de atividades insalubres. Portanto, o 

empregado receberá além do seu salário um adicional correspondente à insalubridade. 

 

 
É importante observar maneiras de reduzir os custos para a empresa. Essa 
redução é obtida através do uso de EPI, ou seja, uma empresa que adota 
uma política de uso de equipamentos adequados para anulação do fator 
insalubre, como por exemplo, o ar comprimido, o qual ocorre em índice de 
pagamento de 40% sobre o salário mínimo do funcionário exposto, poderá 
ter esse percentual zerado devido ao uso de equipamento. (SEGURNÇA 
NO TRABALHO: BENEFÍCIOS AO EMPREGADO E REDUÇÃO DE 
CUSTOS AO EMPREGADOR. Antonio Fernando Afonso, Diego Henrique 
de Araújo, Wilson Lima Martins, Paola Guariso Crepaldi) 

 

Portanto, a eliminação ou a neutralização da insalubridade ocorre no momento em 

que o empregador adota medidas que mantenham o ambiente de trabalho dentro dos 

limites de tolerância com a correta utilização dos EPI que conforme a CLT diminua a 
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intensidade do agente agressivo. 

O Limite de Tolerância é à concentração ou intensidade máxima ou mínima, 

pertencente à natureza e o tempo de exposição ao agente, que não causará danos à 

saúde do trabalhador, durante a sua jornada de trabalho. Em palavras cotidianas que 

possa desenvolver uma doença decorrente ao passar dos anos. 

A Constituição Federal certifica aos trabalhadores urbanos e rurais, entre outros, o 

adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da 

lei. (Art.7º, XXIII), da Constituição Federal de 1988. 

Tabela 3: Grau de Insalubridade. 
 
 
 

Anexo Atividades ou operações que exponham o 

trabalhador 

Percentual 

 
 
 
1 

 
Níveis de ruídos contínuos ou inteiramente superiores 

aos limites de tolerância 

 
 
 
20% 

 
2 

Níveis de ruído de impacto superiores aos limites de 

tolerância. 

 
20% 

 
3 

Exposição ao calor com valores de IBUTG, 

superiores aos limites de tolerância. 

 
20% 
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4 (Revogado pela Portaria TEM nº. 3.751, de 23 de 

novembro de 1990). 

 

 

5 

Níveis de radiações Ionizantes com radioatividade 

superior aos limites de tolerância. 

 
40% 

6 Ar comprimido. 40% 

7 Radiações não ionizantes consideradas insalubres em 

decorrência de inspeção realizada no local de trabalho. 

20% 

 
8 

Vibrações consideradas insalubres em decorrência de 

inspeção realizada no local de trabalho. 
 
20% 

 
9 

Frio considerado insalubre em decorrência de inspeção 

realizada no local de trabalho. 

 
20% 

 
10 

Umidade considerada insalubre em decorrência de 

inspeção realizada no local de trabalho. 
 
20% 

 
11 

Agentes químicos cujas concentrações sejam 

superiores aos limites de tolerância. 
 
10%, 20% e 40% 

 
12 

Poeiras minerais cujas concentrações sejam 

superiores aos limites de tolerância. 
 
40% 

 
 
 
13 

Atividades ou Operações, envolvendo agentes 

químicos, consideradas insalubres em decorrência de 

inspeção realizada no local de trabalho. 

 
 
 
10%, 20% e 40% 

14 Agentes biológicos 20% e 40% 

 
 
 

 
ACIDENTE DE TRABALHO 

 
 
 

Acidente de trabalho é classificado como ocorrência geralmente não planejada que 

resulta em dano a saúde ou a integridade do colaborador ou do indivíduo público. As 

causas dos acidentes de trabalhos podem estar ligadas desde a equipamentos de baixo 
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grau de segurança e sucateados a desrespeitos dos colaboradores quanto aos índices de 

segurança. Como a RAT mostra, o acidente de trabalho devido a não segurança do 

colaborador pode incidir em um aumento de custos ao empregador. 

 
 

Os trabalhos em condições inadequadas podem gerar de fraturas e luxações ao 

LER e DORT (lesões por esforços repetitivos e distúrbios osteo-articulares 

respectivamente). Outros casos que devem ser levados em conta são os transtornos 

mentais e comportamentais. Portanto, todos estes itens devem ser levados em conta, pois 

em casos menos graves, o colaborador pode ficas afastado por até 15 dias e com isso o 

empregador deixa de contar com a mão de obra do mesmo temporariamente, tendo eu 

arcar com os custos econômicos, que vão desde a perda da mão-de-obra até os aumentos 

dos encargos. 

