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APRESENTAÇÃO  

 

O 7º Seminário de Iniciação Científica e Inovação Tecnológica do Território de 

Identidade do Extremo Sul da Bahia - SICTEXBA da Faculdade do Sul da Bahia-FASB, 

através do Núcleo de Pesquisa e Extensão–NUPPE, incentiva a pesquisa por meio do 

SICTEXBA. A temática deste ano, “Sociedade e cidadania: inovações tecnológicas em 

defesa da vida’”, tem por objetivo, promover um espaço de produção do 

conhecimento através da pesquisa nas diversas áreas, voltadas para resolução de 

demandas locais e regionais, proporcionando reflexões sobre práticas sociais que 

corroborem através de inovações tecnológicas, na defesa da vida. Trata-se de um 

evento que tem importante papel na divulgação de pesquisas em Tecnologias Sociais 

voltadas para o fortalecimento de políticas públicas, com o protagonismo da 

sociedade, direito, saúde, economia e inovação tecnológica, no Território de 

Identidade do Extremo Sul da Bahia (comunidades da cidade, do campo, das águas, das 

florestas, indígenas, quilombolas e ciganas). A programação do 7º  SICTEXBA/FASB, 

contempla discussões que propiciará a inserção da comunidade local e regional, a 

saber,   agricultores familiares, quilombolas, indígenas, mulheres e jovens em situação 

de exclusão social, dentre outros. Tal enfoque dado neste evento, objetiva ainda, 

proporcionar através dessas oficinas, cursos, palestras, comunicações e exposições, 

um leque de possibilidades concernente à reflexão e resolução das demandas locais e 

regionais pela inovação tecnológica em prol de uma sociedade mais justa e alinhada 

com os princípios da vida. Nesta edição, serão apresentados os trabalhos de pesquisas 

distribuídos através das seguintes linhas de pesquisa: Direito, Educação e Sociedade; 

Tecnologia e Meio Ambiente; Relações sociais, trabalho e Economia; Saúde, Meio 

Ambiente e Tecnologias sociais e Inovação. 

 

 

Proª. Msc. Gine Alberta Ramos Andrade Kinjyo  
Coordenadora do Núcleo de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão-NUPPE 

Faculdade do Sul da Bahia-FASB 

Teixeira de Freitas, Bahia, 08 de novembro de 2017. 
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PROGRAMAÇÃO 

 
08/11/2017 - quarta-feira  

 

09h Abertura oficial  

Local: Faculdade do Sul da Bahia – FASB, Campus II 

 

09 às 12h – Oficinas  

 

09 /11/2017 - quinta-feira  

 

09 às 12h – Oficinas  

Local: Faculdade do Sul da Bahia – FASB, Campus II 

 

19:30h - Conferência: TECNOLOGIAS EM DEFESA DA VIDA  

  

Conferencista: Profª. Dra. Viviane Mosé 

Local: Cenarium Eventos 

 

10 /11/2015 – sexta-feira 

 

09 às 12h – Oficinas  

 
MINICURSOS 

                     

19h às 22h30 - Comunicações Orais/Pôsteres/Minicursos 

 

MINICURSO LOCAL 
CURSO 01: FINANÇAS PARA EMPREENDEDORES 

Facilitador: Leandro Oliveira Cruz 

CAMPUS II 

CURSO 02: MICROSCOPIA ÓPTICA AVANÇADA 

Facilitador: Wagner Gonçalves Macena 

CAMPUS II 

CURSO 03: PROVAS BIOQUÍMICAS COMO FERRAMENTA PARA 

IDENTIFICAÇÃO DE BACTÉRIAS 

Facilitador: Marlen Haslon Gonçalves Ferreira 

CAMPUS II 

CURSO 04: INTERPRETAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS 

Facilitador: Weslei Goldner Correia 

CAMPUS II 

CURSO 05: DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: O QUE ELAS 

BUSCAM EVIDENCIAR? UM DIÁLOGO COM A DEMONSTRAÇÃO 

DE RESULTADOS E O BALANÇO PATRIMONIAL 

Facilitador: Carlos Alberto Nascimento 

CAMPUS II 

CURSO 06: LEI MARIA DA PENHA 

Facilitadora: Roberto Albert de Almeida 

CAMPUS II 

CURSO 07: DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

Facilitador: Cleonalto Gil Barbosa 

CAMPUS II 

CURSO 08: REFORMA TRABALHISTA 

Facilitadora: Moisés Ronacher Dantas 

CAMPUS II 

CURSO 09: NOVO CPC: UMA ANÁLISE PROCESSUAL FRENTE ÀS 

MUDANÇAS TRAZIDAS 

Facilitador: Luiz Carlos de Assis Junior 

CAMPUS II 

CURSO 10: O ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (LEI 

13.146/2015), REFLEXOS NA TEORIA DAS INCAPACIDADES CIVIS  

CAMPUS II 
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Facilitadora: Ilca Sanches Cruz 

CURSO 11: IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

Facilitador: Ivan Guilherme da Rocha Junior 

CAMPUS II 

CURSO 12: CUIDADOS COM PACIENTE DIALÍTICO À BEIRA DO 

LEITO 

Facilitador: Everton da Costa Ramalho 

CAMPUS II 

CURSO 13: NOÇÕES BÁSICAS DE COMO PREPARAR ORÇAMENTOS 

DE OBRAS  

Facilitador: Luiz Carlos Medeiros Simões 

CAMPUS II 

CURSO 14: MODELAGEM ESTRUTURAL COM AUXÍLIO DE 

SOFTWARE 

Facilitador: Naycou Giovani de Paula Salgado 

CAMPUS II 

CURSO 15: ELABORAÇÃO DE PLANILHA PARA 

DIMENSIONAMENTO DE LAJES MACIÇAS 

Facilitador: Vinicius Salomão Piffer 

CAMPUS II 

CURSO 16: CONCRETO PROTENDIDO 

Facilitador: Nelson Freire Motta 

CAMPUS II 

 

 
EIXOS TEMÁTICOS DO 7º SICTEXBA 
 

 

Os eixos que traduzem as linhas de pesquisas propostas para o 7º SICTEXBA dialogam 

com a temática do evento e com a proposta dos cursos de graduações, tecnológicos e 

pós-graduações, oferecidos pela FASB, atendendo à especificidade de cada curso em 

seu projeto de ensino. Contudo, as linhas apresentadas podem ser trabalhadas pela 

comunidade externa, já que o assunto ora proposto é de interesse de toda sociedade, 

conforme definição a seguir: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIXO 01 EIXO 02 EIXO 03 

 
Educação, Direito e Sociedade 

 
Saúde e Meio Ambiente 

 
Economia, Tecnologia e 

meio ambiente 
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COMUNICAÇÕES ORAIS E EXPOSIÇÃO DE PÔSTERES 

 

 
 

EIXO TEMÁTICO I 

EDUCAÇÃO, DIRETO E SOCIEDADE 
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ENTRE O DIREITO E A SAÚDE - O PERFIL DOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CAPS AD 

 
 

Anna Beatriz Ferreira Danese Proença1 
Orientadora: Profª.  Msc.  Maria Célia Ferreira2  

 
INTRODUÇÃO 
 

Conhecidas desde os primórdios das civilizações, as drogas foram e ainda são 

consumidas em diversos contextos, de formas variadas e por objetivos comuns ou singulares.  

A cada época muda o foco de interesse sobre as substâncias psicoativas, seus modos de uso e 

finalidades (ESCOHOATADO, 2004). 

Muitas substâncias, hoje consideradas ilegais ou de uso restrito, eram consumidas 

como remédios, fortificantes e oferendas divinas. As drogas mais antigas foram as bebidas 

obtidas pela fermentação de vários tipos de vegetais e eram usadas nos rituais dedicado aos 

deuses (SILVA, 2007). 

Pode se considerar que o contexto das drogas está inserido dentro da história da 

humanidade e com o passar dos anos, tão somente, fez variar o papel que essas substâncias 

desempenham e o uso que se faz delas em cada cultura, a tal ponto que, de práticas sagradas, 

as drogas passaram a ser vistas, hoje, como uma epidemia social. 

Durante a idade média, muitas pessoas que conheciam efeitos psicoativos das plantas 

foram mortas pela inquisição, já no período das grandes navegações, o contato com outros 

continentes facilitou o conhecimento e uso de novas drogas.  Durante os séculos XVIII e XIX, as 

substâncias psicoativas passaram a ser usadas, com maior frequência, nos tratamentos 

médicos, utilizava-se o ópio como analgésico e a heroína como relaxante muscular. (MAGRI, 

2007) 

No século XX, após duas guerras mundiais, aumentou o número de drogas disponíveis, 

como a anfetamina e a morfina, usadas primeiramente como medicamentos para os soldados 

feridos em combate e depois como fonte de prazer e euforia; aumentou o consumo de 

alucinógenos, como a maconha, o LSD e a heroína. Nas décadas de 80 e 90, proliferou o 

consumo de cocaína nas classes sociais mais favorecidas e do crack nas camadas mais pobres 

da sociedade. (OLIVEIRA, 2012). 

As drogas podem ser classificadas quanto sua origem (naturais, semissintéticas e 

sintéticas), quanto ao mecanismo de ação (depressoras, estimuladoras e perturbadoras) e 

legalidade de uso (lícitas e ilícitas). 

                                                 
1
 Acadêmica do Curso de Direito da Faculdade do Sul da Bahia – FASB. 

2
 Enfermeira e docente da Faculdade do Sul da Bahia.  
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A partir do século XX, o Estado passou a intervir no campo das drogas, respaldado pela 

política repressiva que criminalizou ações como produção, comercialização e consumo de 

substâncias psicoativas. Esta intervenção proibitiva a um conjunto de plantas e substâncias 

considerado danoso se convencionou chamar proibicionismo 

 As substâncias psicoativas definidas juridicamente como lícitas estão relacionadas às 

indústrias farmacêuticas, tabagistas e alcoolistas; as ilícitas fazem parte da clandestinidade. 

(Carneiro, 2005). 

O uso e o abuso de drogas lícitas e ilícitas, prevalente no mundo inteiro, tem se 

constituído em um grande desafio para a sociedade.  As drogas são fatores de risco de 

problemas sociais, econômicos, financeiros e, principalmente, de saúde, não só de seus 

consumidores, mas da sociedade em geral.  

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o álcool, tabaco e drogas ilícitas 

estão entre os 20 maiores fatores de risco de problemas de saúde; 10% das populações dos 

centros urbanos do mundo fazem uso abusivo de substâncias psicoativas, independentemente 

da idade, sexo, grau de escolaridade e classe social. Este problema é de cunho universal, 

constituindo uma demanda mundial (BRASIL, 2004). 

O álcool, classificado como droga lícita, deixou de ter caráter social e passou a ser um 

problema, pois é a substância mais consumida no mundo. Dados da World Health Organization 

(WHO) apresentam que aproximadamente dois bilhões de pessoas consomem bebidas 

alcóolicas, sendo causa de 3,2% de todas as mortes no mundo. (WHO, 2004) 

Além do álcool, o uso abusivo de outras drogas tem se constituído em crescente 

demanda, não só na área da saúde, mas com implicações sociais, psicológicas, econômicas e 

políticas, devendo ter uma abordagem global do problema. Devido à dimensão das 

consequências, o tema está associado à criminalidade e práticas antissociais; e a oferta de 

tratamento está vinculada à exclusão e confinamento com alternativas de cuidado de caráter 

fechado, tendo como objetivo principal a abstinência (BRASIL, 2004). 

Outrossim deve-se considerar que além da questão da dependência às substâncias 

psicoativas como problema de saúde pública e passa a ser também problema de ordem moral, 

religioso, jurídico e policial. 

Analisando o marco legal sobre o uso de álcool e outras drogas, pode-se ver que a 

abordagem proibicionista e excludente foi a que dominou até a publicação, em 2006, da Lei nº 

11.343, também denominada “Lei de drogas”, que institui o Sistema Nacional de Políticas 

Públicas sobre drogas-SISNAD. . 
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 O conhecimento do perfil de usuários de substâncias psicoativas torna-se um 

referencial importante para fundamentar políticas públicas de prevenção e de combate ao uso 

de drogas e à oferta de tratamento aos usuários. 

Este trabalho tem como objetivo apresentar o perfil dos usuários de substâncias 

psicoativas atendidos no Centro de Atenção Psicossocial de álcool e outras drogas em Teixeira 

de Freitas. 

Palavras chave: Usuários de drogas; Drogas lícitas e ilícitas; CAPS 

METODOLOGIA 

A metodologia desenvolveu-se sob a forma de pesquisa quantitativa. A sistematização 

do conhecimento interpretativo da realidade social e as informações dos sujeitos investigados 

pressupõem descrição e interpretação dos dados disponíveis no Datasus, através dos Registros 

da Ações Ambulatoriais de Saúde-RAAS, referentes ao primeiro semestre de 2017. Foram 

coletados dados sobre  gênero, idade, cor e droga de predileção. Foi realizada uma análise 

descritiva com os resultados apresentados sob forma de frequência simples e porcentagem. 

As informações colhidas referem-se aos usuários do CAPSad de Teixeira de Freitas, 

localizado à rua Itália, nº 115 ,no bairro Monte Castelo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram submetidos à análises as informações de 189 usuários atendidos no Capsad,  no 

período de coleta de dados ( janeiro a junho de 2017).  

Do total dos usuários, 145 (77%) são do sexo masculino e 44 (23%) do sexo feminino. 

Segundo o Relatório Mundial sobre Drogas de 2015, “um em cada três usuários de drogas é 

mulher, apenas um em cada cinco usuários de drogas em tratamento é mulher". Homens são 

três vezes mais propensos ao uso de maconha, cocaína e anfetamina, enquanto que as 

mulheres são mais propensas a usar incorretamente opióides de prescrição e tranquilizante 

(UNODC, 2015).  

Os dados coletados estão apresentados na tabela 1. 
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Tabela 1: Perfil do Usuário 
 

  Questões Variáveis Entrevistados Percentuais 

Sexo 
Feminino 145 77% 

Masculino 44 23% 

Total 
 

189 100% 

Idade 

>de 17 anos 5 3% 

18 anos a 27 anos 19 10% 

28 anos a 37 anos 58 31% 

38 anos a 47 anos 55 29% 

48 anos a 57 anos 33 17% 

58 anos a 67 anos 15 8% 

68 ou  + 4 2% 

Total 
 

189 100% 

Cor 

Branca 19 10% 

Parda 117 62% 

Preta 53 28% 

Total 
 

189 100% 

Droga de consumo 

Álcool 98 52% 

Tabaco 3 2% 

Crack 7 4% 

Maconha 6 3% 

Cocaína 1 1% 

Múltiplas 74 39% 

Total 
 

189 100% 

Fonte: Dados estatísticos coletados na RAAS (2017) 

  

No tocante à cor/raça, observou-se um predomínio grande de não brancos, estimados 

em 90%. Os dados parecem expressar uma representação aumentada das raças pretas e 

pardas no centro terapêutico, pois, segundo o censo de 2010 do IBGE, a população não branca 

representava cerca de 52% da população. 

Quanto a droga de consumo, observou-se a prevalência do álcool com 52%, seguido de 

múltiplas drogas com 39%. Vale ressaltar que em múltiplas drogas estão inseridos os usuários 

que fazem uso abusivo principalmente do crack e álcool juntos.  

Quanto a idade, varia de 13 a 74 anos, com maior incidência para a faixa etária entre 

28 e 47 anos, fase que coincide com o período mais economicamente mais produtivo do 

indivíduo. Os adolescentes são encaminhados ao serviço pelo Conselho Tutelar e os usuários 

em situação de cumprimento de alternativas penais pelo CEAPA (Central de apoio e 

acompanhamento as penas e medidas alternativas). Os demais usuários procuram o serviço 

encaminhados pela atenção básica de saúde, por livre demanda ou solicitação familiar. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Sabe-se que o aumento de usuários de substâncias psicoativas é um problema de 

saúde pública e não se pode deixar que esses índices aumentem diariamente, é necessário que 

medidas de intervenção ou prevenção sejam desenvolvidas para que a situação seja 

controlada e se minimize o uso precoce em toda a população. O CAPSad é um dos principais 

mecanismos para consolidação das políticas públicas de atenção ao usuário de álcool e outra 

drogas.  

O usuário do CAPSad de Teixeira de Freitas (BA) segue em seus traços gerais o perfil 

descrito em pacientes em tratamento para dependência química em outras pesquisas. Para 

melhorar o atendimento e a resolutividade do serviço, torna-se importante conhecer quem é a 

pessoa que está atrás da droga. 
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PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS: 
UM CAMINHO PARA A RESSIGNIFICAÇÃO 

 
 

Ailton de Andrade Amaral3 
 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

A abordagem do tema visa a refletir sobre a eficácia ou ineficácia da aplicação da pena 

no sistema brasileiro, bem como direcionar os melhores meios de alternativas penais em 

contraposição a uma ideia atual de resultados eminentemente carcerários. Para tanto, há a 

necessidade de enveredar-se pela real concepção de aplicação de pena, com um profundo 

amadurecimento sobre as propostas de alternativas penais como meio eficaz de ressignificação 

do delito cometido pelo indivíduo. 

Ressalta-se aqui que é necessário refletir sobre o modelo do sistema carcerário no 

Brasil e ainda questionar sua eficácia no contexto jurídico social. Em outras palavras, é olhar se, 

na prática, esse modelo funciona ou se é necessário ter outros mecanismos de alternativas 

penais, não como forma de descriminalização do delito, pelo contrário, com o desejo de que a 

pena, seja ela qual for, tenha sua eficácia garantida. 

Ademais, o que se busca, em todos os modelos, é a diminuição da violência. Para isso, 

é necessário que se adeque a forma de punir, pois já está comprovado que o modelo 

tradicional, há muito tempo, não conseguiu alcançar o seu objetivo. 

Dessa forma, a discussão em torno do tema, abre um caminho para a conscientização e 

para as práticas viáveis de ressocialização em um momento no qual a sociedade, na sua 

maioria, clama por penas mais duras, cruéis e até de morte, como se isso resolvesse o 

problema do crime, que sempre foi um fenômeno social. 

Assim, o tema deste trabalho percorre o caminho da reflexão, a busca de respostas 

concretas sobre a eficácia das Penas e Medidas Alternativas, uma revolução jurídica do último 

século e, acima de tudo, busca uma mudança de paradigma para construir e compreender a 

realidade. 

Palavras-Chave: Pena; Alternativa; Ressignificação. 
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METODOLOGIA 
 

O presente trabalho buscou refletir sobre o verdadeiro sentido das Alternativas Penais 

no contexto do Poder Judiciário brasileiro, visando a observar o resultado final da aplicação da 

pena. Para tanto, foi necessário valer-se de uma vasta gama de bibliografias relacionadas ao 

tema, bem como materiais produzidos pelo Poder Executivo estadual para elaboração desse, 

que é por muitos considerado uma política pública. 

As pesquisas bibliográficas forneceram suporte ao trabalho que se apresenta. Elas 

foram de grande relevância para o desenvolvimento da investigação científica; pois, após a 

escolha do tema, foi necessário fazer uma revisão do assunto, utilizando livros, periódicos, 

materiais já publicados por pesquisadores e doutrinadores que se debruçaram sobre o estudo 

do tema em questão. 

Importante instrumento de análise é a aplicabilidade desse modelo de alternativa 

penal nas instâncias do Poder Judiciário através dos Núcleos de acompanhamento às penas e 

medidas alternativas no Estado da Bahia. 

 
A RESSIGNIFICAÇÃO COMO RESULTADO DAS ALTERNATIVAS PENAIS 

 

Ao refletir sobre a pena, a sociedade questiona-se sobre qual seria seu verdadeiro 

objetivo: educar, punir ou ambas? Trata-se de perguntas que sempre foram colocadas para a 

reflexão, uma vez que sempre houve e haverá delito. Portando, o caráter da pena em uma 

sociedade, muitas vezes, reflete quem é seu povo. 

Neste contexto, ainda nos lembra Beccaria, “para não ser um ato de violência contra o 

cidadão, a pena deve ser, de modo essencial, pública, pronta, necessária, a menor das penas 

aplicáveis nas circunstâncias dadas, proporcionada ao delito, e determinada pela lei” 

(BECCARIA, 2014, p. 99). Esse grande pensador, já no século XVIII, ensinava que a pena tem que 

ter um caráter de justiça e não de vingança. 

Além do mais, as interessantes palavras de José Carvalho, nos mostra: 

 

“A questão da pena não é tão simples ao que parece à primeira vista, 
ou seja, o indivíduo comete um delito e com a prestação da jurisdição 
pelo Estado-Juiz, com a sentença condenatória, aplica-se uma pena a 
ser cumprida num presídio, cuja finalidade precípua, além de não 
mais se admitir a vingança privada, seria a de a prisão estribar-se no 
tríplice princípio – retributivo-preventivo-recuperador.” (MATOS, 
2012, p. 438). 
 

Então, inicia-se a compreensão de que, para uma pena ser justa, ela deve ser 
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proporcional. Para uma pena ser cumprida fielmente, ela deve ser ressocializadora. Portanto, o 

verdadeiro sentido da pena é dar uma resposta ao injusto praticado, o que se defende é a 

possibilidade de a consequência da pena ter um caráter retributivo positivo para a sociedade. 

É nesse contexto que vigoram as alternativas penais, que têm o caráter 

eminentemente ressocializador. Nas esteiras do Código Penal Comentado, é apresentada uma 

importante lição, a de que “as atuais leis que se encontram expressas no código penal 

brasileiro foram regidas com o cuidado de conservar o espírito punitivo da pena e, ainda, 

introduziu o poder de ressocialização da mesma” (CÓDIGO PENAL COMENTADO, 2014, p. 188). 

Ressaltam os autores do diploma legal comentado que deve haver um equilíbrio entre a pena e 

o fato que a originou e, principalmente, a execução da pena, que, sendo bem cumprida e 

acompanhada, servirá de prevenção para que não ocorra um novo delito. 

Com o advento das Penas e Medidas Alternativas, a sociedade ganhou um dos 

mecanismos mais eficientes de prevenção à reincidência criminal, uma vez que o cumpridor, 

respondendo sua pena em “liberdade”, será vigiado pelo Estado através de órgãos de 

fiscalização ou pela comunidade, possibilitando um caminho mais viável para a ressignificação. 

O manual de Penas e Medidas Alternativas, publicado pelo Governo Federal, conceitua 

muito bem essa questão bastante particular em nosso ordenamento: 

 
A intervenção da Justiça Criminal há de suceder à prevenção do 
delito, assim como a segregação punitiva do infrator há de constituir 
a última reação do Estado em face da criminalidade. Antes, há que se 
cuidar da aplicação de penas alternativas e da reinserção do 
criminoso na sociedade, sem se esquecer da reparação do dano 
causado à vítima. (MANUAL DE PENAS ALTERNATIVAS, 2002, p.7).  
 

Esse documento traz riquíssimo e vasto trabalho realizado no monitoramento e 

acompanhamento das penas e medidas alternativas, sendo não só uma Política de Governo, 

mas de Estado. É com essa ideia que as alternativas penais vigoram em todos os Estados do 

Brasil, uma Política de Estado que busca melhorar os resultados na execução das penas. 

É relevante salientar ainda a importância das Alternativas Penais no âmbito dos 

Juizados Especiais Criminais, quando da ocorrência das transações penais propostas pelo 

Ministério Público. A efetividade das medidas baseia-se muito nas modalidades as quais serão 

aplicadas, destacamos aqui a prestação pecuniária e Prestação de Serviço à Comunidade. 