 

 
CAT (COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO) 

 
 
 

Quando ocorre um acidente de trabalho o empregado tem a obrigação de comunicar ao 

empregador, que por sua vez, deve comunicar a Previdência social através do CAT. 

Também é de responsabilidade do empregador comunicar qualquer doença profissional. 

Os CATS ficam armazenados para futura consulta, os mesmos servem para proteger o 

empregado e tem como finalidade levantas as causas e consequências dos fatos. Ele 

também é usado pelo órgão responsável para verificação dos ocorridos na empresa para 

o cálculo da RAT. 

 

 
PERICULOSIDADE 

 
 
 

O adicional de periculosidade é um adicional devido à exposição de atividade periculosa, 

segundo o Ministério do Trabalho e Emprego. São considerados operações perigosas as 

que expõe o trabalhador a agentes inflamáveis, explosões ou energia elétrica; roubos ou 

outras espécies de violência física na atividade profissional. Tanto na insalubridade como 

na periculosidade, o laudo pericial é o parecer técnico que por via de regra deve ser feito 

por um perito capacitado e registrado em seu respectivo conselho. 
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3. SEGURANÇA DO TRABALHO 
 
 
 

A segurança do trabalho tem suma importância dentro do ambiente laboral, o que nos 

últimos anos tem tido uma atenção especial pelos órgãos do governo devido a um 

aumento das ofertas e vagas no mercado de trabalho. Portanto, é importante discutir e 

buscar melhorias para esse ambiente, desde que essa busca seja feita por profissionais 

capacitados e especialistas nesta área. 

 

 
CIPA (COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES) 

 
 
 

A CIPA tem por objetivo a prevenção de acidentes e de doenças laborais, sua principal 

função é buscar e conciliar o trabalho com a preservação da saúde dos colaboradores. 

Ela deve ser formada em toda empresa com mais de 20 funcionários. A CIPA é composta 

por empregados e também pelo empregador. Sua principal função é a identificação dos 

possíveis riscos, criar um mapa onde mostre os riscos, buscando a participação do maior 

número possível de funcionários e com auxílio do SESMT (Serviço Especializado em 

Engenharia e Medicina do Trabalho), sendo o SESMT constituído por profissionais 

especialistas e a CIPA por profissionais normalmente leigos no assunto. 

 

 
4. ANÁLISE INVESTIMENTO DE CURTO PRAZO 

 
 
 

ANÁLISE DE INVESTIMENTO 
 

 
Segundo Souza e Clemente (2009), após relacionadas as alternativas viáveis 

tecnicamente é que se analisam quais delas são atrativas financeiramente. É nessa última 

parte que os indicadores gerados auxiliarão o processo decisório. Existem inúmeras 

metodologias para a avaliação do investimento, dentre essas destacam-se o método do 

Payback, que será utilizado para avaliar a viabilidade do investimento. 

 

 
PAYBACK (TEMPO DE RETORNO) 
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De acordo com Lapponi (2000) payback é o tempo necessário para recuperar o capital 

investido. Existem duas variações desse método, denominadas payback simples e 

payback descontado. Payback simples (PBS) é um método simples que calcula o tempo 

necessário para a soma das receitas se equipararem com o valor do capital investido, 

porém é um método deficiente uma vez que não considera o valor do dinheiro no tempo. 

Lemes Júnior, Rigo e Cherobim (2010) fala que payback descontado (PBD) é um método 

que assim como no payback simples calcula o tempo de retorno do investimento, 

entretanto apresenta como vantagem a correção do valor da variação do dinheiro no 

tempo. Basicamente o método do payback descontado consiste na realização do 

somatório dos fluxos de caixa até que se iguale ao valor do investimento. 

 

 

5. SITUAÇÃO PROBLEMA 
 
 
 

A empresa A.G. Ovos preocupada com o alto custo dos encargos trabalhistas, 

contratou um Engenheiro de Segurança do Trabalho para que analisasse um relatório feito 

pelo contador, o qual apresentou um relatório aos sócios da empresa em julho de 2016, 

demonstrando o aumento considerável na GPS, causado por um alto valor de 

insalubridade e com acidentes de trabalho. 

Conforme demonstrado no relatório o quadro de funcionários da empresa em 2016 era 

de 103 empregados, e o fechamento em acidente de trabalho obtido foi de 10 

afastamentos no ano, um número acima do esperado. A despesa com pessoal estava 

entre 70 a 80% acima dos demais, que comparados os dados de 2016 constatou-se que 

os 10 acidentes de trabalho estavam relacionados (6 funcionários) com uma linha do setor 

de embalagem de ração e outra parte (4 funcionários) com a linha de expedição. 

Após a apresentação do relatório aos sócios, juntamente com o coordenador, 

solicitaram ao Engenheiro de Segurança do Trabalho juntamente com a CIPA uma 

descrição das atividades desenvolvidas pelos colaboradores daquelas linhas, com a 

intenção de identificar os problemas e possivelmente soluciona-los, visando a melhoria da 
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saúde dos colaboradores e diminuir os custos, e constataram o seguinte: 

� Após a passagem pela esteira de vedação da ração a mesma tinha que ser retirada 

pelos colaboradores, que devido a posição muito baixa da mesma acabou 

causando uma inflamação do nervo ciático. Por essa razão houve o afastamento 

dos trabalhadores para realizarem tratamento por um período de 6 meses. 

� No setor de expedição da ração, os trabalhadores carregavam a mesma para cima 

do carro de transporte à mão, ocasionando assim uma sobrecarga na coluna, 

causando de bicos de papagaio a dores agudas na coluna. 

Quando a insalubridade, está sendo pago um adicional de 20% em cima do salário 

mínimo de cada funcionário, pois eles trabalhavam em ambiente com ruído e riscos, 

conforme quadro abaixo: 

Demonstrativo de cálculo sem EPI’s: 
 

Atividade da empresa expõe o funcionário a um nível de 

ruído de impacto superiores ao limite de tolerância 

Nº de colaboradores 103 

Salário mínimo R$945,00 

Insalubridade 20% 

FAP 2% 

RAT 2% 

Fator Acidentário 

Previdênciário 

2% x 2% = 4% 

 
 

Demonstrativo de Cálculo 

Custo mensal dos funcionários a respeito do 

FAP 
 
(103 x 945) x 4% = 3893,40 

Custo mensal dos funcionários a respeito da 

Insalubridade 
 
(103 x 945) x 20%= 19467,00 

Custo mensal dos funcionários a respeito do 

FAP e Insalubridade 
 

R$23.360,49 

Custo anual dos encargos dos funcionários 

para a empresa 
 

R$280.324,80 

 
 

A CIPA constatou as seguintes soluções para os problemas citados: 
 

� Implantação de um suporte por baixo da esteira elevando-a a uma altura que os 

empregados não precisem mais se curvar. 
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� Uso de protetores auriculares e protetores de coluna, que diminua o grau de ruídos 

ficando abaixo do permitido e que não tenha mais sobrecarga na coluna acima do 

permitido. 

� Compra de uma empilhadeira para reduzir o esforço repetitivo e agilizar o sistema 

de carga do transporte da ração. 

A compra só será autorizada pelos sócios, depois da análise financeira feita pelo 

engenheiro de segurança. Foi listado a compra de: luvas, protetores auriculares tipo 

concha, mascaras, suporte para a esteira e empilhadeira. 

São necessários pela empresa o investimento de acordo com o quadro abaixo: 
 

Demonstrativos de Custos 

Item Valor (R$) 

Suporte esteira R$6.000,00 

Protetor auricular (R$ 25,62 unidade) R$2.638,86 

Protetor Coluna (R$ 29,19 unidade) R$3.006,57 

Empilhadeira R$85.670,00 

Total: R$97.315,43 

 
 
Além dos custos de investimento ainda temos os custos variáveis com manutenção da 

empilhadeira e curso aos colaboradores por ano. 

 
 
 

Custo Variável Anual 

Manutenção empilhadeira R$4.800,00 

Cursos aos colaboradores R$5.000,00 

EPI R$5.645,43 

Total: R$15.445,43 

Através do cálculo dos valores de investimento inicial, obtêm-se o seguinte indicador 

econômico de avaliação de tempo de retorno do investimento. 