Na esfera dessa Justiça Especial, mostram-se muito mais efetivas as alternativas, visto 

que são delitos de menor potencial ofensivo, mais presentes no cotidiano da sociedade, como: 

injúria, difamação, calúnia, desacato, crime de trânsito entre tanto outros. 

Ademais, o fato de as Alternativas Penais abrangerem delitos com penas que não 

ultrapassem quatro anos demonstra que o legislador preocupa-se em amparar as pessoas que 
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cometerem delitos com previsão de pena menor, e deixar a privação de liberdade para as 

ações com um grau de maior periculosidade. Sobre essa questão Fernando Capez, discorre 

que, “Penas alternativas: constitui toda e qualquer opção sancionatória oferecida pela 

legislação penal para evitar a imposição da pena privativa de liberdade” (CAPEZ, 2011, p. 428). 

Assim, pensar em eficácia da execução da pena ou da transação penal é imprescindível 

para que haja cada vez mais alternativas penais de caráter pedagógico, que possam promover 

a ressignificação como pressuposto da dignidade da pessoa humana. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Brasil, há décadas, convive com uma problemática a qual não sabe como resolver – 

ou não quer resolver – refiro-me à questão da quantidade de pessoas que todos os dias são 

encarceradas, sejam em delegacias ou em presídios, havendo destaque para uma grande 

quantidade de presos provisórios. 

É nessa realidade que se apresentada à efetividade das alternativas penais no contexto 

jurídico brasileiro através das Centrais de Acompanhamentos às Penas e Medidas Alternativas, 

ou outros mecanismos de acompanhamento. De certo, o sistema carcerário, por si só, não 

consegue resolver essa problemática, necessitando então de meios eficazes de 

acompanhamento, no intuito de reduzir a criminalidade. 

Ressalta-se, ainda, que a concepção da maioria da sociedade vai no sentido contrário à 

ressocialização, pois há tempos não vigora mais o desejo de justiça no meio social, o que 

eminentemente predomina é o desejo vingança, haja vista a grande influência dos meios de 

comunicação, bem como alguns crimes de repercussão nacional. 

Diante desse modelo adotado pelo Brasil, é necessário que, cada vez mais, invista-se 

em educação como forma de prevenção. É também fundamental que se efetivem as políticas 

públicas de caráter ressocializador como centro de discussão no âmbito do sistema penal. 

Salienta-se ainda que o único modelo que pode propiciar as bases para uma efetiva 

reintegração do indivíduo na sociedade está dentro de um Estado Democrático de Direito, do 

qual nós não devemos abrir mão. 
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DA ENFITEUSE À SUPERFÍCIE E SEUS IMPACTOS NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

 
Keice Rebouças Aguilar4  

Vivian dos Santos Tanaka5  
Orientador: Prof°. Esp. Cleonalto Gil Barbosa6  

 
INTRODUÇÃO 

O direito real de superfície, instituído no ordenamento jurídico brasileiro pelo Estatuto 

das Cidades, em 2001, e pelo Código Civil de 2002, consiste na possibilidade de o dono 

conceder os direitos de uso e gozo de sua propriedade.  É importante ressaltar que, com o 

advento da legislação civil de 2002, houve a substituição do instituto da enfiteuse pelo direito 

real de superfície. Este resumo expandido tem o objetivo de examinar o instituto Enfiteuse e o 

direito real de Superfície, bem como os motivos que levaram à citada substituição, e os 

impactos que ambos geraram no ordenamento jurídico brasileiro. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Enfiteuse; Superfície; Mudança; Relevância. 

 

METODOLOGIA 

Nesta vertente, utiliza-se no presente estudo, a metodologia de abordagem indutiva, 

no qual foram analisadas referências bibliográficas, por meio de leitura e fichamento de 

doutrinas específicas, em livros e periódicos, sites oficiais e jurisprudências do Superior 

Tribunal de Justiça, buscando, com isso, responder a seguinte problemática: “Quais os 

impactos gerados pela substituição do instituto da enfiteuse pelo direito real de superfície e a 

relevância dessa mudança?” Tem-se, como objetivo geral, examinar as diferenças entre o 

instituto da Enfiteuse e o direito real de Superfície, considerando os motivos que levaram à 

mudança do primeiro para o segundo, e os impactos que ambos geraram no ordenamento 

jurídico brasileiro. 

Enfiteuse, segundo Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Filho Pamplona (2017, p.1.091)7, 

foi um Instituto do Direito Civil, considerado um dos mais amplos dos direitos reais, sendo a 

permissão que era dada ao proprietário de entregar a outrem todos os direitos da coisa de tal 

forma que o terceiro que recebia (enfiteuta) passaria a ter o domínio útil da coisa (podendo 

usá-la como se dono fosse) mediante pagamento, anual e invariável, de uma pensão ao 
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senhorio, denominada de foro. Por esse prisma, o proprietário continuava sendo o dono da 

coisa, mas possuía apenas o seu domínio direto, tendo, assim, o direito de receber as rendas 

do imóvel previstas no contrato. Este era constituído de forma onerosa e bilateral, sendo 

considerado como um direito real autônomo sobre coisa alheia, e introduzido no Direito 

Brasileiro pela Lei Federal nº 10.257/01 (Estatuto da Cidade – artigos 21 a 24) e, depois, 

também pela Lei Federal nº 10.406/02 (Código Civil – artigos 1369 a 1377).  

A enfiteuse surgiu no Brasil Império com o preenchimento de terras inóspitas, não 

cultivas e inexploradas, que eram entregues ao enfiteuta para dela cuidar e tirar todo o 

proveito. Depois de constituída sob determinada propriedade, essa adquiria a característica da 

perpetuidade, podendo ser transferida por ato inter vivos ou mortis causa. (GAGLIANO, 2017, 

p.1.091)8. 

De acordo Carlos Roberto Gonçalves (2016, p. 649)9, em caso de venda dos direitos do 

enfiteuta, o proprietário tinha o direito de preferência; mas, caso este não tivesse interesse, e 

a transferência ocorresse a terceiros, o enfiteuta deveria pagar uma comissão de, no mínimo, 

2,5% (dois e meio por cento) ao proprietário, se outro valor não fora estipulado no contrato 

(título de aforamento). Essa comissão era denominada de laudêmio. 

Com o advento do Código Civil de 2002, a enfiteuse foi rejeitada, ao ser substituída 

pelo direito real de superfície, tendo dois principais motivos para essa mudança: a sua 

característica de perpetuidade – o que convertia a enfiteuse em uma alienação – e o 

pagamento do laudêmio – que se tornou uma prática abusiva do proprietário – ao alcançar, 

por vezes, uma porcentagem absurda relacionada ao valor da alienação, pois a legislação não 

previa um limite máximo. Contudo, não se pode desconhecer as enfiteuses já existentes, 

sendo elas regidas pelo Código Civil de 1916, e as enfiteuses constituídas em terras da 

marinha, que são regidas por lei especial. Incumbe frisar que a legislação vigente proíbe a 

cobrança de laudêmio ou prestação análoga e a constituição de subenfiteuse. Nesse ínterim, 

prescreve o art. 2.038 do Código Civil10 de 2002: 

 

Art. 2.038. Fica proibida a constituição de enfiteuses e subenfiteuses, 
subordinando-se as existentes, até sua extinção, às disposições do 
Código Civil anterior, Lei no3.071, de 1o de janeiro de 1916, e leis 
posteriores. 
§ 1o Nos aforamentos a que se refere este artigo é defeso: 

                                                 
8 Op. Cit. p. 1. 
9GONGALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro Parte Geral. vol. 1. 14.ed. São Paulo: 
Saraiva, 2016. 
10BRASIL. Código Civil (2002). Lei nº 10.406, promulgado em 10 de janeiro de 2002. 21. ed., 
atual e ampl. São Paulo: Saraiva, 2016. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L3071.htm
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I - cobrar laudêmio ou prestação análoga nas transmissões de bem 
aforado, sobre o valor das construções ou plantações; 
II - constituir subenfiteuse. 
§ 2o A enfiteuse dos terrenos de marinha e acrescidos regula-se por 
lei especial. 

 

O tratamento dado pela jurisprudência ao instituto da enfiteuse, após o Código Civil de 

2002, pode ser identificado na seguinte decisão do Superior Tribunal de Justiça: 

 

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 
ACÓRDÃOSPARADIGMAS PROFERIDOS PELA MESMA TURMA. NÃO 
CABIMENTO. TERRENO DEMARINHA. ENFITEUSE. MERA OCUPAÇÃO. 
LAUDÊMIO. LEGALIDADE.PRECEDENTES. 1. Nos termos do art. 546, I, 
do CPC, não se presta a autorizar o processamento dos embargos de 
divergência acórdão proferido pela mesma Turma prolatora do 
acórdão recorrido. 2. A cobrança de laudêmio não se limita ao regime 
de aforamento de terreno de marinha, incidindo em caso de 
transferência onerosa de imóvel ou de benfeitorias nele construídas, 
ainda que em regime de ocupação. [...] Embargos de divergência 
conhecidos, mas improvidos. 
(STJ - EREsp: 1250916 SC 2011/0271032-8, Relator: Ministro 
HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/04/2012, S1 - 
PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/04/2012) 
 

O direito real de superfície, que está disciplinado nos artigos 1.369 a 1.377, do Código 

Civil, ocorre quando um proprietário (fundeiro) pode conceder a outrem (superficiário) o 

direito de construir ou de plantar em seu terreno, por tempo determinado, mediante escritura 

pública devidamente registrada no cartório de Registro de Imóveis, consoante prescreve o 

artigo 1369/CC.  

Trata-se de direito real de superfície, oponível erga omnes e conta com a prerrogativa 

do direito de sequela. Dificilmente ocorrerá no subsolo ou espaço aéreo, salvo se for inerente 

ao objeto da concessão, devendo obedecer a dois requisitos: não pode existir recursos 

minerais (art. 20, IX CF/88); a utilização do espaço deve ser fundamental para o 

empreendimento (art. 1.369 CCB/2002). No espaço aéreo, a previsão legal do aludido instituto 

encontra guarida no art. 21, §1º da Lei nº 10.257/2001. 

A constituição da superfície dá-se por concessão gratuita ou onerosa; neste último 

caso, o superficiário deverá realizar o pagamento de um valor único, estipulado entre as 

partes, que poderá ser parcelado (art. 1.370/CC), sendo também o responsável por todos os 

encargos, ônus e tributos, incidentes sobre o imóvel (art. 1.371/CC). O direito de superfície 

poderá ser transferido pelo superficiário a terceiros, bem como a herdeiros, sem a 

obrigatoriedade de pagamento ao proprietário (art. 1.372/CC). Em caso de alienação do imóvel 
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ou do direito de superfície, o proprietário (assim como havia na enfiteuse), possui direito de 

preferência (art. 1.373/CC).  

Os impactos gerados pela mudança dos institutos da enfiteuse à superfície encontram 

respaldo na maior segurança nas concessões da propriedade para a constituição da superfície, 

uma vez que não há mais o inconveniente da perpetuidade para a referida concessão. 

Também ocorre o aumento das possibilidades de exploração econômica do imóvel por 

terceiros, ainda que cedidos pelo superficiário quando este não se interessar ou não puder 

explorar o imóvel, pois as partes não estão obrigadas ao pagamento do laudêmio. 

 

CONSIERAÇÕES FINAIS 

 

Por fim, considerando o que foi exposto, é possível identificar os benefícios da 

substituição entre os institutos, os quais se encontram principalmente na valorização do 

imóvel com a constituição da superfície, uma vez que, extinta a concessão, o dono readquirirá 

a propriedade plena, inclusive com as construções e plantações realizadas pelo superficiário, 

independente de pagamento de indenizações, exceto se houver estipulação em contrário 

prevista no contrato devidamente registrado (art. 1.375/CC).  

Faz-se importante ressaltar que, mesmo após a extinção de novas constituições de 

enfiteuse, esta gera impactos no ordenamento jurídico, visto que ainda há concessões 

existentes.  Em que pese, está instaurado na legislação, há pouco mais de quinze anos, o 

instituto da superfície, o qual vem conquistando espaço com suas implicações sociais e 

jurídicas, o que pode gerar novas situações a serem estudadas, a fim de sua melhor adequação 

às necessidades sociais contemporâneas. 
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O EFEITO OBRIGATÓRIO DOS PRECEDENTES FORMADOS ANTES DO CÓDIGO DE PROCESSO 
CIVIL DE 2015 

 

Victor Moreira de Oliveira 11 
Danilo Gomes Ferraz 12 

Orientador: Prof°. Msc.  Luiz Carlos de Assis Jr .13  
 

INTRODUÇÃO 

 A pesquisa foi guiada pelo seguinte problema: os precedentes formados antes da 

vigência do Código de Processo Civil de 2015 têm força obrigatória a partir do início da sua 

vigência? 

 Com este estudo, buscou-se analisar a força dos precedentes judiciais formados antes 

do Código de Processo Civil Brasileiro de 2015 (Lei 13.105/2015).  

Identificou-se que, até a entrada em vigo do Código de Processo Civil de 2015, o 

ordenamento jurídico brasileiro convivia com variados tipos de precedentes, tais como 

súmulas não vinculantes formadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal 

Federal, e julgamentos em recurso especial e extraordinário repetitivos. 

 No entanto, com exceção da súmula vinculante prevista no artigo 103-A da 

Constituição Federal de 1988, não havia nenhum dispositivo legal que garantisse força 

obrigatória a determinados tipos de precedentes judiciais. Esse cenário, no ordenamento 

jurídico brasileiro, mudou com a vigência do Código de Processo Civil de 2015, quando passou 

a determinar a observância obrigatória por juízes e Tribunais dos precedentes judiciais listados 

no seu artigo 927. 

 A partir desse panorama, traçou-se como objetivo geral compreender se os 

precedentes formados antes da vigência do Código de Processo Civil de 2015 passaram a ter 

força obrigatória a partir da data da sua vigência, 18 de março de 2016. 

 Para alcançar aquele objetivo geral, foram realizados os seguintes objetivos 

específicos: a) análise da teoria dos precedentes; b) comparação entre os precedentes 

formados antes e depois do Código de Processo Civil de 2015; c) pesquisa sobre o 

posicionamento doutrinário acerca dos efeitos dos precedentes formados antes da vigência do 

Código de Processo Civil de 2015. 
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Palavras-chave: Teoria dos precedentes; Formação do precedente; Força obrigatória do 
precedente; Código de Processo Civil de 2015.  
 

METODOLOGIA 

 Trata-se de pesquisa qualitativa em que foram utilizadas técnicas de revisão 

bibliográfica e consulta a doutrinas e legislação sobre o direito processual civil. A interpretação 

dos efeitos dos precedentes foi feita à luz da teoria do isolamento dos atos processuais. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com o advento do Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), bem como as 

modificações e inovações por ele trazidas, notadamente no que tange aos precedentes, surgiu 

a necessidade de a doutrina discutir o conceito de “precedente”. A repercussão prática é 

notória: impacta diretamente na forma de exercício da jurisdição, isto é, de decidir conflitos. 

A teoria dos precedentes, também conhecida como teoria do stare decisis, é tradição 

no sistema common law, mas vem ganhando notoriedade no sistema civil law. De acordo com 

Donizetti (2015), o que acontece na evolução do Direito Processual quanto aos precedentes é 

sua universalização, promovida pela aproximação das regras do civil law com o common law, 

numa quase fusão dos dois sistemas observada em alguns ordenamentos, falando-se em uma 

“simbiose” entre sistemas. 

No Brasil, especialmente em função do Código de Processo Civil de 2015, essa 

“simbiose” tornou-se evidente quanto à obrigatoriedade da observância de precedentes 

judiciais por juízes e Tribunais (art. 927 do CPC/2015). Observa-se que a mesclagem de 

sistemas trata-se, inclusive, de um movimento globalizado (cf. TARUFFO, 2014), que considera 

“os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia” (art. 927, §4º, do 

CPC/2015). 

Segundo DIDIER, OLIVEIRA e BRAGA (2015), o precedente é a decisão dada num caso 

concreto, que servirá como fundamento para decisão em casos semelhantes, isto é, o próprio 

Poder Judiciário, no exercício da jurisdição, ao julgar um determinado caso concreto, está 

criando norma para julgamento de casos futuros semelhantes. A obrigatoriedade a que se 

refere o artigo 927 do CPC/2015 é dirigida aos juízes e Tribunais para que apliquem, em casos 

futuros, a norma criada a partir do julgamento do caso anterior (precedente). 

Há relevância, portanto, em identificar se todo precedente é obrigatório ou quais são 

os precedentes obrigatórios. 

MACEDO (2017) explica que nem todo precedente é obrigatório, embora todo 

precedente seja, ao menos, persuasivo. Os precedentes obrigatórios vêm listados no artigo 

927 do CPC/2015, quais sejam: a) as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle 
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concentrado de constitucionalidade; b) os enunciados de súmula vinculante; c) os acórdãos em 

incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em 

julgamento de recursos extraordinários e especial repetitivos; d) os enunciados das súmulas do 

Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em 

matéria infraconstitucional; e) a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais 

estiverem vinculados. 

Em todas essas espécies de precedentes, sua composição dá-se pelo caso decidido 

(isto é, as características fáticas do caso julgado) mais a norma jurídica criada para julgá-lo, 

conhecida como ratio decidendi ou tese de julgamento. Surgindo caso futuro semelhante, 

deve-se aplicar a mesma tese de julgamento, ressalvada hipótese de distinção ou superação 

do precedente (artigos 489, §1º, e 927, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, do CPC/2015). 

Ocorre que a construção de precedentes judiciais no ordenamento jurídico brasileiro 

não começou a partir da vigência do CPC/2015. Mesmo anteriormente, os Tribunais Superiores 

utilizavam-se do expediente das súmulas, e atualmente o Supremo Tribunal Federal, por 

exemplo, possui mais de setecentas e trinta súmulas, a primeira tendo sido editada em 1963. 

Há tradição, portanto, na edição de enunciados de súmula no direito brasileiro, mas 

não havia, até o CPC/2015, um dispositivo que categoricamente determinasse a observância 

obrigatória daqueles enunciados (art. 927). 

A partir da teoria do isolamento dos atos processuais, as normas processuais são 

imediatamente eficazes a partir da data de sua vigência para todos os processos novos e, 

também, para aqueles que se encontrem em andamento. Desse modo, o art. 927 do CPC/2015 

passou a incidir também sobre os precedentes já existentes na data de sua vigência, de modo 

que, caso se trate de um precedente contemplado pelo art. 927, ele deverá ser 

obrigatoriamente observado por juízes e Tribunais. 

Conforme explicita NOGUEIRA (2015), a recepção como precedente obrigatório pelo 

CPC/2015 deve, contudo, passar pelo crivo dos critérios estabelecidos pelo próprio CPC/2015, 

isto é, ainda que o precedente tenha sido formado anteriormente, os requisitos da atual 

legislação devem ser atendidos. Assim, em se tratando de uma súmula do STF em matéria 

infraconstitucional, essa não poderá ser considerada precedente obrigatório, pois o artigo 927 

apenas abrange os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria 

constitucional. 

Não se trata de um debate acabado; pois, no caso concreto em que se caminhe para 

a observância de um precedente formando anteriormente ao CPC/2015, poderá também 

haver discussão sobre contraditório e ampla defesa, havendo mesmo quem entenda essa 
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discussão, é pressuposto para a recepção do precedentes formado anteriormente (cf. 

THEODORO e OUTROS, 2016). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A pesquisa demonstrou que a teoria dos precedentes possui tradição common law, 

mas vem ganhando cada vez mais espaço nos ordenamentos de tradição civil law, ocorrendo 

uma espécie de simbiose entre os sistemas. 

O estudo dos precedentes passou a ter maior repercussão em função do advento do 

CPC/2017, pois esse Código determina a observância obrigatória dos precedentes listados no 

art. 927. 

Diante de dúvida acerca da obrigatoriedade dos precedentes formados antes do 

CPC/2015, observou-se que, no ordenamento jurídico brasileiro, vige a teoria do isolamento 

dos atos processuais. Assim, o art. 927 do CPC/2015 passou a incidir também sobre os 

precedentes já existentes na data de sua vigência, de modo que, caso se trate de um 

precedente contemplado pelo art. 927, ele deverá ser obrigatoriamente observado por juízes e 

Tribunais. 

Contudo, a recepção como precedente obrigatório pelo CPC/2015 deve, ainda, 

passar pelo crivo dos critérios estabelecidos pelo próprio CPC/2015, isto é, ainda que o 

precedente tenha sido formado anteriormente, os requisitos da atual legislação devem ser 

atendidos. 
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VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER: UMA ANÁLISE À LUZ DA LEI MARIA DA PENHA 
 

Marcelo Oliveira Souza Junior14 
Daniel Gomes Pereira15 

Jaqueline de Souza Moraes Oliveira16 
Orientadora: Profª. Drª. Olga Suely Soares de Souza 17 

 
 
INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa tem como objetivo analisar a Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, e seus 

efeitos na proteção às mulheres vítimas de violência. Também, com o objetivo de discorrer 

sobre um breve panorama da violência contra a mulher após a promulgação da “Lei Maria da 

Penha”. Além de analisar algumas das políticas públicas desenvolvidas em obediência ao 

dispositivo legal. Pretende-se, a partir deste trabalho, compreender as políticas de proteção às 

mulheres brasileiras à luz da Lei 11.340/06. Neste trabalho foram feitas pesquisas 

bibliográficas para analisar a violência contra a mulher. 

Palavras-Chave: Violência doméstica; políticas públicas; Lei Maria da Penha. 
 

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

 

A violência contra as mulheres, no âmbito doméstico, manifesta-se em especial na 

relação entre homem e mulher, envolvendo a maioria dos casos por ciúmes, discriminação e 

preconceito. Ela é considerada um fenômeno social, ainda que cercada pelo medo, silêncio e 

dor. A escolha do tema surgiu pela polêmica que envolve a fragilidade do sexo feminino, sendo 

a violência doméstica uma cruel realidade na vida de milhares de brasileiras.  

A sociedade, principalmente a parte masculina, tem imposto sua opinião de modo contrária à 

lei, diminuindo, assim, o poder da figura feminina na sociedade, pelo fato de serem as 

mulheres que devem apenas fazer os serviços domésticos e não têm força de expressão para 

exigir os seus direitos.  

Em análise à lei 11.340/06 – Lei Maria da Penha, criada com intuito de coibir e 

prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher verifica-se em seu art. 5º, caput, 

que configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou 

omissão baseada no gênero. A igualdade social garantida pela mulher foi de relevante 

importância, pois há muito tempo as mulheres não tinham o poder de voto. Assim, 

                                                 
14

 Acadêmico do Curso de Direito da Faculdade do Sul da Bahia – FASB.  
15

 Acadêmico do Curso de Direito da Faculdade do Sul da Bahia – FASB.  
16

 Acadêmica do Curso de Direito da Faculdade do Sul da Bahia – FASB.   
17

 Docente da Faculdade do Sul da Bahia – FASB e da Universidade do Estado da Bahia- UNEB. 
 



33 

 

sobreveio a conquista por meio de reuniões parlamentares e muitas discussões feitas, 

principalmente, pela imprensa, que acabava de ser criada com uma forte ligação na defesa 

dos direitos sociais das mulheres. 

A Constituição Federal, de 1988, expõe em seu preâmbulo de forma poética a 

instituição de um Estado Democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e 

individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, 

como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, 

fundamentada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a 

solução pacífica das controvérsias. 

 

FORMAS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

 

Em sentido diverso, a Lei Maria da Penha utiliza o termo “violência” em sentido amplo, 

abarcando não apenas a violência física, como também a violência psicológica, sexual, 

patrimonial e moral (art.7º). Além disso, a Lei nº 11.340/06 também utiliza a expressão 

“violência moral” com significado distinto daquele tradicionalmente utilizado pelo Código 

Penal. De fato, no âmbito do Estatuto Penal, o termo “violência moral” é utilizado pelo 

legislador para se referir à grave ameaça, ao passo que a Lei Maria da Penha faz uso desse 

termo para se referir às condutas que configurem calúnia, difamação ou injúria (art.7º, v), 

optando pela expressão “violência psicológica” para se referir à qualquer espécie de ameaça 

perpetrada contra a mulher (art.7º, II). 

A primeira espécie de violência explicitada pelo art. 7º é a violência física, 

compreendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal. 

A violência psicológica é conceituada pela Lei Maria da Penha como qualquer conduta 

que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o 

pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, 

crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, insulto, chantagem e 

limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde 

psicológica e à autodeterminação. 

A terceira forma de violência doméstica e familiar contra a mulher, explicitamente 

descrita pelo art.7º, é a sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a 

presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, 

ameaça, coação ou uso da força. 

Consoante disposto no art.7º, inciso IV, da Lei nº 11.340/06, a violência patrimonial deve ser 

compreendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial 
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ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, valores e direitos ou 

recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. E a última forma 

de violência prevista no art.7º da Lei Maria da Penha é a moral, conceituada como qualquer 

conduta que configure calúnia (imputar falsamente a alguém fato definido como crime), 

difamação (imputar a alguém fato ofensivo a sua reputação) ou injúria (ofender a dignidade ou 

decoro de alguém). 

Muitas são as políticas públicas criadas em favor das mulheres vítimas de violência, 

muitas delas expressas na própria Lei n.º 11.340/06. Entretanto, para os fins deste trabalho, 

listaremos apenas algumas políticas públicas, que dizem respeito tanto a itens expressos 

quanto a outros indiretamente ligados ao dispositivo legal. 

Dentre as várias políticas, a primeira que podemos citar é a criação de delegacias 

especializadas no atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica. Ressaltando que 

São Paulo foi o primeiro Estado-membro a possuir uma delegacia para esse fim. 

Apesar da Constituição do Brasil ser baseada na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, que afirma que todos “nascem livres e iguais em dignidade e em direitos”, “sem 

distinção alguma, nomeadamente de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou outra, 

origem nacional ou social, fortuna, nascimento ou de qualquer outra situação” e “todo 

indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal”, ainda estamos cercados por 

desigualdades com diferentes origens sociais, culturais, políticas e econômicas. De acordo com 

uma reportagem feita pelo programa de televisão “Profissão Repórter”, todo ano, mais de 100 

mil mulheres procuram atendimento no SUS (Sistema Único de Saúde) vítimas da violência 

doméstica. A maioria delas agredida pelo companheiro ou ex-companheiro. A partir dessa 

visão, percebe-se que o Brasil está no mesmo nível de países da África, onde ocorre a agressão 

feminina, e próximo a países do Oriente Médio, onde a mulher está amplamente subordinada 

ao homem. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante da discussão exposta, com base nos dados levantados, fica clara a necessidade 

de um empenho ainda maior do poder público brasileiro para combater a violência contra a 

mulher. Para isso, se faz necessária a adoção de algumas medidas, tais como: (i) criação de 

novas delegacias de atendimento para suprir ainda mais a necessidade da população feminina; 

(ii) novas unidades judiciárias para desafogar o Poder Judiciário e garantir uma tramitação 

mais célere a todos os processos que envolvam violência contra a mulher; (iii) criação de mais 

projetos de lei com o intuito de reduzir o número de feminicídios; (iv) intensificar as políticas 

educacionais existentes no país, a final a educação é a base de todo o comportamento social; 
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(v) promoção de palestras direcionadas ao público feminino, para que seja apresentada  às 

mulheres um melhor conhecimento de seus direitos e assim acabar com o silêncio e a dor que 

envolve a violência contra mulher. 
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PROPOSTAS DE REPARAÇÃO À VÍTIMA CONTAMINADA POR SUBSTÂNCIAS TÓXICAS 

 
Prof°. Msc.  Luiz Carlos de Assis Jr .18 

INTRODUÇÃO 

 

Partindo-se do pressuposto de que se vive numa sociedade de risco, a pesquisa 

analisou a repercussão desses riscos para a vida de pessoas expostas a agentes tóxicos e como 

a responsabilidade civil deve ser adequada para solucionar os conflitos daí advindos. 

Trabalhou-se com o seguinte problema: é possível indenizar em razão de risco atual de 

desenvolvimento de doença futura decorrente da contaminação da pessoa por substâncias 

tóxicas? 

Se é certo que o efetivo desenvolvimento de doença é algo futuro e hipotético, não é 

menos certo que a exposição da pessoa a substâncias cria ou aumenta riscos de que a doença 

futura se desenvolva. Esse risco criado, que é certo e atual, será considerado na 

responsabilização do ofensor. 

Diante do problema retratado, a pesquisa justificou-se no contexto social do século XXI 

e na necessidade de atualização do direito para que esteja conforme a realidade e apto para 

solucionar os conflitos sociais. Enquanto a sociedade industrial se caracterizou pelo 

crescimento econômico, a sociedade do século XXI é caracterizada pela complexidade das 

relações sociais e tecnológicas que a envolvem. 

Com o avanço das pesquisas em geral relativas aos efeitos de agentes tóxicos para o 

corpo humano, percebeu-se que as pessoas são afetadas diretamente pelos riscos do 

progresso tecnocientífico. A pessoa humana tem sido exposta a substâncias tóxicas – químicas, 

radioativas, metais pesados – de diversas formas, poluição no ar, na água, no solo. O resultado 

é a criação de risco de desenvolvimento de doença futura. 

 Buscaram-se os fundamentos da responsabilidade decorrente da contaminação da 

pessoa por substâncias tóxicas, com destaque para os seguintes fenômenos: autonomia do 

risco de doença futura em relação ao dano ambiental; progresso científico à luz da bioética; 

constitucionalização do direito civil; as dimensões de direitos; a personalização da 

responsabilidade civil e sua tendência moderna de reparação da vítima; e a pressuposição de 

                                                 
18

 Docente da Faculdade do Sul da Bahia-FASB. Doutorando em direitos fundamentais e relações sociais 
pela Universidade Federal da Bahia-UFBA.  



37 

 

responsabilidade pela exposição ao perigo; o direito à saúde e à vida saudável, e o princípio da 

precaução. 

Na última parte, iniciou-se por uma abordagem dos aspectos conceituais do dano 

potencial decorrente da contaminação da pessoa por substâncias tóxicas e a responsabilidade 

civil daí advinda, percebendo-se que a variante do lapso temporal entre a contaminação e suas 

consequências está sempre presente. 

Foram examinadas as formas mais adequadas de reparação contra o risco atual de 

desenvolvimento de patologia futura. Sem pretensão de exclusividade, mostraram-se bastante 

adequados o monitoramento médico como forma de reparação preventiva contra o 

desenvolvimento de doença e a reparação do dano moral pelo medo de patologia futura, bem 

como pela criação de risco de desenvolvimento futuro de doença. 

Todos os fundamentos desenvolvidos e as conclusões a que se chegou levaram em 

conta a preservação da pessoa e a proteção da sua dignidade humana. 

Palavras-chave: responsabilidade civil; risco de doença futura; contaminação; sociedade do 

risco. 

 

METODOLOGIA 

 Trata-se de pesquisa qualitativa em que foram utilizadas técnicas de revisão 

bibliográfica e consulta a doutrinas e legislação, bem como foram utilizados dados 

secundários. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O desenvolvimento econômico e social melhorou as condições de vida, uma vez que 

proporcionou facilidades, como transporte motorizado, produção rápida e em série com uso 

de máquinas, acesso à informação, cura de muitas doenças etc. Por outro lado, o mesmo 

desenvolvimento causou danos irreparáveis ao meio ambiente e trouxe consigo uma série de 

doenças até então desconhecidas, além de disseminar armas de destruição em massa. 

As novas condições urbanas, após o início da Revolução Industrial, aumentaram a 

segregação da população conforme sua riqueza. Um resultado direto disso foi a necessidade 

de trabalhadores residirem o mais próximo possível das fábricas em que trabalhavam. 

Operários e miseráveis foram expostos a situações de perigo e substâncias tóxicas emitidas por 

fábricas vizinhas e no próprio ambiente de trabalho. Enquanto isso, o seguimento mais rico da 

população estaria protegido desses males em seu recanto mais afastado (HERNÁNDEZ, 2008). 

Consequentemente, os responsáveis pela criação de riscos por meio de atividade 

industrial, supostamente protegidos desses riscos, pouco se preocuparam em minimizá-los. 
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Por falta de segurança adequada, os acidentes no local de trabalho bem retrataram essa 

situação. No entanto, a realidade contemporânea demonstra que os riscos decorrentes de 

substâncias perigosas superam, em muito, as simples situações de contato visual. O 

crescimento exponencial da tecnociência potencializou a ocorrência não apenas de acidentes 

em razão da exposição do ser humano aos riscos, mas também se mostrou fato gerador de 

mutações no corpo do ser humano, atingindo diretamente sua saúde. 

Essa violação da vida saudável, além de imperceptível a curto prazo, não era associada 

às atividades tecnocientíficas, pois esse nexo não poderia constituir-se sem a evidente – e 

visível – relação de causa e efeito. O que não se manifestava sintomaticamente, não poderia 

existir. 

A descrição da realidade de dois municípios do Estado da Bahia, Caetité e Santo 

Amaro, demonstrou que, ali, as pessoas convivem com a certeza de que, dentro de certo lapso 

temporal, desenvolverão alguma doença, possivelmente, câncer. Em Santo Amaro, uma antiga 

fábrica de lingontes de chumbo deixou como herança restos de chumbo e cádmio. Acerca 

disso, pesquisas comprovam que, mesmo com o passar do tempo, as pessoas continuam 

sendo contaminadas pelo passivo ambiental deixado pela fábrica fechada em 1993 (SILVA, 

2003). 

A cidade de Caetité é marcada pelas áreas uraníferas no seu entorno, configurando 

uma grande reserva de urânio descoberta na década de 1970 e explorada pela INB-Indústria 

Nuclear Brasileira. A população local vive episódios de contaminação com urânio. Segundo 

Geórgia Reis Prado (2007), em seu Estudo de Contaminação Ambiental por Urânio no 

Município de Caetité-BA, o urânio pode inserir-se no corpo humano por ingestão, inalação, 

absorção pela pele ou por mucosa e se agrega ao esqueleto, podendo causar leucemia. 

Constatou-se a existência de riscos e verificou-se que a sociedade contemporânea não 

está suficientemente amparada pelos meios de reparação proporcionados pela clássica teoria 

da responsabilidade civil. Propôs-se, então, três formas de reparação: a) o monitoramento 

médico; b) a indenização por dano moral pelo medo de doença futura; c) indenização pela 

criação do risco de dano futuro. 

O monitoramento médico da pessoa contaminada, às custas do ofensor poluidor-

pagador, visa monitorar eventuais mudanças nas condições de saúde da vítima, agindo 

preventivamente para evitar que seu estado se agrave e, se necessário, poderão ser 

eficazmente tomadas medidas reparadoras. A experiência com o monitoramento médico 

como forma de reparação foi verificada, inicialmente, no julgamento do caso Ayers v. Jackson 

Township, pela Suprema Corte de Nova Jersey. 
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A indenização por dano moral pelo medo de doença futura decorre de um 

desequilíbrio emocional e psicológico desencadeado na pessoa em razão da possibilidade de 

uma doença no futuro, o que pode afetar a pessoa em suas relações sociais, seu amor-próprio 

e seus valores puramente afetivos. Embora todos saibam que poderão contrair alguma doença 

no futuro, há uma larga diferença para quando a pessoa descobre ter sido contaminada por 

alguma substância de comprovada carcinogenicidade para seres humanos e passa a ter certeza 

de que, em algum momento, a doença vai se manifestar. O que antes compunha meros 

pensamentos do dia a dia passa a causar abalo emocional e psicológico na vítima. 

Para evitar pedidos temerários, essa forma de indenização deverá observar critérios, 

tais como: a) prova de que a conduta do ofensor expôs a vítima a uma substância maligna; b) 

que a vítima sofreu abalo emocional em razão do medo de doença futura; e c) que o medo da 

vítima é razoável (WAHL, Peter K.; SHEFFEY, Rita A, 2007). 

Por fim, a terceira forma de reparação seria a indenização pela criação de risco de 

doença futura, decorrente do isolamento da criação de risco de desenvolvimento de patologia 

futura como fator que, por si só, gera o dever de indenizar. A conduta do ofensor, ao expor a 

vítima a um agente tóxico, cria ou aumenta nela o risco de doença futura. Esse risco de 

patologia criado é algo certo, atual e emergente da exposição à contaminação. Ao isolar-se, de 

um lado, o risco criado de se desenvolver doença no futuro, e, de outro, a doença futura, está-

se extraindo algo certo e atual de algo apenas potencial (PINHO, 2010). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A pesquisa permitiu concluir que a complexificação das relações sociais, no decorrer 

do século XX, impôs que fossem repensadas as bases elementares da responsabilidade civil, 

especialmente quanto à exigência da prova de culpa. A necessidade de reequilibrar as relações 

impôs-se contra a fatalidade jurídica de impor à vítima o peso exclusivo do dano, e a teoria do 

risco foi acatada na responsabilidade civil. 

O mundo contemporâneo é paradoxal. De um lado, representa segurança; de outro, 

possui características que lhe reservam o título de sociedade do risco. Trata-se de riscos que 

causam danos irreversíveis, normalmente invisíveis. Não há classe de expostos e não expostos; 

pois, em razão do efeito bumerangue, os riscos atingem, até mesmo, aqueles que os 

produzem. 

O desenvolvimento da responsabilidade civil em frente à nova configuração da 

sociedade e sua complexidade levou à proposição de três novas formas de reparação: a) o 

monitoramento médico; b) a indenização por dano moral pelo medo de doença futura; c) 

indenização pela criação do risco de dano futuro. 
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CRIMINALDADE, DIREITOS FUNDAMENTAIS E AS CLASSES SOCIAIS 
 

 
Milli Pereira Lacerda19 

Orientadora: Profª. Dr.ª Olga Suely Soares de Souza20  
 

INTRODUÇÃO 
 

Este estudo tem como objetivo avaliar a relação entre a criminalidade, a pobreza e os 

principais fatores que incitam a situação de privação e violência em forma de crime na classe 

baixa do país. Essa parcela populacional encontra-se mais vulnerável a cometer delinquências 

devido a inúmeras causas que a leva a viver, muitas vezes, de forma ilegal. É preciso ressaltar 

que isso não é um caso geral, a bandidagem se faz presente em qualquer camada social, 

porém esse estudo tem a finalidade de discutir esses atos nessa categoria em questão. Trata-

se de uma pesquisa baseada em análises, para coletar informações, por meio de um 

levantamento de pesquisa netnográfica e bibliográfica.  

 
Palavras-chave: Criminalidade; Sociedade; Estado; pobreza. 
 
 
Segundo o artigo 5º da Constituição Federal de 1988, o qual trata dos direitos e garantias 
fundamentais, é declarado:  
 

“Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País à 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 
e à propriedade.”21  

 
Entretanto, esse princípio de direitos e garantias fundamentais não está em 

conformidade com a sociedade brasileira. Existem inúmeros grupos que não são beneficiados 

e vivem em situações de muita necessidade no país. A pobreza, no Brasil, possui fatos 

históricos e segue até a atualidade devido ao desenvolvimento tardio, dependência 

econômica, além dos problemas antigos e recentes.  

“O mundo vive um processo de globalização para capitais e bens 
materiais, mas não há a mesma mobilidade nos recursos humanos. 
Isso cria uma dificuldade especial, que é a necessidade de criar novos 
empregos nas próprias regiões geográficas do planeta. A falta de 
capacidade de produzir essa reciclagem faz com que a pobreza 
aumente. O desespero aumenta a insegurança, criando mais gastos 
para a sobrevivência do bem-estar ainda existente.”  
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Afirma João Fischer.22 Em decorrência do capitalismo selvagem, do consumismo e das 

novas tecnologias, sobram menos oportunidades de emprego para os indivíduos, 

principalmente aqueles que não possuem os níveis de educação completos, causando, assim, 

as dificuldades financeiras. No site do G1, em fevereiro de 2017, foi publicada uma matéria do 

estudo elaborado pelo Banco Mundial, a qual revelava que o Brasil aumentará entre 2,5 

milhões a 3,6 milhões de pessoas vivendo na pobreza causada pela crise econômica, 

prejudicando os avanços na redução da miséria e da desigualdade e a rede de proteção social, 

como o Bolsa Família. Em decorrência disso, “novos pobres” vão surgindo, e esses são pessoas 

que eram empregadas no ano de 2015, que possuem escolaridade até, pelo menos, o ensino 

médio e de faixa etária com menos de quarenta anos de idade. 

Outro motivo, talvez um dos principais, que causa o problema é a urbanização. Com o 

crescimento demográfico e sem planejamento, as pessoas vão viver em periferias, as quais são 

mal projetadas, sem redes de esgotos, as casas são construídas em morros (locais de risco), 

onde há também pouco policiamento. Muitas vezes, esses indivíduos não conseguem emprego 

e acabam sendo “excluídos” da sociedade. Essa sequência de fatos, em parte, leva-os à 

criminalidade, consequência de um sentimento de “revolta” despertado em muitos 

integrantes dessa categoria. O site da Revista Superinteressante apresentou alguns fatores que 

influenciam os indivíduos à vida do crime. “o grau de delinquência de uma comunidade é 

diretamente proporcional ao número de famílias monoparental, ou seja, em que os filhos são 

criados só pelo pai ou pela mãe”, afirma o sociólogo Tulio Kahn, do Instituto Latino-Americano 

das Nações Unidas para a Prevenção do Delito e o Tratamento do Delinquente (Ilanud). O 

autor também salientou que, em vizinhanças mais pobres, por viverem em casas cheias, os 

jovens procuram passar mais tempo na rua, desse modo acabam convivendo em meios 

criminosos e acabam seguindo os passos dos demais. 

Mas há de se questionar, a pobreza é realmente motivo para cometer crimes? 

Theodore Dalrymple23 afirma que a “pobreza moral somada a uma máscara ideológica que 

visa amenizar a responsabilidade individual tem maior fator determinante do que a 

quantidade de bens que se possui.” Ele obtém esse pensamento por meio da convivência 

com viciados, assaltantes e moradores de rua, na Inglaterra. “Homens”, diz Dalrymple, 

“pensam, e o conteúdo daquilo que pensam determina em grande parte o curso de suas 

vidas”,24 ele afirma que não é a consciência dos homens que determina seu ser, mas é o seu 

ser social que determina a consciência. Ou seja, é por influência do meio social em que 
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23 Dalrymple, pseudônimo do médico psiquiatra Anthony Daniels.  
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vivem e das suas condições de vida que as “mentes fracas” acabam optando por buscar uma 

vida melhor por meio de meios ilegais. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, diz que os 

comportamentos antissociais e a delinquência são decorrentes de um desequilíbrio do ego, 

do superego e do id, as três partes que constituem a personalidade individual. 

O Estado é responsável por garantir os direitos e deveres do povo, pois ali estão os 

representantes escolhidos para atender as necessidades da população. O Art. 6º da 

Constituição Federal diz que “são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o 

trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a previdência social a proteção à maternidade e à 

infância, a assistência aos desamparados.”25 Por esses direitos não serem plenamente 

oferecidos às classes “inferiores”, muitos que já vivem à mercê da violência acabam se 

“contaminando” e tornando-se infratores, envolvendo-se no tráfico de drogas, em roubos, 

contrabando e outras ilicitudes. Todo esse conjunto de crimes causa certos prejuízos 

financeiros ao país. Segundo pesquisas feitas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID), o crime consome cerca de 10% do PIB nacional, o que dá mais de 100 bilhões de reais 

por ano,26 pois são utilizados materiais, tratamentos médicos e etc. por causa de ações de 

violência física contra o indivíduo, muitas vezes, levando a vítima a óbito. Ou seja, os crimes, 

além de serem uma patologia que se enraíza na população em geral e  ̶  em especial   ̶  na 

população pobre, ainda causam despesas altíssimas e ceifam muitas vidas, sonhos e planos. 

Todas essas formas ilícitas estão previstas no Código Penal. Nos casos de homicídio, viola-se o 

Art. 121 do Código Penal sujeito à pena de 6 a 20 de reclusão; em caso de furto, no Art. 155, a 

pena é de 1 a 4 anos e multa, conforme a lei nº 11.343 de agosto de 2006, Lei de Drogas, Art. 

33.  

“Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, 
vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer 
consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou 
fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em 
desacordo com determinação legal ou regulamentar. Pena – reclusão 
de 5(cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 
1.500 (mil e quinhentos) dias-multa”. 

 
Há tantas outras sanções previstas em lei quanto aos crimes, porém quem comete 

esses atos, de certa forma, ceifa sua vida também, perdendo sua dignidade, ignorando a 

oportunidade de viver honestamente, ficando sujeito a ser preso, ou a ser assassinado por 

outros infringentes, por dívidas de drogas ou por qualquer outro motivo. Todos esses fatos 
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acarretarem um problema altamente desestabilizador, ferindo os princípios da dignidade 

humana e os da sociedade. 

Muitas pessoas devem possuir pensamentos, como: “se houvesse pena de morte no 

país, esse caos diminuiria”; “é preciso que criar leis mais severas contra esses trombadinhas” 

ou, ainda, “deveriam liberar o porte de armas para haver uma defesa pessoal mais segura”. 

Entretanto, ações como essas não irão solucionar tal problemática. Na página virtual do site “A 

tribuna do Mato Grosso”, há menção sobre essas questões e são apresentadas algumas 

sugestões para tal situação. Sobre o aspecto “o que leva o indivíduo à prática criminosa?”, é 

relatado, que: 

 
“esta visão não se limita ao bandido em si, mas procura ir além, 
busca as causas originais, mais profundas. Não vê apenas a ponta do 
iceberg e sim procura ver também a parte menos visível, submersa, 
ou seja, todo o bloco de gelo. As principais causas da violência são 
sociais, uma vez que todos somos frutos do meio social. A criança 
não nasce bandida! A solução definitiva do problema, 
consequentemente, também é social.” E afirma “há pouquíssima 
violência nas sociedades mais desenvolvidas, mais igualitárias, de 
grande inclusão social, de baixíssima pobreza.” 

 
 Essa afirmação reforça ainda mais a relação da pobreza com a criminalidade. O autor 

enfatiza muito as crianças e adolescentes, pois é por meio deles que um futuro melhor pode 

ser construído, e sugere que é preciso adotar o período integral nas escolas, durante o qual as 

crianças poderão exercer atividades que lhes possibilitem descobrir as suas potencialidades. 

Prosseguindo, declara que haveria certo benefício ao adotar esse sistema educacional o qual 

exigiria investimento público, mas depois haveria um retorno social altíssimo, pois formaria as 

crianças para a inclusão na sociedade, segundo Plínio José27, demarcando um passo a ser dado 

para erradicar o problema. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O resultado deste estudo permite-nos perceber que os fatores pobreza e criminalidade 

estão interligados, porém não é apenas esse o motivo principal, mas é, de certa forma, a base. 

Como foi ressaltado, é a consciência que determina o ser, significa que o não cumprimento do 

Estado com suas obrigações de garantir os direitos fundamentais causa certa revolta em 

muitos; então, estes decidem usar meios ilícitos para “garantir” sua sobrevivência. Também foi 

demarcada a originalidade da pobreza, vimos que a urbanização e, principalmente, a crise 
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econômica existente no país têm causado essa privação na população, pois a crise causa o 

desemprego e impede o país de crescer economicamente.  