Quadro 2: Indicador Econômico Cenário Base 
 
 

INDICADORES 

ECONÔMICOS 
 
RESULTADOS 

PAYBACK 2,24 
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Conforme especialistas da área, um Payback aceitável é de 4 a 6 anos ou menos, 

e este projeto está com o Payback dentro do aceitável, sabendo, que, a decisão é subjetiva 

e vai das preferências de cada decisor e particularidades das estratégias das empresas. 

Portanto, o tempo de retorno do investimento será de 2 anos e 3 meses aproximadamente. 

Após tudo concluído, para o início de 2017, o perito foi a empresa e emitiu o laudo, 

isentando a empresa de pagar insalubridade, pois não havia mais grau de risco com a 

utilização dos equipamentos. 

Em junho de 2017 o contador apurou a situação da empresa e apresentou aos 

sócios um demonstrativo da redução do custo da GPS conforme quadros abaixo para o 

1º semestre de 2017: 

Demonstrativo de cálculo com uso dos EPI’s 
 

Atividade da empresa continua expondo os colaboradores a um nível de 

ruído de impacto, porém usando os equipamentos necessários não expõe 

a riscos 

Nº de colaboradores 103 

Salário Mínimo R$945,00 

Insalubridade ISENTO 

FAP 0,50% 

RAT 2% 

Fator Acidentário Previdenciário 0,50% x 2% = 1% 

 
 

Custo mensal dos funcionários do FAP (103 x 945) x 1% = 973,35 

Custo mensal dos funcionários a respeito da 

Insalubridade 
 

ISENTO 

Custo mensal dos Funcionários a respeito do 

FAP e Insalubridade 
 

R$973,35 

Custo anual dos encargos para a empresa R$11.680,20 

Custo anual com empilhadeira (manutenção) R$4.800,00 

Custo anual com EPI's R$5.645,43 

Custo anual total R$33.805,83 

 
 
Em um levantamento geral de uma parte dos custos relacionados aos encargos 

trabalhistas e o adequado investimento nas questões para a mitigação dos problemas 
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acometidos com a não segurança, temos um impacto nas receitas do empregador muito 

alto, sendo possível reduzir em percentuais altos os custos com os mesmos, como 

podemos verificar na tabela abaixo. 

 

 
SEGURANÇA X NÃO SEGURANÇA / ANO 

CUSTO DA NÃO SEGURANÇA R$280.324,80 

CUSTO DA SEGURANÇA R$33.805,83 

REDUÇÃO DE CUSTO: R$246.518,97 

 
 

Neste valor não está inserido encargos com ações por acidentes de trabalhos, custo inicial 

com o investimento para a mitigação do problema e custo do projeto pelo engenheiro de 

segurança. 

 

 
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 
 

O trabalho do engenheiro de segurança não se resume apenas a avaliar e solucionar 

um problema já acometido, mas sim manter todo o ambiente laboral seguro e próprio para 

o colaborador não correr riscos e para o empregador reduzir custos sem comprometer a 

saúde da empresa. A correta conscientização dos sócios gera um retorno direto, tanto 

financeiro como perceptivo a imagem da empresa. 

 
 

Nos levantamentos realizados, é possível perceber a redução dos custos, após um 

investimento, que traz para a empresa um retorno considerável ao longo do tempo com a 

redução de encargos trabalhistas e satisfação dos colaboradores por estarem trabalhando 

em um ambiente mais saudável. 

A redução de custos para essa situação foi de R$ 246.518,97 e cabe a cada situação 

de cada empresa a avaliação e o correto estudo para o investimento da segurança do 

trabalho, sendo importante ressaltar que neste valor anual não entrou em questão os 

custos com o investimento inicial, com o engenheiro de segurança e custos de processos 

trabalhistas que estão em curso. O correto estudo e investimento em segurança para a 

A.G. ovos reduziu seu custo anual em 87,94%. O investimento inicial será pago com 2 

anos e 3 meses aproximadamente, mostrando que o correto investimento é viável. 

Portanto, é de suma importância que os empresários possam ouvir um profissional 
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qualificado e sua equipe de funcionários, fortalecendo assim o canal de comunicação 

entre os mesmos. Uma boa gestão de segurança é a maneira mais eficaz de conhecer, 

prevenir e controlar os riscos. 
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