Esta análise não defende a bandidagem, mas visa a explicar a origem do crime para 

que, dessa forma, achando a raiz do problema, possam ser aplicados métodos que tentem 

amenizar a situação, pois essa “patologia sociológica” suga a economia e destrói vidas; convém 

ressaltar ainda que o sistema carcerário brasileiro não é nada agradável. Também é 

compreendido, no texto, que é necessário visar às crianças e adolescentes, investir em uma 

educação de qualidade para que cresçam com o intuito de buscar um caminho melhor para 

viver, com valores, esforço e, ainda, trazendo lucro para o país. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
  Para erradicar esse caráter emblemático do crime, é necessário traçar um “itinerário” 

de cidadania. Percebe-se que, além da falta de responsabilidade do Estado, não há uma 

relação social igualitária entre as pessoas, ou seja, não há um respeito dos limites, da 

integridade física ou moral do ser humano em si. A educação de qualidade, as ações sociais, os 

meios de interação social, cultural, entre outros são possibilidades de amenizar essa situação; 

pois, no horário em que não estiverem estudando, os alunos podem estar participando de 

oficinas educativas que envolvam a cultura, a música, a dança, o teatro, etc., ocupando suas 

mentes para coisas que irão acrescentar conhecimento em benefício ao futuro. Também 

investimento na saúde pública de qualidade, segurança, melhoria no sistema carcerário e 

formas de reiteração social são fatores determinantes para diminuir a incidência da 

criminalidade.  
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A CULTURA E SUA RELAÇÃO COM O DIREITO 
 

Ana Clara Joia Amaral28 
Orientadora: Profª. Dr.ª Olga Suely Soares de Souza29  

 

 

INTRODUÇÃO 

Este estudo tem por objetivo compreender a relação existente entre os fenômenos 

característicos de um grupo social, manifestado por meio de sua forma de convivência, 

expresso em leis, gerados na “placenta” dos costumes, alimentados pela passagem de geração 

a geração. Para ter uma percepção maior de tais transferências de conhecimento, analisar-se-á 

o senso crítico de adolescentes (numa faixa etária de 13 a 15 anos), e constatar-se-á o que eles 

entendem por Cultura e Direito, bem como o que sabem sobre isso, buscando observar o 

conceito que as escolas e o conhecimento popular criam nos futuros adultos. Dessa forma, 

comparar-se-ão as definições clássicas e eruditas dos grandes autores com aquilo que está 

entranhado nos indivíduos sociais, para que haja uma melhor exploração daquilo que a própria 

sociedade cria: sua espiral de regras de vida. 

 

Palavras-chave: Cultura; Relação; Direito; Sociedade. 

 

METODOLOGIA 

Foram realizadas pesquisas bibliográficas em fontes físicas e digitais, além de pesquisa 

de campo (apresentando, neste trabalho, resultados parciais), que foi concebida numa visita 

ao Colégio Municipal Souza Mendes, situado em Ibirapuã (BA), onde alguns alunos, 

selecionados pela Coordenadora Pedagógica da instituição, receberam o questionário (anexo) 

e, após as devidas apresentações e explicações, responderam o referido. Foram entrevistados 

14 (quatorze) alunos, cujas respostas foram analisadas cuidadosamente para observarmos o 

que há em comum, bem como suas divergências. 

 

CULTURA E DIREITO 

Quando nos referimos à palavra cultura, vem à mente o conjunto de rituais 

costumeiros de uma sociedade. Todavia, o sentido de “cultura” está muito além disso. A 

palavra cultura apresenta etimologia latina colere, que significa cultivar plantas, ação de 

tratar; posteriormente, seu significado foi ampliado para também indicar “cultivar a mente e 
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os conhecimentos”. Atualmente, ela pode ser empregada sob os mais variados sentidos; por 

exemplo, para indicar o grau escolar de determinada pessoa, expressões artísticas ou festivais 

tradicionais, como o Carnaval. 

Por falar em tradição, quem irá dizer que os Festejos Juninos do Nordeste Brasileiro 

não são uma das maiores expressões culturais do mundo? Ou até mesmo o chimarrão feito 

nas festas tradicionais no Sul do país? As manifestações culturais são extremamente variadas, 

e o Brasil é um dos países que abriga maior pluralidade cultural. Em cada Estado, notam-se 

histórias de povos diferentes que encontraram refúgio e o carinho da Terra Adorada para sua 

forma de vida.  

Levando-se o sentido de ‘cultura’ para o lado poético, pode-se dizer que ela é a 

identidade de um povo, características lineares a quem aquelas pessoas são. É também uma 

herança, na qual tradições, rituais, formas de falar, escrever, vestir, dançar e sorrir (ou não) 

são passados de geração a geração. É um ato de manter o passado vivo no coração de quem 

vive o presente. A cultura define o que o sujeito é e o que pode vir a ser. 

No mundo contemporâneo, há a prática de julgar os indivíduos menos favorecidos 

como seres de conhecimento erudito ou “sem cultura”, num ato de menosprezo. Essa prática 

está totalmente equivocada, pois não há ser humano sem cultura. Toda e qualquer pessoa 

possuiu uma bagagem cultural; dessa forma, carrega consigo um conjunto de hábitos, 

costumes, crenças e opiniões sobre o mundo, ou seja, têm dentro de si mesma seu conceito de 

Ética e Moral. 

A colunista Carolina Cunha afirma que: “A moral é fruto do padrão cultural vigente e 

incorpora as regras eleitas como necessárias ao convívio entre os membros dessa sociedade. 

Regras estas determinadas pela própria sociedade.”, ou, no pensamento do filósofo Mário 

Sérgio Cortella, “Tanto a ética como a moral, se resumem em um conjunto de normas que 

regulam o comportamento humano [...]. O conhecimento dessas normas se adquire através da 

educação, do estudo ou da vida prática no meio onde vive o indivíduo [...]. O homem é um 

produto do meio onde vive.”  

Entendido o conceito de cultura e sua ligação direta com a ética e a moral, pode-se chegar 

numa conclusão lógica: todo esse vasto “rio social desemboca num mar” chamado Direito.   

Relacionar Direito e Cultura é muito importante para que o estudante das ciências 

jurídicas possa compreender melhor as peculiaridades, o objeto de estudo, a metodologia, a 

definição e, até mesmo, a razão da necessidade dessa ciência para a sociedade. Portanto, o 

estudo ontológico do Direito é fundamental para essa percepção, mas onde entra a cultura 

nessa discussão? De modo geral, Direito refere- se a um conjunto de normas para uma 

determinada sociedade com a finalidade de ter uma pacífica convivência entre as pessoas. 
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Segundo Herbet Hart, representante do positivismo jurídico anglo-saxônico, que 

desempenhou uma enorme contribuição à hermenêutica jurídica contemporânea, o Direito “é 

como uma instituição social”, tendo em vista esse preceito, é um fenômeno cultural. Por 

conseguinte, ele se constrói a partir dos anseios do povo, que necessita de algo que os 

organize e os estruture, de acordo com sua própria forma de vida. 

O Direito e a Cultura possuem um elo intenso, podendo ser comparados a gêmeos 

siameses. Na linguagem médica, isso acontece quando um único óvulo (no caso, a sociedade) é 

duplamente fecundado (difusão da Cultura e do Direito). Em outros termos, tudo o que um faz, 

o outro sente automaticamente. E, para que ambos sobrevivam, precisam andar em consenso. 

Por conseguinte, o Direito reserva um âmbito que ampara a possibilidade de cada sociedade 

exercer seus costumes, sem que fira a dignidade humana. Dessa forma, além de preservar a 

Cultura, o Direito resguarda a si mesmo, uma vez que ele nasce no seio de uma sociedade, 

sendo o reflexo do espelho social.  

Previsto no Artigo 5º da Constituição Federal, o direito de participar de qualquer 

cultura é válido para todo o território nacional. Eis, a seguir, os termos mais importantes para 

a preservação da liberdade cultural:  

   VI -  é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre 
exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a 
suas liturgias; 

        VII -  é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades 
civis e militares de internação coletiva; 

VIII -  ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção 
filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e 
recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei; 

        IX -  é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 
independentemente de censura ou licença; 

Analisa-se, agora, em que âmbito a cultura se encaixa no Direito. Segundo José Luiz 

dos Santos (2006), a cultura pode ser localizada em duas concepções básicas: a primeira 

compreende todos os aspectos de uma realidade social, envolvendo tudo aquilo que 

caracteriza a existência social de um povo ou nação; a segunda refere-se mais especificamente 

ao conhecimento, às ideias e crenças, assim como às maneiras como elas existem na vida 

social. Nota-se que, em ambas as concepções, a ideia de totalidade está presente. 

Diante de tais concepções, percebe-se a dinamicidade da cultura. Ela está presente na 

sociedade desde o surgimento desta, porém não da mesma forma. A sociedade evolui e se 
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modifica através das eras, e isso reflete na cultura, que passa a se transformar também. Logo, 

a cultura que existia há séculos não é a mesma de hoje. Outra característica é o fato de a 

cultura representar aquilo que é humano. “Como cultura estava ligada à distinção entre o 

humano e o animal, há um sentido em que tudo que é cultural é humano, e tudo que é 

humano é cultural” (Santos, 2006). 

Visto isso, pode-se partir para a compreensão ontológica do Direito. Observando a 

teoria dos objetos, o direito é tratado sob a perspectiva de ser um objeto dentre os vários que 

existem no universo. Sua classificação pode acontecer em quatro grandes grupos de objetos: 

ideais, naturais, culturais e metafísicos. Segundo Paulo Nader (2017), o mundo dos objetos 

ideais constitui campo de pesquisa da matemática, da geometria e da lógica. Esses objetos são 

irreais, pois não ocupam lugar no espaço e no tempo, não são acessíveis pelos sentidos e não 

possuem valores, ou seja, não podem ser qualificados numa escala de bem e mal. Os objetos 

naturais, como o próprio nome sugere, são todos os objetos que integram a natureza e que 

são regidos pelo princípio da causalidade. A existência desses não depende da vontade 

humana. São objetos reais, pois existem no tempo e no espaço; estão na experiência, uma vez 

que podem ser experimentados pelos sentidos humanos; e são neutros de valor. Os objetos 

metafísicos são aqueles que estão fora da experiência do homem. Tais objetos não são 

alcançados pelos sentidos, mas existem no tempo e no espaço e possuem valor. Por fim, o 

universo dos objetos culturais é composto do produto das realizações humanas, é qualquer 

ente criado pela experiência humana. Como as realizações humanas se processam nos planos 

material e espiritual de forma interativa, a cultura vai classificar-se nessas duas espécies. A 

cultura material resume- se ao produto do trabalho humano sobre a natureza, enquanto a 

cultura espiritual atende à necessidade da espiritualidade humana, o idealismo e busca pelo 

aperfeiçoamento. 

Situar o Direito em algum desses âmbitos torna-se uma tarefa simples. Ele é um objeto 

que possui existência; está na experiência, pois pode ser conhecido empírica e racionalmente; 

e objetiva valores, uma vez que busca, incessantemente, a justiça. Logo, o Direito pertence ao 

território da cultura, pois é neste que acontece a similaridade de caracteres. Assim, fica 

evidente a relação simbiótica entre os dois termos. Ambos foram criados pelo homem e 

continuam em desenvolvimento junto à sociedade. O Direito apresenta-se como uma forma de 

garantir a convivência harmônica e saudável entre os indivíduos de determinada sociedade, 

regulando seus direitos e deveres, impedindo que a injustiça prevaleça. Tanto é que o Direito 

deve ser visto sob três fatores que se convergem: fato, valor e norma. Isso mostra que a 

cultura pode influenciar o Direito, sendo uma de suas fontes. No entanto, o contrário também 
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acontece. Algumas propriedades do Direito, como a coercibilidade, também podem modificar 

a cultura.  

A cultura faz referência à forma pela qual o ser humano deve se conduzir dentro da 

sociedade na qual está inserido, então todo ser humano que vive em sociedade vive dentro de 

uma cultura, que se modifica constantemente. De igual modo, o Direito sempre se renova, de 

acordo com o tempo e relações sociais; sempre busca fundamentos ideológicos de acordo com 

cada época, para que obtenha uma eficácia social. Ele surge como um mediador dentro de 

cada cultura, com o objetivo de interferir e disciplinar as condutas consideradas incorretas, 

colocando em prática a sanção para o infrator, lembrando que essas sanções e a forma de 

coerção variam de acordo com a sociedade. A pena de morte, por exemplo, que, em alguns 

países, é parte fundamental do normativo penal; em outros, é considerada como uma atitude 

incorreta, visto que priva o ser humano de seu direito à vida. Apesar de esse direito positivado 

não ser universal em todas as sociedades, existem aqueles pensadores que defendem o direito 

natural de que os valores deveriam ser universais, como o “direito à vida”, que, segundo os 

jusnaturalistas, deve ultrapassar as fronteiras culturais. O Direito é um produto da cultura 

humana; dessa forma, ele não pode ser válido de igual modo para todos os povos.  

Logo, é notório que o Direito não é algo que se tornou sagrado. Ele é apenas um fruto da 

cultura de cada sociedade em que é praticado, e o seu marco inicial é resultado de uma 

necessidade, para que pudesse resolver os conflitos oriundos da vida em coletividade. 

A existência de sistemas jurídicos diferenciados convivendo simultaneamente dentro 

de um mesmo período histórico mostra o quão diferente são as sociedades e os valores que 

cada um carrega. É por isso que as tentativas de universalização de conceitos jurídicos, tal 

como se pretende fazer com os direitos humanos, por exemplo, tendem a não darem certo. 

Enquanto as pessoas tiverem valores e culturas diferenciadas, o Direito sempre será 

diversificado. Não existe uma maneira de universalizar as normas se os agrupamentos 

humanos não tiverem os mesmos costumes e valores, e não é algo que possa ser resolvido 

com o tempo, o Direito seguirá sendo particularizado de acordo com a cultura de cada povo, 

modificando-se com valores de cada união de pessoas que ele se propõe a regular. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Apresentam-se os resultados parciais do estudo, uma vez que continuaremos com essa 

análise. No âmbito da cultura, quase todos os interrogados apresentaram a mesma resposta, 

concordando entre si que a Cultura significaria o conjunto de costumes, crenças e 

peculiaridades de um povo, transmitidas de geração para geração e que se manifesta em todas 
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as regiões do planeta, além de ser uma forma de expressão. Uma pequena minoria apresentou 

respostas diferentes, entre elas, que a Cultura seria praticada por obediência e respeito ou que 

seria forma de festejos característicos de determinado lugar.  

Com relação ao Direito, todos concordaram que envolve leis e normas, sendo 

imprescindível para a sociedade. No entanto, apresentaram diversidade de opinião sobre o 

que, de fato, o Direito seria, havendo afirmações como: faculdade para formar advogados, 

juízes; existe para manter o equilíbrio na sociedade; forma de ajudar as pessoas por meio da 

justiça; algo que seja correto; descobrir as verdades; liberdade de expressão; entre outras. 

          Quanto à possível ligação entre Direito e Cultura do universo pesquisado, apenas 7% dos 

14 estudantes afirmaram não encontrar elo entre esses dois fenômenos. Contudo, o restante 

enxerga o vínculo de que Direito acaba sendo uma forma de cultura, pois advém da sociedade; 

entendem que ele serve para amparar a própria liberdade de expressão dos grupos sociais; 

confirmam que um não existe sem o outro, e ambos sobrevivem para o bem social. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

          Por meio desta pesquisa, foi possível ampliar o conceito sobre dois fenômenos tão 

entrelaçados e fundamentais para que a sociedade perpetue. Com as classificações e 

esclarecimentos encontrados nas análises bibliográficas, tivemos a oportunidade de sair do 

comum, daquilo que passa despercebido pela maioria das pessoas, como foi comprovado 

pelas indagações na pesquisa de campo. Notória é a necessidade de que mais pessoas saibam 

disso, que entendam a relação íntima entre aquilo que lhes assegura a livre escolha como 

forma de vida (desde que não cause mal a outrem), e o que elas realmente são: seres dotados 

de conhecimento variado que, quando reunido e colocado em prática, torna-se sua expressão 

cultural. A importância do entendimento dessa conexão pode ser traduzida facilmente como 

se observa nesta questão que os adolescentes responderam sobre a ligação Cultura e Direito: 

“(...) envolve o respeito entre cada cultura, porque cada um acha uma coisa, o outro crê em 

outra, então acho que a lei entra quando o desrespeito entre as pessoas causa brigas.” – 

Entrevistado A. 

“Todos nós temos o direito de práticas e falas da nossa cultura, mesmo que algumas pessoas 
não aprovem a nossa cultura.” – Entrevistado B. 
Por fim, concluímos que a cultura deve ser vivida de forma a acrescentar algo, ainda que seja 
apenas em si mesma. 
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MÉTODOS AUTOCOMPOSITIVOS: UM OLHAR ACERCA DA MEDIAÇÃO NO CEJUSC-BJC DO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA 

 
Alvaro Humberto Andrade Kinjyo30 

Elizabethe Nascimento de Moraes Neta31 
Gine Alberta Ramos Andrade Kinjyo32 
Iolamárcia Quinto de Souza Santana33 

 

INTRODUÇÃO 

 Esta pesquisa tem por escopo analisar a mediação, enquanto método de resolução de 

demandas (RAD), à partir dos marcos legais trazidos pela Resolução n. 125/2010 do CNJ, pelo 

Novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015) e pela Lei de Mediação (Lei n. 

13.140/2015). Normativas estas que trouxeram para a sociedade um caminho norteador na 

busca da pacificação social de conflitos, tanto no âmbito processual quanto pré-processual. 

 
Palavras-Chave: Autocomposição; Conflitos; Mediação.  
 

METODOLOGIA  

 No estudo realizado, discutiu-se acerca do instituto da mediação, com análise dos 

resultados obtidos pelo Tribunal de Justiça da Bahia, por meio do Projeto Balcão de Justiça e 

Cidadania, atualmente denominado Centro Judiciário de Resolução Consensual de Conflitos 

(CEJUSC-BJC), à luz do que preconiza a Resolução n. 24/2015, do TJ/BA e as demais normativas 

legais inerentes à mediação. Os tipos de pesquisa utilizados nesse estudo foram a revisão 

bibliográfica da temática proposta, através de doutrinas, sítios na internet, artigos científicos e 

análise documental, com vistas a melhor compreensão dos métodos autocompositivos e dos 

dados estatísticos dos CEJUSC’s do Tribunal de Justiça da Bahia. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

É sabido que no Brasil, os meios de RAD, em especial a mediação, estão em fase de 

estudo e implantação no meio jurídico. Tem-se como grande impulso de RAD no país a 

aprovação da Lei de Arbitragem, em 1996. Pouco antes, em 1990, a entrada em vigor da Lei dos 

Juizados Especiais (Lei 9.099/1990), introduziu no Brasil a conciliação de forma abrangente, para 

dirimir conflitos de menor complexidade. Certo é que a década de 1990 marca 
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significativamente a História do Direito brasileiro quanto à adoção de meios alternativos de 

resolução e disputas. 

A mediação nas últimas décadas se expandiu, de maneira ainda singela, mas gradual, 

nos tribunais pátrios. Somente em 29 de novembro de 2010 é que o Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ) regulamentou a Resolução n. 125/2010. A Resolução n. 125/2010 objetivou 

desenvolver maior eficiência do Poder Judiciário brasileiro, na busca de maior eficiência 

jurisdicional, celeridade processual, consensualismo, informalidade e diminuição da 

adversalidade nas demandas judiciais país a fora. 

O art. 1º da Resolução n. 125/2010 do CNJ (com a alteração trazida pelas Emendas nº. 

01/2013 e nº. 02/2016), ao instituir a Política Judiciária Nacional de tratamento dos conflitos, 

universaliza a todos os jurisdicionados o direito à solução dos conflitos por meio de RAD’s 

(mediação e conciliação), in verbis: 

Art. 1º Fica instituída a Política Judiciária Nacional de tratamento dos 
conflitos de interesses, tendente a assegurar a todos o direito à 
solução dos conflitos por meios adequados à sua natureza e 
peculiaridade. (Redação dada pela Emenda nº 1, de 31.01.13) 
   

Importante registrar que a Resolução n. 125/2010, do CNJ, criou duas importantes e 

distintas estruturas, com vistas à implantação das RAD’s, são elas: Núcleo Permanente de 

Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (NUPEMEC) e Centros Judiciários de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSC). 

O Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (NUPEMEC) é o 

órgão responsável pelo cumprimento da Resolução n. 125/2010, tendo suas funções e diretrizes 

previstas no art. 7º da Resolução n. 125/2010. 

Segundo André Gomma (2004, p.20), a mediação se define como:  

(...) um processo autocompositivo segundo o qual as partes em 
disputa são auxiliares por uma terceira parte, neutra ao conflito, ou 
um painel de pessoas sem interesse na causa, para auxiliá-las a 
chegar a uma composição. Trata-se de uma negociação assistida ou 
facilitada por uma ou mais terceiro(s) imparcial(is) facilita(m) a 
negociação entre pessoas em conflito, habilitando-as a melhor 
compreender suas posições e a encontrar soluções que se 
compatibilizam aos seus interesses e necessidades. 
 

Nesse sentido, inúmeras iniciativas de mediação de conflitos foram criadas como 

prevenção ao litígio, tendo como prática reconhecida exitosa, pelo Conselho Nacional de 

Justiça, o Projeto Balcão de Justiça e Cidadania, por meio da Resolução 01/2003 do Tribunal de 

Justiça da Bahia, inclusive tendo logrado o Prêmio Innovare.   

Certo é que, o Projeto Balcão de Justiça e Cidadania do Tribunal de Justiça da Bahia, se 

amolda como garantidor do acesso à justiça e cidadania, tendo conquistado a confiança e a 

http://www.cnj.jus.br/images/emenda_gp_1_2013.pdf
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credibilidade das partes através da utilização da mediação comunitária. Portanto, é possível 

aferir que o Projeto Balcão de Justiça e Cidadania (BJC), atualmente denominado Centros 

Judiciários de Resolução Consensual de Conflitos (CEJUSC), tem alcançado seu objetivo, qual 

seja, facilitar a autocomposição de disputas e franquear o acesso à Justiça através dos serviços 

gratuitos, oferecidos por meio de orientação jurídica, mediação na área de família e cível de 

menor complexidade, tornou-se válido e legítimo por possibilitar acordos e a homologação 

judicial, de acordos pré-processuais. 

O avanço dos acordos firmados nos mais de 50 (cinquenta) CEJUSC’s espalhados pela 

capital e interior, tem se destacado pelos relatórios realizados pelo Núcleo Permanente de 

Mediação e Conciliação (NUPEMEC), demonstra o aumento do número de acordos realizados 

nos Balcões entre o ano de 2007 até o ano de 2015, conforme se verifica gráfico abaixo.  

                     Figura 1 – Acordos Realizados 

                     Fonte: www.tjba.jus.br 

De maneira singular, com o advento da Resolução n. 125/2010 do CNJ, o mediador é 

elevado à condição de auxiliar da Justiça, por conduzir as partes a uma possível composição. 

Entretanto, o exercício de sua função apenas é reconhecido através da capacitação perante o 

NUPEMEC, através de cadastro criado por cada Tribunal do país, objetivando a obtenção de 

habilitação como mediador judicial. 

 Desta forma, observar-se abaixo, o desenvolvimento dos Balcões a partir do ano de 

2007 até o ano de 2015, por intermédio do relatório extraído do acompanhamento anual do 

NUPEMEC: 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3718 7198 
10436 

15266 
17158 

18757 

14421 14559 15200 

0

5000

10000

15000

20000

A
n

o
 2

0
0

7

A
n

o
 2

0
0

8

A
n

o
 2

0
0

9

A
n

o
 2

0
1

0

A
n

o
 2

0
1

1

A
n

o
 2

0
1

2

A
n

o
 2

0
1

3

A
n

o
 2

0
1

4

A
n

o
 2

0
1

5

ACORDOS

http://www.tjba.jus.br/


56 

 

39% 

22% 

18% 

13% 
8% 

Total de
atendimento

Orientação jurídica

Casos de Mediação

Sessões realizadas

 
  Figura 2 – Relatório de Acompanhamento Anual nos períodos de 2007 até 2015                                               
 

 

 

 

 

 

 

                           Fonte: www.tjba.jus.br 

O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, tendo como base a Resolução nº 125/2010, 

do CNJ, a Lei de Mediação (Lei n. 13.140/2015) e o novo CPC (Lei n. 13.105/2015), editou a 

Resolução n. 24/2015, que regulamenta a Política Estadual de mediação e conciliação, bem 

como determinou, ainda, a criação dos Centros Judiciários de Solução Consensual de Conflitos 

(CEJUSC), como órgãos responsáveis pela realização de sessões e audiências de conciliação e 

mediação, pré-processuais e processuais de modo a estimular o desenvolvimento de 

programas destinados a auxiliar e orientar a autocomposição. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Com base no presente estudo, é possível concluir que os meios e métodos de 

autocomposição disponíveis para dissolução de lides encontram larga aplicabilidade para 

dirimir conflitos, a partir da análise da ação voluntária, da autocomposição, autotutela. 

Compreendendo a arbitragem, negociação, conciliação e mediação, como meios contributivos 

para a elucidação ajustada de questões em conflito. É salutar que esses procedimentos passem 

a ser uma alternativa à crise do Judiciário há muito instaurado, diante dos elevados índices de 

judicialização de conflitos.  

 Diante da importância dos métodos de autocomposição, é importante que faculdades 

de Direito ajustem suas matrizes curriculares, alinhando-se com essa nova realidade, a fim de 

desestimular os futuros advogados à litigiosidade e, sim, ao consensualismo, à postura não 

adversal e desjudicializante quanto as demandas a eles apresentadas. Isso é uma questão de 

ordem pé-processual e processual de cunho social, cuja solução é, na maior parte das vezes, 

possível sem a interferência do Estado Juiz. 
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O PODER DA IDEOLOGIA E OS DIREITOS FUNDAMENTAIS 
   

Pedro Andrade Ferraz34 
   
INTRODUÇÃO  
 

A presente pesquisa tem como direcionamento os conceitos fundamentais da 

Constituição brasileira no que diz respeito ao Estado e aos Direitos Fundamentais do cidadão. 

Trata-se de um trabalho bibliográfico, que teve como fundamento autores como: Marilena 

Chauí (2004), Francis Bacon (2000). Até o momento, o estudo permitiu-nos perceber como os 

ídolos interferem nas relações sociais e nos direitos fundamentais dos cidadãos. Por meio de 

diferentes artifícios, eles dominam as consciências e geram conflitos ou acomodações de 

acordo com o momento e a situação histórica. Dessa forma, o estudo nos indica que quem 

mais sofre com o poder da ideologia dos ídolos são os cidadãos desprovidos de senso crítico. 

Refletimos sobre os direcionamentos contidos na Constituição, que dão ao Estado o 

poder de ação sobre os Direitos fundamentais e sociais dos cidadãos. Para tanto, lançamos 

mão da Filosofia do Direito, a qual é a “terra que faz germinar” a pluralidade do conhecimento.  

Nosso entendimento é que, se observarmos a história, em toda ela, existiram 

imposições de ídolos dominantes que conduziram a sociedade. Junto a isso, vemos pequenas 

atitudes das classes dominadoras para confortarem as paixões do terceiro estado, sendo esse, 

a maioria do povo, que sofre por ser a base do governo que sustenta a economia e todas as 

outras classes dominantes; mas, consequentemente não é dada tamanha importância para 

esses que, muitas vezes, ou não sabem cobrar, ou acreditam que podem sobreviver com 

pequenas migalhas. 

Os ídolos são as construções de um conhecimento ou teoria que vedam os olhares para 

sua verdadeira intenção. Exemplo é o ídolo do teatro apresentado por Bacon, que aparece 

quando o governo corta gastos da educação, mas aumenta o salário dos servidores. As 

justificativas dadas criam a ilusão de que as intenções são verdadeiras. 

Porém, para entender como funciona essa dominação, trazemos à tona o conhecimento 

de como os ídolos são formados e utilizados pela classe dominante sobre o terceiro estado35 e 

onde encontramos isso na atualidade sobre o fundamento de direitos e garantias junto à 

eficácia da aplicação pelo governo. 

                                                 
34

 Acadêmico do Curso de Direito da Faculdade do Sul da Bahia-FASB.  
35

Escrito por Ferdiand Lassale no seu livro “A essência da constituição”, a ideia de terceiro estado ganha 
maior abrangência, sendo ela, a classe trabalhadora e a parte inferior da sociedade em termos 
econômicos que sustenta as outras camadas pela sua mão de obra, entretanto é o verdadeiro detentor 
do poder político. 
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A fim de que possamos trilhar um caminho mais seguro e para que fiquem evidenciadas 

as formas de presença dos ídolos, devemos estudar como se formam e como se concretizam 

as negações dos direitos fundamentais. 

Palavras-chave: Teoria do conhecimento; Direitos fundamentais; Ídolos; Ideologia. 
 

INFLUÊNCIA DO PODER ECONÔMICO E DA IDEOLOGIA  

 

Um renomado autor que podemos citar sobre o tema é o filosofo Francis Bacon (1561-

1626) com seu estudo das “causas dos erros e a teoria dos ídolos”, publicado em seu livro 

Novum organum, em 1620. Para ele, só é possível chegar a um conhecimento verdadeiro de 

mundo, ou seja, o conhecido mais próximo da verdade, pelo entendimento das causas dos 

erros e o que as compõem no processo correto de indução. A propósito, a formação de noções 

e axiomas pela verdadeira indução é, sem dúvida, o remédio apropriado para afastar e repelir 

os ídolos.36 

Observa-se aqui o entendimento de que é necessário conhecer os obstáculos e 

empecilhos do desenvolvimento do homem pelo próprio homem na sua forma de pensar. Ou 

seja, a falha humana no processo de entendimento atrapalha a evolução, sendo: 

Os ídolos e noções falsas que ora ocupam o intelecto humano e nele 
se acham implantados não somente o obstruem a ponto de ser difícil 
o acesso da verdade, como, mesmo depois de seu pórtico logrado e 
descerrado, poderão ressurgir como obstáculo à própria instauração 
das ciências, a não ser que os homens, já precavidos contra eles, se 
cuidem o mais que possam. (BACON, 2000, p.14).  
 

 Ou seja, para que a humanidade não se perca no caminho do desenvolvimento por ela 

mesma provocado, é necessário valer-se de todas as armas de defesa contra a verdade 

obscura criada. Consequentemente, o autor mostra-nos 4 tipos, denominados por ele de 

ídolos. São de quatro gêneros os ídolos que bloqueiam a mente humana. Assim, “para melhor 

apresentá-los, assinamos-lhes nomes, a saber: Ídolos da Tribo; Ídolos da Caverna; Ídolos do 

Foro e Ídolos do Teatro.” (BACON, 2000, p.14) 

 De forma mais simplificada, Marilena Chauí traz, em seu livro “Convite à filosofia”, as 

características dos ídolos propostos por Bacon. Todavia, são “ídolos da caverna: as opiniões 

que se formam em nós por erros e defeitos de nossos órgãos dos sentidos. São os mais fáceis 

de corrigir por nosso intelecto.” (CHAUÍ, 2000, p.144). A exemplo, cita-se a má interpretação 

de um conceito por ignorância dos significados de algumas palavras. 

                                                 
36

 BACON, 2000, p.14.  
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Outros importantíssimos são os “ídolos do fórum: [...] opiniões que se formam em nós 

como consequência da linguagem e de nossas relações com os outros. São difíceis de vencer, 

mas o intelecto tem poder sobre eles.” (CHAUÍ, 2000, p.144). Vejamos um caso simples:  uma 

pessoa acidenta-se de bicicleta e apenas tem lesões leves no braço; mas, alguns dias depois, 

surge uma história completamente distorcida, dizendo até que ela foi atropelada por um 

carro; trata-se do famoso “telefone sem fio”. 

Para tanto, um ponto muito bem trabalhado por Bacon e explicado por Chauí são os 

“ídolos da tribo: [...] opiniões que se formam em nós em decorrência de nossa natureza 

humana; esses ídolos são próprios da espécie humana e só podem ser vencidos se houver uma 

reforma da própria natureza humana.” (CHAUÍ, 2000, p.144). Alguns casos merecem muita 

atenção quanto à natureza humana. Às vezes, deixamos de vencer alguns obstáculos na vida 

devido a esse ídolo. Podemos assemelhá-lo à arrogância, assim essas pessoas dizem: “Eu 

nunca precisei de remédio para dormir ou de controle emocional porque eu sei equilibrar as 

minhas emoções”. Porém, se essa pessoa fosse colocada em um presídio, as condições do 

lugar não poderiam influenciar seu estado de equilíbrio? 

Agora, chamo a atenção para o caso mais importante da pesquisa, os “ídolos do teatro: 

[...] opiniões formadas em nós em decorrência dos poderes das autoridades que nos impõem 

seus pontos de vistas e os transformam em decretos e leis inquestionáveis. Só podem ser 

refeitos se houver uma mudança social e política” (CHAUÍ, 2000, p.144). Observe que nosso 

país está passando por um período de amadurecimento político, consequentemente as 

divergências são notórias. Veremos com mais detalhe como isso funciona na prática. 

Tratamos, desse modo, que o entendimento de mundo passa por fases, como seguir o 

caminho correto para sair de um labirinto. Consequentemente, ao passo em que se erra no 

decorrer da trilha todo o destino perde-se na escuridão das verdades obscuras, causando a 

necessária e constante revisão de todo o percurso para ter a certeza do destino puro e 

verdadeiro, o mais próximo da matemática. 

Outra obra sobre a explicação da ideologia de Marilena Chauí é “o que é ideologia”. Para 

ela, a ideologia é uma diferença do entendimento da realidade fática com a forma 

interpretativa e explicativa da realidade. Ou seja: 

Um dos traços fundamentais da ideologia consiste, justamente, em 
tomar as ideias como independentes da realidade histórica e social, 
de modo a fazer com que tais ideias expliquem aquela realidade, 
quando na verdade é essa realidade que torna compreensíveis as 
ideias elaboradas. (CHAUÍ, 2004, p.5). 
 

Assim, a compreensão da realidade torna-se falha pelo processo de entendimento das 

ideias. Com isso, “pretende-se explicar a realidade, sem se perceber que são elas que 
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precisam ser explicadas pela realidade.” (CHAUÍ, 2004, p.7). Consequentemente, há uma 

inversão de valores interpretativos para o fato, já que é “o próprio fato que tem que explicar 

e não ser explicado.” 

A argumentação principal que ouvimos é que o Estado está sem recursos financeiros 

para sustentar o sistema. Então, a verba a ser repassada para as diversas universidades e 

institutos federais começaram a sofrer cortes para redução de gastos. Entretanto, por 

consequência, se a educação está sofrendo com isso, sendo é ela o melhor investimento 

valorativo para a construção de um país melhor, como é possível aceitar o discurso do 

aumento salarial para gestores públicos, principalmente por representantes na casa 

legislativa? 

Temos que compreender que os direitos sociais estão previstos e elencados no Título II 

– Dos direitos e garantias fundamentais, Capítulo II: Dos direitos sociais,  

Art. 6º da Carta Magna: “São direitos sociais a educação, a saúde, a 
alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a 
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição” (CF de 
1988). 
 

É de fácil observação que o direito à educação está tipificado como princípio 

constitucional dos direitos sociais. Porém, a persistência do “ídolo do teatro” mancha a 

finalidade principal da norma. Outro exemplo é que alguns direitos sociais têm problemas 

quanto a sua efetividade. Analisemos o direito à moradia, muitas casas, pelo banco Caixa 

Econômica Federal, foram financiadas com o auxílio do governo, entretanto suas criações 

ocorreram a partir de licitações. Os governantes aproveitaram o direito social à moradia como 

pretexto para superfaturamento na maioria das licitações; consequentemente, criaram-se 

obstáculos para a efetividade de cumprimento e realização desse direto. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

No decorrer do caminho humano, na busca constante por evolução, devemos proteger-

nos dos “pedregulhos” que nossa própria espécie coloca para um desvio de finalidade, 

beneficiando apenas uma pequena parcela da população.  

A cada dia, se os ídolos não forem avaliados, e os caminhos provocados por eles não 

forem refeitos, a sociedade entrará em um “poço sem fundo”, causando o seu próprio 

“suicídio”. Todavia, ao começar a dar passos para essa extinção, devemos aprender o 

surgimento dos ídolos para que, com elementos próprios, possamos combatê-los.  
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O PAPEL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE INOVAÇÃO: À 
LUZ DO MAPEAMENTO DO SNI 

 
 

Álvaro Humberto Andrade Kinjyo37 
Gine Alberta Ramos Andrade Kinjyo38 

INTRODUÇÃO 

 
Esta pesquisa tem por objetivo analisar acerca das políticas públicas de apoio à 

inovação no Brasil, bem como discutir sobre o lugar da inovação no cenário brasileiro, em 

especial, com um olhar sobre o Sistema Nacional de Inovação e seu recente mapeamento, com 

o intuito de contribuir para com o debate da temática no âmbito acadêmico e social. O Brasil 

implementou diversas políticas de apoio à inovação através de estímulos na forma de 

incentivos fiscais para pesquisa e desenvolvimento, proporcionando vantagens atrativas para 

as empresas. O investimento em inovação é capaz de propiciar avanços tecnológicos, melhores 

práticas sociais, um melhor desempenho das organizações e da economia. 

Palavras-chave: Políticas Públicas; Tecnologia; Inovação.  

 

METODOLOGIA  

No estudo realizado, discutiu-se acerca do marco histórico-conceitual de Políticas 

Públicas, do Sistema de Inovação, sua condição atual e perceptivas, bem como, o Mapeamento 

do Sistema Nacional de Inovação. Os tipos de pesquisa utilizados nesse estudo, foram a revisão 

bibliográfica da temática proposta, através de doutrinas, sítios na internet, artigos científicos e 

análise documental, com vistas a melhor dialogicidade da temática.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

O tema políticas públicas surgiu na Europa, a partir da análise do Estado e suas 

instituições, a posteriori passou a incluir debates nos EUA, ocasião em que a temática toma 

nova abrangência e é elevada a condição de área de conhecimento e disciplina acadêmica com 

objetivo de dar ênfase nos estudos sobre a ação dos governos (Souza, 2006). 

É possível compreender que as políticas públicas (policy), são tratadas como produtos 

resultantes das atividades políticas (politics), ou seja, nada mais são que o conjunto das 

                                                 
37
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decisões e ações relativas à alocação imperativa de valores. Frise-se que o caráter imperativo é 

o que constitui a dimensão pública, e não o tamanho do agregado social sobre o qual incidem. 

São decisões e ações revestidas da autoridade soberana do poder público. 

Limitando-se apenas à política como forma de resolução dos conflitos sociais, alguns conceitos 

são necessários para melhor desenvolvimento do tema. Para Schimitter (1979) “a função da 

política é a de resolver conflitos entre indivíduos e grupos, sem que este conflito destrua um 

dos partidos em conflito”.  

Nesse sentido, é possível entender que política consiste no conjunto de procedimentos 

formais e informais que expressam relações de poder e que se destinam à resolução pacífica 

dos conflitos quanto a bens públicos. É de ressaltar, no entanto, que “política” não se trata do 

mesmo conceito de “política pública”. Na busca da compreensão do que sejam políticas 

públicas, Pinho (2011), apresenta uma melhor definição do conceito, in verbis:  

 

- Política (Politics) – caracteriza as ações e negociações dos 
representantes da sociedade nos diferentes fóruns, nas diferentes 
esferas e Poderes.  
- Política (Policy) – curso de ação deliberado que guia as decisões na 
direção de resultados racionais. Ciência da organização, direção e 
administração de nações ou Estados; aplicação desta ciência aos 
negócios internos (política interna) ou externos (política externa).   
- Pública (Public) – aquilo que pertence ou afeta não apenas uma 
pessoa (física ou jurídica) específica, mas toda a sociedade.  

 
Nesse diapasão, imperioso concluir que política pública nada mais é que o campo do 

conhecimento que busca direcionar as ações do governo, analisando-as e, quando necessário, 

propor mudanças no curso dessas ações.  

Insta ressaltar que, no Brasil, é recente a discussão e estudos sobre políticas públicas, 

tendo como ênfase, nas estruturas e instituições ou na caracterização dos processos de 

negociação das políticas setoriais específicas.  

De acordo com Frey (2000, p. 236):  

 “o surgimento de novos canais de participação (conselhos populares, 
orçamento participativo, foros de debate etc.) na política municipal 
brasileira, esses por sua vez são os resultados, pelo menos em parte, 
da pressão político-social exercida pelos movimentos sociais e pela 
sociedade civil em geral”. 
 

Teixeira (2002) leciona que “políticas públicas” são diretrizes, ou seja, são princípios 

norteadores de ação do poder público. São regras e procedimentos para as relações entre 

poder público e sociedade, mediações entre atores da sociedade e do estado. São, nesse caso, 

políticas explicitadas, sistematizadas ou formuladas em documentos (leis, programas, linhas de 
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financiamentos) que orientam ações que normalmente envolvem aplicações de recursos 

públicos. Portanto, para elaborar uma política pública tem-se que  definir quem decide o quê, 

quando, com que consequências e para quem.  

No que tange as políticas públicas em inovação, necessário se faz, afirmar que, a 

inovação sempre contribuiu de forma decisiva para transformar a história da humanidade. 

Inovação significa grandes mudanças tecnológicas acompanhadas de transformações 

econômicas, sociais e institucionais (Tigre, 2006).  

De acordo com o Manual de Oslo a inovação também pode ser entendida como a 

capacidade das empresas manobrarem e mudarem suas condições, sejam elas estruturais, 

tecnológicas, de processos e produtos ou de métodos organizacionais (OCDE, 2006). 

Importante registrar que para Wendler (2013 p. 36): 

  “o fortalecimento do sistema nacional de inovação deve estar no 
coração do esforço que o país faz para aumentar substantivamente o 
nível de investimento. Aumentar o investimento privado em 
inovação, ajudar as empresas a diversificar seus produtos, processos 
e serviços e estimular as atividades contínuas em Pesquisa e 
Desenvolvimento (P&D) é tarefa crucial do setor público”. 

 

O Sistema Nacional de Inovação (SNI) é indispensável para se pensar o 

desenvolvimento tecnológico do país, objetivando responder às demandas da sociedade e do 

setor empresarial. Para garantir um SNI, se faz necessário a integração entre o Poder Público, 

Universidade e Instituições de Pesquisa e Empresas.  

Diversos países já entenderam a importância de se organizar esforços em torno do 

levantamento e projetos de desenvolvimento da infraestrutura existente (EUA, Alemanha, 

União Europeia, Austrália, Finlândia, etc).  

Importante esclarecer que infraestrutura de ciência e tecnologia do Brasil (C&T), tem 

recebido relevantes aportes financeiros, em especial, dos fundos setoriais, através do Fundo 

Setorial de Infraestrutura, conhecido como CT-Infra, além de CAPES/MEC, bem como por 

fundações estaduais de amparo à pesquisa e por meio de empresas como a Petrobrás.  

Até recentemente, o Brasil não possuía um diagnóstico consistente da atual situação 

da infraestrutura de pesquisa científica e tecnologia, em suas universidades e centros de 

pesquisa, tampouco da infraestrutura existente nas instituições de pesquisa vinculadas ao 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).  

A unidade de análise do projeto de diagnóstico para o mapeamento do SNI, se deu de 

forma a entender a infraestrutura de pesquisa, considerado como o conjunto de instalações 

físicas e condições materiais de apoio (equipamento e recursos), utilizados pelos 

pesquisadores para a realização de atividade de P&D. Esse conceito envolve desde as 
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instalações físicas (imóveis) que abrigam os equipamentos até os recursos de tecnologia da 

informação (TI). Os laboratórios são as infraestruturas mais comuns, e por isso foram o foco 

inicial do projeto, mas também são consideradas como infraestruturas de pesquisa as plantas-

piloto, biotérios, salas limpas, redes de informática de alto desempenho, base de dados, 

coleções, bibliotecas especializadas, observatórios, telescópios, navios de pesquisa, reservas e 

estações experimentais, entre outras.  

A diversidade de tipos de infraestrutura de pesquisa levou ao primeiro recorte 

relevante no escopo do projeto. Assim, foram levantadas apenas informações de laboratórios; 

estações ou redes de monitoramento, navios de pesquisa ou laboratórios flutuantes; e plantas 

ou usinas-piloto. Todas essas infraestruturas possuem elementos similares que as 

características e que poderiam ser captados pelo questionário único.  

Destaca-se que no que diz respeito à área de conhecimento, é possível notar que algumas 

áreas são mais intensivas em infraestrutura laboratorial e equipamentos do que outras. Nesse 

sentido, o questionário foi aplicado em infraestruturas de pesquisa nas áreas de ciências 

exatas e da terra, ciências biológicas, engenharias, ciências de saúde e ciências agrárias. 

O projeto teve como foco para realização do questionário de pesquisa, as 

infraestruturas de pesquisa sediadas no país, em universidades e instituições de pesquisa, 

públicas e privadas, o que também inclui as unidades de pesquisa vinculada ao MCTI.  

A população de interesse desse mapeamento foi definida como infraestruturas de pesquisa 

sediadas no Brasil, em universidades e instituições de pesquisa, públicas e provadas, nas áreas 

das ciências exatas e da terra, ciências biológicas, engenharias, ciências da saúde e ciências 

agrárias e, por fim, que fossem do tipo: I) laboratório; II) estação ou rede de monitoramento; 

III) navio de pesquisa ou laboratório flutuante e IV) planta ou usina piloto. 

Esse levantamento é absolutamente inédito, não existe um registro do universo de 

infraestruturas de pesquisa no país. Não se dispõe de uma listagem ou base de dados oficial 

que consolide essas informações no país e permita a identificação mais precisa possível das 

infraestruturas que seriam alvo de pesquisa.  

O mapeamento buscou minimizar a limitação pela utilização de buscas nos sítios 

na internet das principais universidades.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A elaboração deste trabalho propiciou, de maneira geral, uma constatação de que as 

políticas públicas são ferramentas essenciais na busca do desenvolvimento científico e 

tecnológico e, embora a adoção de políticas públicas de inovação priorizem o desenvolvimento 

econômico e o desempenho das organizações, é importante ter claro que o objetivo não é 
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apenas este, mas sim dar voz à população e possibilitar inovações capazes de impactar 

positivamente o desenvolvimento social regional. Cada vez mais a inovação é resultado do 

trabalho de pesquisadores ou grupos de pesquisa com recursos financeiros advindos de 

politicas públicas que incentivam a pesquisa. 
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OS PRINCÍPIOS NORTEADORES DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E AS 
MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS 

 
Lorena Guimarães Santos39 

Araccelly Gil Acácio40 
Orientadora: Profª. Drª.  Olga Suely Soares de Souza41. 

 
INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho originou-se de texto monográfico e discorre sobre os direitos e 

garantias previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8069/1990. Tem como 

finalidade examinar o ato infracional mediante a análise da aplicabilidade das medidas 

socioeducativas impostas aos menores que cometem ato infracional. Demonstram-se, de 

início, os princípios que devem ser observados para o emprego das normas referentes às 

infrações cometidas pela população infanto-juvenil. 

Busca-se, com esta dissertação, definir conceitos sobre criança e adolescente, baseado 

na doutrina da proteção integral que hoje é utilizada em nosso ordenamento jurídico. O 

trabalho aprofunda-se na aplicabilidade das medidas socioeducativas, especificando e 

averiguando o seu verdadeiro caráter, ou seja, se possuem atributo educativo ou punitivo. 

Por fim, expressa uma avaliação do comprometimento da família, sociedade e Estado 

quanto à formação e efetivação dos programas socioeducativos. Ademais, engloba os 

privilégios que ocorrerão perante a probabilidade do real cumprimento das medidas 

empregadas aos adolescentes em conflito com a lei, em virtude da influência reeducadora e 

didática que essas normas possuem. 

 
Palavras-chave: Adolescente; Medidas Socioeducativas; Aplicabilidade. 
 
METODOLOGIA 

 
A escolha deste tema surgiu para entender a problemática de o adolescente 

apresentar-se mais como vítima do descaso do Estado e da sociedade do que como réu. Sendo 

assim, fez-se necessário realizar uma pesquisa bibliográfica, baseada em jurisprudência, 

Constituição Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente, uma legislação inovadora que 

acabasse com tratamento discriminante e fornecesse ao menor um trato especializado por se 

tratar de pessoa em condição peculiar e em constante desenvolvimento. Com isso, surge o 
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Estatuto da criança e do adolescente (Lei nº 8069/1990), trazendo, de modo renovador, esses 

conceitos relacionados ao público infanto-juvenil.  

Tem como propósito geral demonstrar que a observância da lei 8069/1990, quando se 

trata das medidas socioeducativas expressas em seu artigo 112, possibilitará ao jovem infrator 

a reeducação e retorno à sociedade. Especificamente, analisa-se que essas referidas medidas, 

quando aplicadas corretamente caso a caso, possibilitam ao adolescente contraventor sua 

reestrutura e reinserção à sua família e comunidade. 

O ato infracional é o ato em desrespeito às leis, à ordem pública, aos direitos dos 

cidadãos ou ao patrimônio, cometido por crianças ou adolescentes. Diante da necessidade e 

relevância de sanções que reeduquem e ressocializem o menor, faz-se necessária avaliação das 

medidas socioeducativas. O aspecto de grande relevância do presente trabalho é o ponto de 

vista desses padrões aplicados aos adolescentes que cometam a infração e se essa medida 

possui caráter positivo ou negativo. Para tal, utilizou-se de alguns teóricos, como: BANDEIRA, 

CAVALCANTI e CURY, para melhor análise do fenômeno pesquisado. 

Por fim, é importante ressaltar que o assunto é conflitante; pois, mesmo o ECA sendo 

considerado uma das legislações mais modernas ao nível mundial, muitas vezes não alcança 

seu objetivo, visto que as políticas destinadas ao cumprimento dessa legislação, por vezes que 

ao comprimir medidas socioeducativas, alguns menores tornam-se piores e dificilmente 

retornam à vida em sociedade. Pretende-se, portanto, demonstrar o objetivo das medidas 

socioeducativas e averiguar sua eficácia por meio das políticas públicas, as quais devem 

possibilitar a reintegração do adolescente no convívio familiar e social, para que o jovem tenha 

nova perspectiva de vida e saia do mundo da criminalidade.  

 
ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI E AS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS 

 
Com o advento do ECA, passa-se a considerar a criança e o adolescente como sujeito 

dos direitos à luz da Doutrina da Proteção Integral, a qual traz um novo pensamento no que diz 

respeito a esses jovens.  

Similarmente, com a implantação do Estatuto da criança e do adolescente, surgem 

alguns princípios fundamentais em relação à criança e ao adolescente.  

Diante disso, podemos notar que os princípios consistem em fontes primordiais que 

limitam as regras e servem de diretriz e referência para a aplicação das normas jurídicas, 

incluindo as constitucionais.  

O ECA, junto à CFR/88, ao apresentar os princípios se apoiam na Doutrina da Proteção 

Integral, que surge apresentando uma nova concepção quanto aos direitos da criança e do 
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adolescente, que, por se tratar de pessoa em constante desenvolvimento, requer privilégios 

específicos ao passo que estão em condição peculiar.  

As medidas socioeducativas são as providências empregadas aos menores infratores 

de acordo com a peculiaridade do ato infracional. Após a infração, a medida socioeducativa 

inaugura-se por meio do representante do Ministério Público, e, posteriormente, é aplicada 

pelo juiz da infância e da juventude por meio do devido processo legal. 

Acerca dessa matéria, existe uma grande divergência entre os doutrinadores quanto 

ao cunho dessas medidas. Alguns se apoiam no fato de elas possuírem caráter punitivo e 

retributivo, incluindo medidas que cerceiam a liberdade do adolescente. Enquanto outros se 

baseiam no fato de elas possuírem conteúdo unicamente educativo e ressocializador, que 

buscam a reabilitação do jovem. Tem-se, em ambos os casos, a finalidade de reeducação do 

menor.  

As medidas socioeducativas estão elencadas taxativamente na Lei 8069/1990, em seu 

Art. 112, que correspondem a: Advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de 

serviços à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semiliberdade, internação 

em estabelecimento educacional adequado e qualquer uma daquelas previstas no art. 101, I a 

VI.  

Para a aplicação das medidas socioeducativas, o magistrado deve levar em 

consideração a competência do adolescente, as circunstâncias em que o ato foi praticado, a 

proporção da infração e, por fim, o interesse da sociedade. Esses critérios associam-se ao 

princípio da proporcionalidade estabelecido na regra 17 das Regras Mínimas de Beijing, 

adotadas pela Assembleia Geral da ONU para a aplicação da Justiça dos Menores. 

 
AS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. 

 
As medidas socioeducativas não podem ser aplicadas isoladamente do contexto social, 

político e econômico em que o adolescente está envolvido. É preciso que o Estado organize 

políticas públicas para assegurar, com prioridade, os direitos do adolescente. Somente com a 

convivência familiar e social, também com saúde, educação, cultura, esporte e lazer, será 

possível diminuir significativamente a prática de atos infracionais praticados.  

Um dos principais motivos da não efetividade das medidas, visto que o jovem  ̶  mesmo 

passando por processo de ressocialização  ̶  é o mesmo que se encontra em uma condição de 

miséria, sem perspectiva de melhora de vida, e, muitas vezes, sem ter do que se alimentar em 

casa, o que o leva a retornar à criminalidade. Ou seja, os programas destinados ao 

melhoramento da situação de marginalidade que atinge os menores em conflito com a lei, 
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quando subordinados a uma orientação assistencialista, não têm condições de transformar, 

objetivamente, a realidade em que as crianças e adolescentes estão inseridos.  

Conforme o artigo 114 do ECA, somente serão aplicadas as medidas socioeducativas 

quando comprovada a existência suficiente de provas, bem como indícios suficientes de 

autoria ou materialidade do fato. 

Praticada a infração, a partir do artigo 112 do Estatuto da criança e do adolescente, 

estão previstas as medidas socioeducativas aplicadas aos menores autores do ato infracional, 

sendo proibida a aplicação de alguma outra medida diferente das elencadas. A prestação de 

serviços à comunidade está prevista nos artigos 112, III e explicitada no Art. 117 do ECA. 

 Em relação à aplicação da medida de prestação de serviços à comunidade, e 

considerando haver nela um sentido altamente educativo, particularmente por obrigar o 

adolescente a tomar consciência dos valores que se revestem em um profundo significado 

pessoal e social para o adolescente autor do ato infracional, a prestação de serviços à 

comunidade é, sem dúvida, uma das medidas mais eficazes.  

A liberdade assistida é uma medida que está fundada em caráter educacional que 

possui o prazo mínimo de seis meses. Seus programas devem ser desenvolvidos em plano 

municipal localizados, de preferência, na comunidade de origem do adolescente. Essa 

liberdade assistida requer uma equipe de orientadores sociais que podem ser remunerados ou 

não, conforme análise do caso concreto, cabendo ao município resolver sobre esses 

rendimentos. 

A medida de advertência prevista no inciso I do referido artigo consiste em uma forma 

de admoestação verbal informativa, designada ao ato infracional de ínfimo potencial ofensivo. 

Essa determinação é aplicada a casos de menor gravidade, já que se trata de uma medida de 

repreensão oral. Essa norma será aplicada pelo Juiz da Infância e Juventude, sendo reduzida a 

termo e assinada pelas partes. 

Essas medidas têm caráter pedagógico, mas não abrem mão do caráter retribuído, já 

que impõem penalidade pelo ato praticado. Entre o ato infracional cometido e a respectiva 

punição, deve haver proporcionalidade segundo a condição em que o adolescente cometeu o 

ato infracional. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A participação da família é imprescindível na formação do menor, pois aquela é a 

primeira responsável pela socialização do adolescente em nossa sociedade, na formação de 

valores, opiniões e princípios. Nesse sentido, o artigo 226 da Constituição Federal afirma que: 
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“A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado”, demonstrando assim a 

notável magnitude na construção da integridade do caráter e personalidade do menor.  

Por sua vez, o processo de inclusão do jovem na sociedade é um trabalho de grande 

relevância acerca do dever de ressocializar o adolescente infrator. Além das atividades 

prestadas pelos centros de internação habilitados no tratamento de reeducação do menor, a 

coletividade deve também oferecer a esses jovens possibilidades de se recuperar e lutar 

contra as desigualdades sociais.  

Sendo assim, conclui-se que o ato infracional praticado por adolescente estará sujeito às 

medidas socioeducativas contidas no Estatuto da criança e do adolescente. Essa legislação 

cuida dos direitos e deveres do público infanto-juvenil e não carece de mudança, o que 

necessita de um trabalho funcional exercido com seriedade pela família, sociedade e Estado.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O presente trabalho teve como propósito central analisar as medidas socioeducativas 

aplicadas aos adolescentes praticantes do ato infracional sob a perspectiva dos direitos 

instituídos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente  ̶ Lei nº 8069/1990 junto ao Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social-CREAS, o Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo-SINASE, bem como o Conselho Tutelar, averiguando se essas medidas são 

eficazes e capazes de ressocializar o jovem infrator. Posto isso, ressalta-se que as medidas 

socioeducativas, desde que aplicadas corretamente, são fundamentais para a transformação 

do menor.  

Conforme apresentado neste trabalho, as medidas socioeducativas privativas de 

liberdade deverão ser utilizadas em último caso, ou seja, quando as não privativas de 

liberdade   ̶ tais como prestações de serviços à comunidade, advertência, e obrigação de 

reparar o dano   ̶ não forem suficientes para reeducar o jovem e habilitá-lo para o convívio em 

sociedade.  

Conforme as pesquisas notam-se que as medidas de internação retratam uma grande 

deficiência quanto a sua aplicação, tais como ambientes inapropriados, superlotados e com 

pouco acesso à cultura e lazer. Os adolescentes, muitas vezes, não têm o apoio familiar, o que 

gera uma grande falha no aprendizado desse jovem, pois a família, o Estado e a sociedade 

devem trabalhar juntos em prol do melhor para o adolescente. 
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A IMPORTÂNCIA DO DIREITO AMBIENTAL NO DESENVOLVIMENTO DA SUSTENTABILIDADE 
 
 

Eduarda Costa de Souza42 
Orientadora: Profª. Drª. Olga Suely Soares de Souza43  

 
 

 INTRODUÇÃO  
 

Este estudo tem por objetivo discutir o Direito Ambiental e seus princípios, 
considerando a sua importância para a sociedade. Este ramo do Direito é constituído por 
normas jurídicas voltadas a proteção e qualidade do meio ambiente, juntamente com vários 
Institutos que lutam pela preservação. De acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, os 
animais não humanos, não são sujeitos de direito. E, sim, objeto do direito, e por estarem 
vivos, o seu regime jurídico é especial, sendo defeso qualquer ato cruel contra animais 
irracionais. Utilizou-se como metodologia de pesquisa bibliográfica baseado na Constituição 
Federal, Estatuto da Cidade, entre outros. 
 
Palavras-Chaves: Direito; Princípio; Ambiente.    
 
CONCEITO DO DIREITO AMBIENTAL 
 

A definição legal do meio ambiente se encontra insculpida no artigo 3° I da Lei n° 

6.938/1981, o meio ambiente é “o conjunto de condições, leis, influencias e interações de 

ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”. 

De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, no artigo 225. 

“todos têm direito ao meio ambiente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 

sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para os presentes e futuras gerações”. 

No entanto, o Estado que interliga as gerações desliga-se de tais obrigações. Alguns 

Estados da federação brasileira optaram por inserir um conceito próprio de meio ambiente, 

como, por exemplo, a Bahia. Meio ambiente é “a totalidade dos elementos e condições que, 

em sua complexidade de ordem física, química, biológica, socioeconômica e cultural, em suas 

inter-relações, dão suporte a todas as formas de vida e determinam sua existência, 

manutenção e propagação, abrangendo o meio ambiente natural e o artificial”. 

De acordo com o Art. 6º da Resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), nº. 

001/86, define-se as atividades física, biológica e socioeconômica como:  

Meio Físico: “O subsolo, as águas, o ar e o clima, destacando os recursos minerais, a 

topografia, os tipos e aptidões do solo, os corpos d’água, o regime hidrológico, as correntes 

marinhas, as correntes atmosféricas”; 
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Meio Biológico e os Ecossistemas Naturais: “A fauna e a flora, destacando as espécies 

indicadoras da qualidade ambiental, de valor científico e econômico, raras e ameaçadas de 

extinção e as áreas de preservação permanente”; 

Meio Socioeconômico: “O uso e ocupação do solo, os usos da água e a 

socioeconômica, destacando os sítios e monumentos arqueológicos, históricos e culturais da 

comunidade, as relações de dependência entre a sociedade local, os recursos ambientais e a 

potencial utilização futura desses recursos”. 

O meio ambiente natural ou físico é composto pelos recursos naturais: água, solo, ar 

atmosférico, fauna e flora. Está explicitado mediatamente no artigo 225 da Constituição 

Federal, sendo que sua tutela imediata se encontra no Parágrafo I, incisos I e VII, do referido 

Artigo: § 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das 

espécies e ecossistemas; 

[...] 

 
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco 
sua função ecológica, provoque a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade. 

O meio ambiente artificial e socioeconômico é formado pelos espaços urbanos, 

incluindo as edificações que são os espaços urbanos fechados, o meio ambiente artificial tem 

seus olhos voltados para a cidade. Como se trata da Constituição Federal da Política Urbana, 

no artigo 182, “A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público 

municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem- estar de seus habitantes”. 

Continuando sobre o meio ambiente artificial, o artigo 21, XX, CF., determina a 

competência material da União nas diretrizes para o desenvolvimento urbano, promovendo a 

habitação, o saneamento básico e o transporte urbano. 

Art. 21. Compete à União: 

XX: “Instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento 
básico e transportes urbanos”. 

E a Lei n° 10.257/01, popularmente conhecida como Estatuto da Cidade, como norma 
fundamental para a proteção do meio ambiente artificial. 
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PRINCÍPIOS DO DIREITO AMBIENTAL 

No Direito Ambiental existe uma enorme gama de normas regulamentares, editadas 

principalmente pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), pelo Conselho Nacional de Meio 

Ambiente (CONAMA) e pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA). Toda a base do Direito Ambiental se encontra cristalizada na Lei Maior, 

denominado Direito Constitucional Ambiental. O bem ambiental é autônomo, imaterial e de 

natureza difusa, transcendendo à tradicional classificação dos bens públicos e privados, pois 

toda a coletividade é titular desse direito, com isso, é possível a criação de deveres ambientais 

por simples ato regulamentar, desde que a norma secundária tenha fundamento de validade 

diretamente na Constituição. 

De acordo Frederico Augusto Di Trindade Amado, “os princípios são normas jurídicas 

que fundamentam o sistema jurídico, com maior carga de abstração, generalidade e 

indeterminação que as regras, não regulando situações fáticas diretamente, carecendo de 

intermediação para a aplicação concreta. Devem ser pesados com outros princípios em cada 

caso concreto, a luz da ponderação causa”. 

Uma série de princípios ambientais, que aprovou a Politica Nacional sobre Mudança de Clima e 

posteriormente a Politica de Resíduos Sólidos, previu princípios ambientais. 

Princípio da Prevenção: Já se tem bases científicas para prever os danos ambientais 

decorrentes de determinada atividade lesiva ao meio ambiente, devendo-se impor aos 

empreendedores condicionantes no licenciamento ambiental para mitigar ou elidir os 

prejuízos. É preciso que o ente ambiental faça o poluidor reduzir ou eliminar os danos 

ambientais, pois esses, normalmente, são irreversíveis em espécie. Este princípio trabalha com 

o risco certo, pois já há base científica, uma vez que o empreendimento é amplamente 

conhecido. 

Princípio da Precaução: Previsto na Declaração do Rio (ECO/1992) no Princípio 15:  

“Com o fim de proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deverá ser amplamente 

observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades. Quando houver ameaça de danos 

graves ou irreversíveis, a ausência de certeza científica absoluta não será utilizada como razão 

para o adiamento de medidas economicamente viáveis para prevenir a degradação 

ambiental.” 
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Se determinado empreendimento puder causar danos ambientais sérios ou 

irreversíveis, contudo não exista certeza científica quanto aos efetivos danos e a sua extensão, 

mas há base científica razoável, fundada em juízo de probabilidade, não remoto da sua 

potencial ocorrência, o empreendedor deverá ser compelido a adotar medidas de precaução 

para elidir ou reduzir os riscos ambientais. Há risco incerto ou duvidoso. 

Princípio do Desenvolvimento Sustentável: Este princípio decorre de uma ponderação 

que deverá ser feita casuisticamente entre o direito fundamental ao desenvolvimento 

econômico e o direito à preservação ambiental. É aquele que atende as necessidades do 

presente, sem comprometer a possibilidade de existência digna das gerações futuras.  

Princípio do Poluidor – Pagador: Deve o poluidor responder pelos custos sociais da 

degradação causada por sua atividade impactante, devendo-se agregar esse valor no custo 

produtivo da atividade, para evitar que se privatizem os lucros e se socializem os prejuízos. Ele 

se volta aos grandes poluidores. 

Princípio do Usuário – Pagador: As pessoas que utilizam recursos naturais devem pagar 

pela sua utilização, mesmo que não haja poluição; exemplo: uso racional da água.  

Princípio da Cooperação entre os Povos: A única forma de preservar a terra é a 

cooperação entre as nações, mormente por meios de tratados internacionais.  

Princípio da Solidariedade Inter geracional: As atuais gerações devem preservar o meio 

ambiente e adotar políticas ambientais para o presente e futuras gerações, não podendo 

utilizar os recursos naturais de forma irracional de modo que prive seus descendentes do seu 

desfrute. 

Princípio da Natureza Pública: É dever do Poder Público e da coletividade promover a 

proteção do meio ambiente, por ser bem difuso, indispensável a vida humana. 

Princípio da Participação Comunitária: De acordo com a Declaração do Rio de 1992, Princípio 
10: 

“A melhor maneira de tratar as questões ambientais é assegurar a participação, no 

nível apropriado, de todos os cidadãos interessados. No nível nacional, cada indivíduo terá 

acesso adequado às informações relativas ao meio ambiente de que disponham as autoridades 

públicas, inclusive informações acerca de materiais e atividades perigosas em suas 

comunidades, bem como a oportunidade de participar dos processos decisórios. Os Estados 
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irão facilitar e estimular a conscientização e a participação popular, colocando as informações 

à disposição de todos. Será proporcionado o acesso efetivo a mecanismos judiciais e 

administrativos, inclusive no que se refere à compensação e reparação de danos.” As pessoas 

têm o direito de participar da formação de decisão ambiental, existindo vários instrumentos 

nesse sentido. 

A legislação ambiental cuida da proteção da biodiversidade, da sadia qualidade de vida 

e do controle da poluição, em suas diversas formas. Considera-se o meio ambiente como um 

patrimônio público, a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso 

coletivo, expressando o interesse de toda a coletividade na preservação ambiental. 

RESULTADOS E DISCURSÃO 

Os resultados do estudo nos permite perceber que a educação ambiental talvez seja a 

saída para o futuro na questão dos problemas ambientais causados pelo homem.  

O estabelecimento de padrões de qualidade ambiental é indispensável para o controle 

e prevenção da poluição, juntamente com pesquisas para se criarem tecnologias que reduzam 

ou eliminem a poluição, visando à melhoria e qualidade do meio ambiente. Com o Poder 

Público criando espaços especialmente protegidos para a conservação. Com tudo isso, o meio 

ambiente será preservado para gerações futuras. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o estudo desse trabalho é evidente a ação humana como a principal causa da 

degradação ambiental, a sustentabilidade no meio ambiente é um assunto em alta, as 

alterações climáticas e a crise de fornecimento de água, devido à falta de chuva, fica uma 

constatação clara de que deve haver a preservação devida para que o planeta continue vivo 

para as próximas gerações. O mais importante de tudo é educar e fazer com que o cidadão 

comum entenda que tudo o que ele faz ou fará gerará um impacto no meio ambiente que o 

cerca. E que só com práticas e ações que visem à sustentabilidade estará garantido uma vida 

melhor e mais satisfatória, para ela mesma e para as gerações futuras. 
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PERFIL DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA FEMININA DO CONJUNTO PENAL DE TEIXEIRA DE 
FREITAS: UMA ANÁLISE SOBRE A PROBLEMÁTICA CARCERÁRIA BRASILEIRA 

 
Janaína Perez Reis44 

 Monêza Ferreira de Souza45 
 

INTRODUÇÃO 

 

 A criminalidade é um grande campo de pesquisa, estando a violência presente na 

agenda de discussão de diversos países, inclusive no Brasil. A população carcerária feminina ao 

longo dos anos sofreu relevantes mudanças, em especial no que tange ao número de mulheres 

encarceradas.  

 Segundo dados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (INFOPEN 

Mulheres), nos últimos quinze anos a população carcerária feminina brasileira cresceu 567%, 

passou de 5.601 para 37.380 detentas, em contrapartida ao crescimento da população 

masculina que cresceu 119%, em igual período.  

 Com o fim de investigar o perfil dessa população, bem como as consequências sociais 

geradas pelo encarceramento feminino, foi realizado, a nível nacional, o primeiro 

levantamento de informações penitenciárias com aprofundamento no recorte de gênero, que 

restou divulgado em 2015, trazendo dados  relevantes para uma melhor compreensão da 

realidade das encarceradas. 

 Diante desse quadro, o presente estudo concentra-se na população carcerária 

feminina do Conjunto Penal de Teixeira de Freitas- BA (CPTF), condenada à pena privativa de 

liberdade em regime fechado e semiaberto de cumprimento de pena, bem como as presas 

provisórias, com o fim de analisar pontualmente a realidade local.  

 Nesse viés traçou-se o perfil dessas internas do Conjunto Penal Teixeira de Freitas- BA, 

tomando como base de dados: escolaridade, idade, estado civil, características étnico-raciais, 

tipo penal predominante e quantidade de reingressas, visando o conhecimento da 

criminalidade local, entender a realidade social das detentas e  estabelecer um paralelo com a 

situação atual do sistema carcerário feminino nacional. 

Palavras-chaves: Teixeira de Freitas; Conjunto Penal; População Carcerária Feminina; Perfil. 

Brasil.  

 

METODOLOGIA 
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 A abordagem metodológica pautou-se na revisão de literatura baseada em livros, 

artigos científicos, teses e dissertações, por meio de pesquisa quantitativa e documental 

realizada na Central de Registros e Controle do Conjunto Penal de Teixeira de Freitas, por meio 

dos cadastros individuais das detentas.    

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

  

O Conjunto Penal de Teixeira de Freitas (CPTF) foi inaugurado em 30 de março de 

2001, para custódia de presos provisórios e condenados, dando cumprimento às penas 

privativas de liberdade, em regime fechado, semiaberto e aberto, com capacidade máxima 

para 316 (trezentos e dezesseis) internos. Está situado no Município de Teixeira de Freitas, no 

extremo sul do estado da Bahia. 

Os municípios abrangidos quanto à população feminina pelo referido estabelecimento 

prisional são 21 (vinte e um) municípios, quais sejam: Belmonte, Santa Cruz Cabrália, Itapebi, 

Itagimirim, Eunápolis, Porto Seguro, Itabela, Guaratinga, Jucuruçu, Teixeira de Freitas, 

Alcobaça, Caravelas, Ibirapuã, Itamaraju, Itanhém, Medeiros Neto, Mucuri, Nova viçosa, Prado, 

Lajedão e Vereda, com a somatória de 833.307 (oitocentos e trinta e três mil trezentos e sete) 

habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).   

 A população carcerária do Conjunto Penal de Teixeira de Freitas-BA na data de 25 de 

agosto de 2017 contava com um total de 74 (setenta e quatro) detentas para uma capacidade 

de 48 (quarenta e oito) mulheres, o que demonstra claramente a superpopulação. Sendo que 

desse total 48 (quarenta e oito) são de presas provisórias, ou seja, as que ainda aguardam 

decisão judicial definitiva. Essa realidade também se faz presente no cenário nacional, sendo 

que 30,1% (trinta e um por cento) das presas do país também estão nesta condição, segundo 

diagnóstico realizado pelo Conselho Nacional de Justiça.  

O grande número de presas provisórias tem como principal causa a morosidade do 

Poder Judiciário no julgamento dos processos ante a quantidade exacerbada de recursos 

interpostos, carência de defesa, entre outros fatores.  

  Outros dados relevantes a serem abordados para uma melhor análise social das 

detentas são a escolaridade, a idade e o estado civil. Os dados pesquisados demonstram que 

51,35% das mulheres possuem apenas ensino fundamental incompleto; sendo 16,21% 

alfabetizadas; 13,51% com ensino médio incompleto; 6,75% com ensino médio completo; 5,4% 

analfabetas e apenas uma pessoa com curso superior completo. 

Esses dados são coerentes com o perfil das presas no país, pois 50% da população total 

possuem ensino fundamental incompleto. Demonstrando, assim, um cenário de exclusão 
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social por parte destas detentas, que sem acesso a educação, acabam por enveredar para o 

caminho da criminalidade com dificuldade de inserção na sociedade, além de abortar a 

possibilidade de ingressar no mercado de trabalho.  

Com relação à idade das encarceradas no CPTF, remontam que o percentual de 39,18% 

das mulheres possuem entre 18 a 25 anos; 33,78% possuem entre 26 a 35 anos; 25,67% 

possuem entre 36 a 50 anos, sendo que apenas uma encarcerada possui mais de 51 anos. Já 

no que tange ao estado civil, 47,29% são solteiras; 45,94% possuem união estável; sendo 

apenas duas divorciadas, uma viúva e uma casada.  

Percebe-se que a juventude predomina na população carcerária feminina, o que 

ocorre também a nível nacional, pois 27% da população possui entre 18 a 24 anos, sendo em 

sua maioria, ou seja, 57% solteiras.  

Outro dado fornecido pela Central de Registros Controles do Conjunto Penal de 

Teixeira de Freitas se refere a característica étnico-racial, mais precisamente a cutis das 

internas. Em torno de 58% das encarceradas se consideram pardas, 39% negras e apenas duas 

mulheres se consideram brancas.  Tal quadro se difere dos dados a nível nacional que 

apresentam um percentual de 68% de negros e 31% de brancos.  

De acordo com os dados coletados sobre os reingressos das internas tem-se que em 

um universo de 74 (setenta e quatro) mulheres, 10 (dez) retornaram ao estabelecimento 

prisional. Assim, 13,51% da população feminina reingressaram ao cárcere, por motivos que 

podem ser desde o cometimento de novos delitos a descumprimento de condicionantes 

determinadas, judicialmente, na execução da pena. 

De suma importância para a caracterização do perfil da população carcerária é a 

análise dos crimes predominantes, sendo tráfico de drogas o que se apresenta em maior 

percentual, ou seja, 67, 56%, seguido do de homicídio em 12,16% e crimes patrimoniais em 

9,45%, sendo que não possui nenhum caso de crime sexual. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os principais fatores que levam a degeneração desse sistema não se modificaram ao 

longo da história, estando ainda arraigados nos sistemas penitenciários brasileiros. E o 

Conjunto Penal de Teixeira de Freitas-BA não foge desta sistemática. 

Da análise dos dados restou constatado que a superlotação prisional é um dos 

problemas que mais aflige o sistema penal.  

 Os problemas do sistema penitenciário de modo geral e também do nosso objeto de 

estudo conduz a profundas reflexões, sobretudo de uma conjuntura em que o perfil das 
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pessoas presas é o majoritariamente de baixa escolaridade, jovens, pele parda, solteiras e que 

estão aguardando julgamento, ou seja, são presas provisórios e apresentam predominância do 

cometimento de crime de tráfico de entorpecentes. 

 Dessa forma, o momento atual do sistema prisional brasileiro reivindica uma 

atualização permanente das investigações jurídicas, para além dos códigos e da jurisprudência, 

ultrapassando a letra fria da lei e exigindo um olhar atento à violência naturalizada. 

 É sabido que apenas a privação da liberdade única e exclusivamente não favorece a 

ressocialização, pois diante das análises dos dados podemos concluir que em torno de 1/3 dos 

presos retornam a delinquir (reingressos), entretanto é necessário que algo se faça para a 

mudança de quadro e entre os principais projetos que podem minimizar este equívoco, 

podemos elencar os trabalhos desenvolvidos dentro das penitenciárias pelos detentos, sejam 

eles braçais, manuais ou de cunho educacional, cultural e artístico. 
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DIREITOS SOCIAIS: APLICAÇÃO IMEDIATA (?) 
 

Philippe Vieira Afonso46 

INTRODUÇÃO 

 

Os trabalhos que se concentram na análise dos direitos sociais variam  bastante  

quanto à abordagem. Todavia, enfocam, de maneira geral, uma visão principiológica, 

concebendo uma construção teórica para o direito sem a sua dimensão práxis. Esquecem-se, 

no entanto, que os direitos sociais lidam com a situação imediata de vários seres humanos 

invisibilizados pela ação de uma construção puramente hermenêutica. O problema básico da 

ciência que envolve os direitos sociais implica a práxis acima de tudo, considerando-se não 

como objeto de estudo, mas como cerne da sociedade. 

Tendo em vista esta lacuna, este trabalho objetivou apresentar a grande disparidade 

entre os entendimentos doutrinários, os preceitos constitucionais e a prática jurídica dos 

direitos sociais. 

Duas vertentes principais se destacam nesta abordagem: de um lado, o otimismo 

metódico e metodológico quanto à sustentabilidade normativa dos direitos sociais; de outro, 

os que sustentam a fragilidade da força normativa dos direitos sociais, dada a crise do Estado 

Social e a sua incompatibilidade com o Estado de Direito, tendo em vista a grande 

dependência que os direitos sociais têm das políticas públicas e da reserva do possível. 

Embora tenha sido reconhecido que o Estado deve garantir prestações existenciais, a 

prática aponta que tais direitos são consideradas de forma ampla e genérica, mais como 

dimensões de direitos, liberdades e garantias do que como elementos constitutivos de direitos 

sociais; em outras palavras, os direitos sociais estariam mais dentro dos deveres objetivos do 

Estado, e não em direitos subjetivos dos sujeitos derivados diretamente da Constituição. 

Sendo assim, para a consolidação dos direitos sociais, é indispensável à dimensão da práxis.  

Levando em consideração que os direitos sociais estão inseridos no rol dos Direitos 

Fundamentais, será feito, inicialmente, um estudo acerca da aplicabilidade destas normas 

constitucionais fundamentais quanto à sua eficácia, dentro de uma abordagem teórica, no 

campo do dever ser, para, ao final, apontar a real situação da aplicabilidade dos direitos sociais 

em termos práticos. Para tanto, entre as duas perspectivas será apresentado o instituto da 

Reserva do Possível, como um fator impeditivo no cumprimento da norma constitucionais 

sociais. 
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Possível. 
 

METODOLOGIA 

A metodologia utilizada neste trabalho foi a pesquisa bibliográfica e jurisprudencial. A 

escolha desse tipo de abordagem surge do interesse de, a partir da doutrina jurídica, propor 

uma análise empírica dos direitos sociais, com ênfase na problemática da sua efetividade 

enquanto direito subjetivo dos indivíduos. Os direitos sociais, muitas vezes, são vistos como 

meras metas do Poder Público, não ensejando imperatividade, dado a sua limitação ante os 

empecilhos econômicos para sua concretização. Além de analisar a aplicabilidade dos direitos 

sociais do ponto de vista teórico, foi abordado a sua real aplicabilidade do ponto de vista 

prático, tratando, inclusive do alcance limitador da Reserva do Possível.  

Um dos tipos mais comuns de metodologia de pesquisa cientifica continua sendo o 

estudo bibliográfico. Tendo como base principal os registros de estudos feitos com a intenção 

de comprovar teorias. Sendo assim, através dos autores pesquisados foi possível estabelecer 

uma consideração acerca da real efeticidade dos direitos sociais em contrapartida com o que 

se vê na teoria. 

A pesquisa jurisprudencial é, contudo, relativamente nova e caracteriza-se como 

inovadora nas Ciências Humanas por ser específico da área jurídica. Mostra-se fundamental 

para apontar a como o tema proposta é tratado na prática, através das decidões e 

entedimentos judiciais. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A escolha dos autores se deu com base no entedimento que possuem em relação ao 

tema. Alexandre de Maroes inicia este tema apontando a tradicional classificação das normas 

constitucionais quanto à sua eficácia, dada por José Afonso da Silva (MORAES, 2008, p. 12). É, 

na verdade, dentro deste tema que a doutrina aborda a eficácia das normas constitucinais. As 

classificações variam de autor para autor. Ruy Barbosa, por exemplo, classifica as normas 

constituicionais em autoaplicáveis e em normas não autoaplicáveis. Ou seja, para ele algumas 

normas têm eficácia imediata e aplicação direta enquanto outras necessitam de integração 

legislativa (PANSIERI, 2012, p. 93). 

Mas a classificação das normas constitucionais quanto à eficácia não para por aí. Foi 

Horácio Meirelles o primeiro quem se preocupou com esta classificação, proprondo uma 

readequação da doutrina de Ruy Barbosa, sugerindo a classificação das normas constitucionais 

em dois grupos bem distintos: normas de eficácia plena e normas de eficácia limitada ou 

reduzida (BARROSO, 2014, p. 247, 248).  



86 

 

Porém, é a teoria Tricotômica de José Afonso da Silva, da sua aclamada obra Aplicabilidade das 

Normais Constitucionais, que ganhou destaque de toda doutrina constitucional e também do 

judiciário brasileiro. Nesta teoria, José Afonso da Silva dividiu as normas constitucionais em 

três classes: I – normas constitucionais de eficácia plena; II – normas constitucionais de eficácia 

contida; III – normas constitucionais de eficácia limitada, a qual se subdivide em a) de princípio 

institutivo; e b) de princípios programáticos. (BARROSO, 2014, p. 248).  

Ciente de que há vários tipos de eficácias, cumpre analisar qual o tratamento que a 

doutrina dá para as normas constitucionais fundamentais. É pacífico o entendimento de que as 

normas constitucionais gerais possuem eficácia variada, a partir das funções que cada uma 

delas exercem no ordanamento jurídico (SARLET, Ingo Wolfgang, p. 367). A problemática está 

na eficácia das normas definidoras de direitos fundamentais, pois os entendimentos 

doutrinários divergem bastante neste enfoque. 

Direitos Sociais são caros para o Estado. Porém ele está vinculado constitucionalmente 

a estes direitos. Condicionar tais direitos à existência de dinheiro é afirmar que só existem 

Direitos Sociais quando existir verba nos cofres públicos. Equivale dizer que não há, portanto, 

nenhuma vinculação jurídica (PANSIERI, 2012, p. 172, apud CANOTILHO). 

Não fosse uma atuação desleixada das políticas públicas, o Poder Judiciário não seria, 

por diversas vezes procurado como “órgão” responsável pela aplicação “imediata” dos Direitos 

Sociais, como é o caso do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS - AI: 70065493462 RS, 

Relator: José Pedro de Oliveira Eckert, Data de Julgamento: 20/08/2015, Oitava Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/08/2015). Corroborando com este 

entendimento, ja decidiu o Supremo Tribunal Federal (STF - RE: 642536 AP, Relator: Min. LUIZ 

FUX, Data de Julgamento: 05/02/2013, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 26-02-2013 PUBLIC 27-02-2013). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O que se verifica, na teoria, uma grande quatidade de autores entendendo ter os 

Direitos Sociais uma aplicação imediata, em contrapartida com a realidade, que trata tais 

direitos como objetivos a serem buscados. 

Ora, os cofres públicos seriam para qual razão, senão atender, principalmente, aos 

Direitos Sociais? É falho, portanto, aquele entendimento que por exigirem uma abstenção por 

parte do Estado torna-se fácil uma aplicação imediata. O Estado, têm, por obrigação 

constitucional, aplicar imediatamente os Direitos Sociais, independente de exigirem tais uma 

atividade estatal positiva. 
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O jurisprudência aponta que não raras vezes o Poder Judiciário atua diante da falta da 

aplicação imediata dos Direitos Sociais. Como salvaguarda da Constituição e dos Direitos 

Sociais, o Poder Judiciário dá suporte aos indivíduos, assegurando a estes o verdadeiro direito 

subjetivo no qual são portadores.  

A prática é enternecedora. A aplicação imediata deste direitos fundamentais não 

deveria passar pelo Poder Judiciário. O Poder Público responsável pelas políticas públicas, 

possuem o dever de aplicá-las na forma imediata, sem necessidade de uma obrigação judicial. 

Antes de uma obrigação judicial, está-se falando, fundamentalmente, de uma obrigação 

Constitucional. 
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A POSIÇÃO CONTRAMAJORITÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO ‘SUPEREGO’ 
DAS MINORIAS 

 

Mousa Ferreira de Souza47 
 Janaína Perez Reis48 

Monêza Ferreira de Souza49 
 

INTRODUÇÃO 

 

 No Estado Democrático de Direito é imperativo a prevalência dos direitos 

fundamentais, respeitando-se as micro-esferas jurídicas pertencentes a cada indivíduo, sem 

ofender, é claro, a integridade do sistema jurídico, mas assegurando que as individualidades e 

minorias não sejam esquecidas.  

Contudo, na seara das minorias políticas o que se vê é justamente o oposto. Como 

base no caráter utilitarista das políticas públicas - compreendidas em todas as suas esferas -, 

adota-se determinada regra do sistema como sendo aquela emanada do entendimento 

majoritário ou a que é aplicável à maioria, deixando à margem aqueles que destoam do todo. 

Nesse contexto, em busca de se assegurar a efetividade das garantias e direitos desses 

indivíduos inseridos nas denominadas minorias, o Supremo Tribunal Federal (STF), enquanto 

guardião da Constituição Federal, em sede de controle da constitucionalidade, tem proferido, 

na última década, decisões de caráter nitidamente contramajoritário, dando voz e proteção 

efetiva àqueles que se encontram em  situação  de vulnerabilidade jurídica, econômica, social 

ou política.  

Desse modo, busca-se nesse trabalho analisar a atuação do Poder Judiciário como 

órgão atuante na defesa dos direitos das minorias, em aplicação ao Princípio 

Contramajoritário, preservando-se a essência constitucional do Estado Democrático de Direito 

e resgatando os direitos e garantias constitucionais quando mitigados ou suprimidos.  

Palavras-chave: Supremo Tribunal Federal; Controle de Constitucionalidade; Princípio 

Contramajoritário; Defesa das minorias. 

 

METODOLOGIA 
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 A metodologia adotada se concentrou na análise e estudo de literatura temática, com 

base em livros, artigos jurídicos e consulta à legislação brasileira, bem como análise de 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal com foco em decisões contramajoritárias. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

Como é sabido, o regime democrático é fundado no princípio majoritário, em que a 

atuação estatal deve se pautar pela vontade da maioria, assegurando o interesse geral, mas 

também preservando os valores da liberdade e da igualdade. 

Contudo, como bem define Bordieu, a sociedade é compreendida por um conceito 

estruturado de hierarquia de poder e distribuição de privilégios, em que a desigualdade social 

existe porque não há uma justa distribuição do que ele chama de recursos e poderes, 

compreendidos pelo capital cultural (acesso ao conhecimento formal), capital econômico  

(renda, dinheiro, bens materiais), capital social (relações sociais que podem ser convertidas 

em capital) e capital simbólico (prestígio, status social). Com isso, apesar de a democracia ser 

concebida para expressar a vontade da maioria, pode ocorrer que só uma parcela dominante 

dela tenha efetivo acesso aos poderes constituídos, deixando as minorias sem voz e 

desprotegidas. 

Vale lembrar que, para a existência de uma sociedade justa, sob à luz teoria de Rawls -  

Justiça como Equidade, as liberdades e direitos individuais  devem ser invioláveis, em nome de 

um bem maior coletivo não pode se justificar por si só o sacrifício da liberdade individual de 

alguns. Além disso, segundo o mesmo autor, ainda que haja desigualdades sociais e 

econômicas, inerentes à heterogeneidade social, elas devem trazer o maior benefício possível 

ao menos favorecidos, oportunizando, ainda, em igualdade equitativa de condições, cargos e 

posições que possam alterar essa realidade.  

Contudo, como o acesso a esses fatores de poder não é  garantido de modo equitativo, 

e, diante do posicionamento majoritarista das políticas públicas que esquece das minorias 

enfraquecidas, não resta outra alternativa ao cidadão a não ser buscar a efetivação de seus 

direitos fundamentais por meio da tutela jurisdicional. 

É nesse cenário que o princípio contramajoritário passa a ser embasamento 

justificador para que o Supremo Tribunal Federal possa atuar ao revés da vontade da maioria, 

promovendo a defesa de uma minoria que, a despeito de possuir a tutela normativa de seus 

direitos e garantias fundamentais previstos na Carta Magna, não encontra no campo fático a 

efetivação de seus direitos.  



90 

 

Com isso, o STF, além de suas  funções típicas, passa a atuar ora como legislador 

negativo, ao invalidar atos e leis dos poderes legislativos ou executivos democraticamente 

eleitos, ora como legislador positivo – ao interpretar as normas e princípios e lhes atribuírem 

juízo de valor.  

Como ocorreu em duas decisões emblemáticas, a saber: a que garantiu aos 

homossexuais a possibilidade de reconhecimento oficial das uniões homoafetivas e seus 

desdobramentos legais, bem como a que declarou a constitucionalidade dos artigos 1º, 33 e 

41 da Lei n°. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), com o fim de unificar a interpretação da lei a 

nível nacional, já que muitos juízes sistematicamente negavam medidas de proteção 

amparadas pela referida Lei para atender a ideologia dominante de gênero que diminuía a 

proteção às mulheres. 

 Ao assegurar à parcela minoritária da população o direito de não se submeter à 

maioria, o Poder Judiciário revela a verdadeira força no equilíbrio entre os poderes e na sua 

função como garantidor dos direitos fundamentais, sendo que, segundo Luís Roberto Barroso, 

onde houver um direito fundamental em questão ou mesmo quando envolver matéria de 

relevante interesse social, o Judiciário não pode se omitir, sob pena de deixar as minorias sem 

amparo. 

Com isso, a Corte Constitucional se tornaria o que  Ingeborg Maus chama de 'superego 

coletivo de uma sociedade órfã', que  transfere ao Judiciário a figura de “pai protetor”, sendo 

cada vez mais figura central na tomada de decisões em assuntos mais caros à sociedade, de 

modo que dificilmente se encontrará uma decisão  política de relevo sem que  tenha sido 

objeto de uma demanda judicial. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 É indiscutível que as minorias precisam de tutela especial para a efetivação de seus 

direitos, figurando o Supremo Tribunal Federal, em função do princípio contramajoritário, 

como órgão capaz de promover essa proteção aos direitos fundamentais no exercício da 

jurisdição constitucional. 

Por outro lado, claro que a atuação da Corte Constitucional nesses termos poderá dar 

ensejo a um exercício exarcerbado de suas suas atribuições, com uma hipertrofia do Judiciário 

que cresceria sem mecanismos de controle para se evitar abusos de poder e desvios de 

conduta, sendo justamente ponto de críticas por parte de Maus e outros doutrinadores. 
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Com isso, precisa-se adotar um caminho alternativo que refoge os extremismos, em 

que os poderes constituídos possam conviver de maneira harmônica e independente, sem que 

para isso sejam  desprotegidas as minorias. 
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EDUCAÇÃO E RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS: CAMINHOS PARA EFETIVAÇÃO DO DIREITO À 
MEMÓRIA NO ENSINO SUPERIOR 

 

Raíssa Félix A. Bittencourt50 
INTRODUÇÃO  

 

O aforismo Ubi homo, ibi societas. Ubi societas, ibi jus. Ergo ubi homo, ibi jus, comum 

nos discursos jurídicos, elucida a relação simbiótica entre esta ciência e a sociedade. Pensá-las 

isoladamente, portanto, demanda um esforço excessivo e uma compreensão parcial. Ao 

discutir a memória como conceito jurídico, político e sociológico, o termo assume feição 

imperativa sob a pena de ser o caráter humano olvidado em sua inteireza.  

Ao situá-la no âmbito dos direitos humanos, a memória é vista como pressuposto para 

a dignidade humana, assim como é reconhecido o direito à Educação. Do ponto de vista 

histórico-sociológico, a memória é elemento fundante da identidade. A Educação é direito 

social elementar, dever do Estado. A interseção desses conceitos implica em refletir a 

formação educacional do sujeito e é consequente, também, a indagação sobre a sua manifesta 

(e precária) liberdade, tutelada pelo Estado de direito, o qual é, ao mesmo tempo, precursor 

do processo educacional formativo do cidadão e deve combater a alfabetização 

desmemoriada. 

Esta pesquisa visa refletir quanto à efetivação das políticas públicas educacionais 

voltadas para o ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena, especialmente 

o Plano Nacional de Implantação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das 

Relações Étnico-raciais para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana e as Leis 

10.639/03 e 11.645/08, que evidenciam o resgate à memória como parte do processo 

educacional inclusivo e de democratização cultural, a partir da promoção do repensar das 

relações étnico-raciais na sociedade brasileira. A temática inclui-se na perspectiva do 

enfrentamento do racismo no âmbito do Ensino Superior. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Relações Étnico-raciais; Ensino Superior; Direito à Memória. 

 

METODOLOGIA 
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A averiguação do tema proposto foi realizada por meio de pesquisa bibliográfica e 

análise documental. A pesquisa bibliográfica ou revisão de literatura é recurso fundamental 

para a compreensão prévia do (s) campo (s) em que o tema se insere. As informações 

contextuais servem à localização científica da abordagem e conhecimento, pelo pesquisador, 

acerca de teorias, controvérsias e lacunas a serem exploradas (FLICK, 2009, p. 62), daí a 

importância (e necessidade) de tomá-la à primeira mão para reflexão da temática. Foi utilizada 

literatura teórica sobre o tema estudado e literatura metodológica para aprimoramento das 

técnicas de pesquisa, abarcando o estudo sobre direitos fundamentais, educação e memória, e 

suas implicações em sociedade no contexto das relações étnico-raciais. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A posição no rol dos direitos humanos evidencia que o exercício da vivificação ou 

preservação da memória é requisito para a concretização da humanidade do ser ou, em outros 

termos, da dignidade da pessoa humana – princípio estrutural do ordenamento jurídico 

brasileiro. O predicado “fundamental” é incorporado ao direito à memória por ser 

expressamente tutelado pela Constituição Federal. Para facilitar a compreensão, o conceito 

desse direito será aqui referido em sua acepção histórica, pois, dizer da existência de um 

direito à memória é abrir caminhos a que cada brasileiro perquira sua verdadeira identidade – 

não induzida por mecanismos midiáticos ou por valorização etnocêntrica às custas da 

degradação das perspectivas de outros grupos.   

Nesse ínterim, ao sancionar as Leis nº 10.630/2003 e nº 11.645/2008 o Estado 

reconhece que o caminho da cidadania no Brasil necessitava percorrer este ainda 

desconhecido e renegado trecho, de dar aos brasileiros a oportunidade de não serem levados 

a aprender uma História e Cultura que não lhes pertence, induzindo a negação à sua essência. 

O repensar das práticas e valores dos sistemas de ensino se apresenta, então, crucial para o 

rompimento desse ciclo. Conforme o Plano, as “instituições de educação superior devem 

elaborar uma pedagogia anti-racista e antidiscriminatória e construir estratégias educacionais 

orientadas pelo princípio de igualdade básica da pessoa humana como sujeito de direitos”. O 

documento declara imperiosa a inserção das perspectivas culturais afro-brasileiras e indígenas, 

devendo constar dos projetos pedagógicos dos cursos e planos de ensino articulados à 

temática étnico-racial. 

Corrobora à efetivação do direito fundamental à memória por meio da educação, a 

orientação a que as instituições de ensino superior construam, identifiquem, publiquem e 

distribuam material didático e bibliográfico sobre as questões relativas à educação das 
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relações étinico-raciais para todos os cursos de graduação, incluindo os conteúdos nos 

instrumentos de avaliação institucional, articulando-os à pesquisa e à extensão. Por ser o 

direito à memória de caráter humano/fundamental, a correlação entre memória e identidade 

é inevitável, vez que as relações hierarquizadas impõem uma cultura homogeneizante. Disto 

decorre a disposição das leis supracitadas quanto à obrigatória inserção dos conteúdos afro-

brasileiros, africanos e indígenas no currículo de todos os níveis e modalidades de ensino no 

Brasil e, por consequência, a reflexão sobre atual modelo de educacional.  

Como referido, a memória e a educação são direitos humanos, verdadeiros 

pressupostos de existência para o alcance da plenitude humana do ser, com o pleno 

desenvolvimento de suas habilidades e competências. Ao considerá-las “fundamental” à 

consecução da dignidade, o ordenamento jurídico brasileiro reconhece que são, 

consequentemente, imprescindíveis para a formação do sujeito, autoafirmação do indivíduo e 

liberdade sociopolítica.  A Constituição Brasileira (1988) declara, no artigo 6º, que a educação 

é um direito social e preceitua o direito fundamental à memória implicitamente, decorrente da 

cláusula de abertura material prevista no artigo 5º, §2º. A tutela ao patrimônio histórico 

imaterial, além da memória tangível, está expressa nos artigos 215 e 216, referindo-se ao 

patrimônio portador de “referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos 

formadores da sociedade brasileira”. 

A historicidade dos direitos humanos, que aludem aos caracteres mínimos capazes de 

resguardar a dignidade humana, garantir a limitação de poder e alcançar o pleno 

desenvolvimento da personalidade humana, remetem à relação simbiótica entre Direito e 

sociedade. Nesse ínterim, a jurista brasileira Flávia Piovesan (2014, p. 169) aponta que o 

conceito de direitos humanos fundamentais, contemporaneamente, transcende ao plano da 

eficácia e passa a ter uma concepção lastreada na universalidade e indivisibilidade. Ou seja, a 

mera positivação, previsão legal, do direito não garante a sua existência, esta aferição só é 

possível no momento em que é aplicado, realizado.  

Após discorrer sobre cultura, Zygmunt Bauman traz um conceito oportuno à 

“universalidade”, contrário à ideia de sufocamento da polivalência cultural. Atendo-se ao 

fenômeno comunicativo, ele ensina que “significa nada mais nada menos que a capacidade da 

espécie se comunicar e alcançar entendimento mútuo – no sentido, repito, de ‘saber como 

prosseguir’, mas também saber como prosseguir diante de outros que podem – têm o direito 

de – prosseguir por caminhos diferentes” (2000, p. 204).  A preservação da história, culturas, 

memórias e saberes, personificam a resistência à uma homogeneização patrocinada pelo 

poder e é por meio da afirmação dos direitos que se espera a formação de cidadãos 

conscientes de sua identidade, sujeitos de direito.  
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Quanto ao caráter imperativo dos direitos sociais, econômicos e culturais Flávia 

Piovesan concorda que a “ideia da não acionabilidade dos direitos sociais é meramente 

ideológica e não científica”, sendo, irrefutavelmente, “autênticos e verdadeiros direitos 

fundamentais, acionáveis, exigíveis e demandam séria e responsável observância” (PIOVESAN, 

2014, p. 173). Ora, se a Educação assim o é, as políticas públicas educacionais devem também 

ser concebidas e executadas sob a reflexão do modelo ideológico proposto e da 

inafastabilidade dos direitos civis, sobre a vida e as liberdades.  

O historiador Carvalho Filho alerta: “É possível haver direitos civis sem direitos 

políticos” (2002, p. 9), ou seja, se desvirtuada a aplicação ou a essência dos direitos civis e 

sociais, pretere-se o sujeito político, esvazia-se o conceito e o espírito da cidadania. O autor 

explica que os direitos políticos se referem à efetiva participação do cidadão no governo da 

sociedade, “Seu exercício é limitado a parcela da população e consiste na capacidade de fazer 

demonstrações políticas” (2002, p. 9). A aludida capacidade perpassa, inevitavelmente, ao 

modelo de formação das instituições de educação formal, e, ao longo da sua história, 

impossível é afirmar que o Brasil tenha formado uma sociedade livre, capaz de afirmar-se com 

orgulho e com a consciência da importância da preservação da verdadeira história do seu 

povo, que é, em verdade, muitos. Não se pretende aqui ignorar a resistência sempre presente 

dos povos originários, mas reconhecer que não se pode mais aceitar que o Estado propague o 

ensino e cultura alienígena, mas lutar para que as práticas pedagógicas sejam repensadas para 

a valorização e ensino das multiculturalidades, verdadeira identidade brasileira. 

“Apesar de que ninguém possa aceitar a ideia ingênua da educação como “a alavanca 

da revolução”, caberia considerar a possibilidade de que, neste caso, a educação se antecipa a 

uma verdadeira política popular e lhe sugere novos horizontes” (FREIRE, p. 26), é a ferramenta 

para que a democracia seja efetivada na sua dimensão cultural, compreendendo que a 

liberdade e novos horizontes são possíveis a partir de uma identidade não inventada 

convenientemente, incutida por outrem que temem um povo livre, capaz de pensar por si. 

Nesse contexto, a memória – consubstanciada pelo debate das relações étinico-raciais 

– se apresenta como um direito (cultural) fundamental, não somente uma conquista, mas um 

instrumento e um objeto de poder (LE GOFF, 2003, p. 476). E é por considerá-la elemento 

essencial do que se costuma chamar “identidade”, que o historiador Jacques Le Goff elucida a 

necessidade da efetivação do direito fundamental à memória, a fim de que a identidade se 

constitua instrumento libertário, verdadeiro mecanismo de resistência ao domínio 

sociopolítico homogeneizante. Compreender sua implicação no processo de formação 

identitária e desta como posição de resistência às representações de domínio simbólico.  
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Pierre Bourdieu explica que o poder simbólico é uma forma transfigurada e legitimada 

de outras formas de poder, fenômeno que produz “transubstanciação das relações de força 

fazendo ignorar-reconhecer a violência que elas encerram objetivamente e transformando-as 

assim em poder simbólico, capaz de produzir efeitos reais sem dispêndio aparente de energia” 

(1989, p.15), manifesta, portanto, as diferentes faces da dominação que anula ou tende a 

anular o exercício da cultura particular. Ratifica-se, portanto, que somente a partir do exercício 

pleno dos direitos fundamentais, é que se concebe o “ser” humano. E é no reconhecimento 

individual da identidade que o sujeito é forjado, apto ao exercício pleno de direitos, consciente 

de seus deveres, que se possibilita o fortalecimento político do grupo e a consequente 

perpetuação dos caracteres que lhe são natos, opondo-se aos mecanismos de dominação, 

para a plenitude da dignidade humana. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Educação e a Memória são direitos constitucionais. O Estado já reconheceu 

formalmente a necessidade do resgate histórico e da revisão das práticas educacionais que 

fomentam a marginalização sociocultural. Por meio da apuração dos métodos de efetivação 

dos diplomas legais, que preveem o ensino da matriz para educação das relações étnico-

raciais, espera-se contribuir com a realização dos – utópicos – objetivos fundamentais da 

República, elencados no artigo 3º, da Constituição Federal: a construção de uma sociedade 

livre, justa e solidária, sem pobreza e marginalização, onde se promova o bem de todos, sem 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

Por considerar-se que a memória é a face da liberdade, uma Educação que não ensine 

a verdade sobre a origem do seu povo fomenta o ódio, a intolerância, afasta a segurança e a 

felicidade daqueles que não são capazes de se reconhecer pertencentes, responsáveis também 

pela construção de uma sociedade melhor. Com a devida vênia, se à memória incumbe “salvar 

o passado para servir o presente e o futuro”, com a certeza de que “devemos trabalhar de 

forma a que a memória coletiva sirva para a libertação e não para a servidão dos homens” (LE 

GOFF, 2003, p. 477), à educação cabe o alargamento de horizontes e perspectivas, a fim de 

humanizar os sujeitos, em sua multicuturalidade, tornando-os mais humanos a partir do 

exercício da alteridade. 

 

REFERÊNCIAS 

BAUMAN, Zygmunt. Em busca da política. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2000. 
 



97 

 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 20 abr. 2016. 
 
______. Lei nº 10.639, de 09 de janeiro de 2003. Altera a Lei nº 9.394. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.639.htm>. Acesso em 16 de jun. 2017. 
 
______. Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008. Altera a Lei nº 9.394. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11645.htm>. Acesso em: 16 
de jun. 2017. 
______. BRASIL, Plano Nacional de Implantação das Diretrizes Curriculares Nacionais para 
Educação das Relações Etnicorraciais para o Ensino de História e Cultura Afrobrasileira e 
Africana. Brasília: MEC, 2004. Disponível em: <https://goo.gl/SkkXfl>. Acesso em: 16 de jun. 
2017 
BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Rio de Janeiro: Editora Bertrand Brasil S. A., 1989. 
 
CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil. O longo Caminho. 3. edição. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2002. 
 
FLICK, Uwe. Introdução à pesquisa qualitativa. 3. edição. Porto Alegre: Artmed, 2009.  
 
FREIRE, Paulo. Educação como prática da liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1967.  
 
LE GOFF, Jacques. História e memória. 5. edição. São Paulo: Editora da Unicamp, 2003. 
 
PIOVESAN, Flávia. Temas de Direitos Humanos. 7. edição. São Paulo: Saraiva, 2014. 
 
SANTANA, Gean Paulo Gonçalves. Vozes e versos quilombolas: uma poética identitária e de 
resistência em Helvécia. Tese de doutorado. PUCRS, 2014. 
 
SANTOS, Boaventura de Souza. Pela mão de Alice: O social e o político na pós-modernidade. 
São Paulo: Cortez, 2006. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



98 

 

DESENHO GEOMETRICO: UMA PROPOSTA DE ENSINO-APRENDIZAGEM DE GEOMETRIA NO 9° 
ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 
Gilmar Morais Silva51  

Marli dos Santos Pereira52  
 
INTRODUÇÃO 
 

Ao constatarmos a dificuldade que parte dos alunos apresentava durante o estudo de 

Desenho Geométrico no curso de Licenciatura em Matemática, fomos a campo para investigar 

quais os conceitos geométricos apropriados pelos alunos ao final do 9º ano. O estudo teve 

como objetivo o diagnóstico das dificuldades dos alunos em relação à aprendizagem de 

Geometria, e a partir dela apontar sugestões para facilitar a compreensão dos conteúdos da 

disciplina. A pesquisa desenvolvida remete ao estudo de caso, qualitativa dedicando-se ao 

estudo de um fenômeno específico e detalhado.  

 
Palavras-Chave: Geometria; Desenho Geométrico; Instrumentos de Desenho; Ensino de 
Geometria. 
 
METODOLOGIA 

O estudo foi desenvolvido em duas etapas, sendo a primeira, uma pesquisa de forma 

qualitativa, objetivando identificar o conhecimento dos alunos do 9° ano do ensino 

fundamental acerca dos conteúdos geométricos. Foi elaborado um questionário diagnóstico 

com questões estratégicas que visava conhecer a realidade da aprendizagem de Geometria em 

algumas escolas públicas de Teixeira de Freitas. As amostras analisadas foram os alunos do 

Colégio da Policia Militar Anísio Teixeira, e o Colégio Estadual Juscelino Barreto. As respostas 

obtidas possibilitaram identificar quais os conteúdos geométricos os alunos apresentam mais 

dificuldades, qual o posicionamento dos alunos sobre a importância do ensino da Geometria e 

de que forma esses conteúdos estão sendo trabalhados com os alunos, também nos permitiu 

verificar as habilidades dos participantes com os instrumentos Geométricos e a elaborar 

possíveis soluções para as dificuldades identificadas. 

A segunda etapa acontece após a análise dos dados coletados por meio do questionário, 

onde elaboramos um minicurso enfatizando o Desenho Geométrico, como facilitador do 

ensino aprendizagem dos conceitos e propriedades geométricas. Nesse propósito trabalhamos 

os conteúdos abaixo relacionados dando maior atenção ao processo de construção, com 
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régua, compasso, esquadro e transferidor, relacionando-os com suas respectivas 

propriedades. PCN (1998, p. 68, 69). 

 Entes geométricos; 

 Estudo dos segmentos; 

 Transporte de segmentos; 

 Construção de retas paralelas e perpendiculares; 

 Estudo dos ângulos; 

 Construção e medida de um ângulo; 

 Condição de existência de um triângulo; 

 Construção de um triângulo. 

 
Todos os conteúdos explorados durante o curso levaram em consideração as dificuldades 

identificadas nos questionários anteriormente aplicados. A abordagem dos conceitos baseia-se 

na teoria de Van Hiele, que propõe o trabalho dos conteúdos  geométricos, observando 

algumas etapas a serem seguidas para que o aprendizado seja efetivamente concreto. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 Iniciamos o minicurso fazendo uma pequena revisão sobre os entes geométricos, 

conversamos com os alunos e solicitamos que eles apresentassem os seus conceitos. Eles 

relataram da seguinte forma: 

“ponto é início de toda figura geométrica, reta é uma linha esticada e plano é uma superfície 

plana”. 

 Segundo Dante (2013, p. 74) o plano seria “o gramado (ou piso) do campo se 

expandindo indefinidamente em todas as direções e você terá uma ideia de plano”. O que nos 

mostra que o conceito de plano dos alunos não é incorreto. 

“ponto é a marca que o lápis deixa no papel, reta é uma linha e plano é o espaço em que 

habitamos”. 

 Essa definição dada sobre o ponto se aproxima da definição apresentada por 

Castrucci e Giovanni (2009, p.195) “o ponto não possui dimensões. Para representá-lo, basta 

fazer uma marca no papel”. 

“não consigo formular uma definição, mas posso desenhar o que eu imagino que seja”. 

 Por meio destas respostas é possível observar que os alunos possuem um conceito 

simplificado dos entes geométricos e que a grande maioria possui mais facilidade em 

representar as definições por meio de desenho.  
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Durante o minicurso, elaboramos algumas atividades solicitando que os alunos realizassem 

algumas construções utilizando os instrumentos geométricos. A primeira construção foi o 

traçado de paralelas e perpendiculares. 

Ao perguntar aos alunos sobre retas perpendiculares, eles informaram que não se 

lembravam, e apresentamos a eles o conceito de retas perpendiculares.  De acordo com Dante 

(2013, p.83) retas perpendiculares são “aquelas que determinam entre si dois ângulos retos” 

Após a discussão a respeito da definição, solicitamos que os alunos a partir da reta r, 

traçassem uma reta s perpendicular a r. Nesse momento os alunos pegaram uma régua e 

traçaram uma reta s passando por r. Depois de visualizar as construções, apresentamos aos 

alunos o procedimento correto para traçar perpendiculares utilizando o par de esquadros. 

Durante as construções ouvimos relatos dos alunos que não conheciam tal procedimento. 

Ao trabalharmos os entes geométricos e a construção de retas paralelas e 

perpendiculares, iniciamos o trabalho com ângulos e inicialmente perguntamos aos 

participantes, o que seria um ângulo? A grande maioria respondeu que não sabia dizer, mas 

conseguiram representar por meio de desenho.  

Antes de apresentarmos o conceito de triângulo, solicitamos que os alunos definissem com 

suas palavras, o que é um triângulo. Diante desse questionamento, ouvimos algumas 

definições. 

“Triângulo é uma figura que possuí três lados”. 

“Triângulo é uma figura que tem lados iguais”. 

“Possui todos os lados diferentes”. 

“É uma figura que possui três lados, três ângulos e três vértices”. 

A partir das respostas apresentadas pelos alunos, verificamos que eles possuem algum 

conhecimento sobre o conceito de triângulos, mas também foi possível confirmar que 

possuem dificuldades em lembrar os conceitos geométricos. Fato que talvez possa ser 

justificado pela ausência da manipulação das ferramentas de desenho, pois na maioria das 

vezes, os conteúdos geométricos são trabalhados com os alunos sem a utilização de 

instrumentos que possam facilitar a sua compreensão. Durante o estudo dos triângulos no 

minicurso, todos os alunos participantes relataram que nunca haviam utilizado compasso e par 

de esquadros para construir um triângulo. Ao solicitamos aos alunos que construíssem um 

triângulo. Para efetuar a construção os alunos utilizaram apenas a régua e em nenhum 

momento se preocuparam com medidas que consideram para cada lado. 

 

O Desenho Geométrico permite ao aluno concretizar os conceitos geométricos, desenvolver 

linguagem gráfica e através dela poder encontrar soluções para questões da matemática. A 
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linguagem do desenho capacita o aluno a ter organização, autodisciplina, iniciativa, serenidade 

e o auxilia no desenvolvimento da visão espacial Oliveira, (2004). O desenho é uma ferramenta 

que permiti ao professor lançar os alunos a novas descobertas no mundo da Geometria a 

partir das suas próprias observações e construções. 

Os resultados foram bem satisfatórios, pois se considerarmos que os mantivemos 

durante todo o minicurso, em período oposto, e todos concentrados em realizar as tarefas, já 

se trata de um grande avanço. Em relação à aprendizagem de geometria, percebemos que ao 

final do curso muitos manipularam corretamente e elaborarem construções geométricas 

fazendo uso dos instrumentos de desenho bem como a sintetização  de conceitos geométricos 

trabalhado. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A utilização do Desenho Geométrico como ferramenta de ensino de Geometria, não é 

a única alternativa para a melhoria do estudo dessa disciplina, deve-se buscar outros meios 

que garantam a aprendizagem dos alunos. A manipulação dos instrumentos de desenho 

propicia a aluno o aprimoramento de suas habilidades geométricas, pois facilita a visualização 

das propriedades geométricas, mas é necessário que o professor crie bons problemas que 

estimule a obtenção dos conceitos geométricos por meio da manipulação do instrumentos de 

desenho. 

  É importante salientar que essa proposta de trabalho não tem condições de minimizar 

todos os problemas relacionados ao ensino aprendizagem da Geometria e/ou das construções 

geométricas, e sim sugerir o resgate do Desenho Geométrico nas aulas de matemática e com 

isso auxiliar na resolução de problemas geométricos por meio do desenho. No entanto para 

que os resultados positivos apareçam, é preciso que se dedique mais tempo aos ensinamentos 

dessa disciplina. 
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REPLICAÇÃO DO DNA: UM MODELO DIDÁTICO PARA O ENSINO DE GENÉTICA 
 

Hermanna Vanesca Viana de Oliveira53 
Orientadora: Tharcilla Nascimento da Silva Macena54 

INTRODUÇÃO  

A dificuldade na aprendizagem por razão de abstraimento dos conteúdos de Genética, 

a carência de recursos didático-pedagógicos, com aulas monótonas em uma grande parte dos 

espaços escolares, pode resultar em conhecimentos inconsistentes para os alunos. No 

entanto, acredita-se que o auxílio de materiais didáticos lúdicos, podem tornar as definições 

de Genética mais claras (BRANDÃO & ACEDO, 2000), o processo de ensino e aprendizagem 

eficaz, proporcionando aulas dinâmicas e atrativas. 

A proposta de material didático foi elaborada a partir da escolha de um dos conteúdos 

da Genética, sendo, portanto, a Replicação do DNA Eucarioto, processo que ocorre antes da 

divisão celular que, segundo a definição de TORTORA & FUNKE (2012), é a duplicação de uma 

molécula de Desoxirribonucleico (DNA), que após vários processos funcionais é convertida em 

duas novas fitas. O DNA é uma dupla hélice composta por duas cadeias de nucleotídeos 

mantidas juntas por pontes de hidrogênio e a complementariedade de bases nitrogenadas 

ocorre entre Adenina com Timina e Guanina com Citosina (GRIFFITHS ET AL, 2008). Pela 

complexidade do assunto, a problemática em questão foi como trabalhar a Replicação do DNA 

de forma visual e interativa. Pensando nessa perspectiva, sugeriu-se um modelo didático 

lúdico simples, econômico, explorando cores e formatos, que despertasse o interesse e 

consequentemente o aprendizado. COLL APUD ZABALA (1998) afirma, se for adotado a 

tipologia procedimental, o professor fará com que os alunos aprendam pela ação, reflitam 

sobre a própria atividade e percebam que essa mesma aprendizagem pode ser aplicada em 

contextos. 

Portanto, esse trabalho teve por objetivo elaborar o jogo “Aprendendo a replicar o 

DNA”, um material didático lúdico de genética, visando melhor compreensão do processo de 

replicação do DNA, das moléculas envolvidas e importância dessa replicação para 

hereditariedade e vida celular.  

 

Palavras-chave: Lúdico; Jogo;  Material Didático. 
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METODOLOGIA  
 

O processo de orientação, elaboração e apresentação foi realizado na disciplina de 

Genética no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade do Estado da Bahia 

(DEDC) - Campus x, Teixeira de Freitas-BA. 

O material foi fundamentado na literatura de COLL apud ZABALLA (1998), Como 

Ensinar, e em GRIFFITHS ET AL, (2008), Introdução à Genética. 

Antes de iniciar a confecção, analisaram-se alguns materiais de fácil acesso, 

econômicos, e outros que poderiam ser reciclados, sendo eles: fundo de gaveta (chapa de 

MDF finas); tampinhas de garrafas de vidro; 2 recipientes recicláveis para armazenar as peças; 

E.V.A (6 cores); fitas de cetim (2 cores); letras  iniciais das bases nitrogenadas (A, T, G, C) 

impressas, nomes completos das enzimas e as pontes de hidrogênio; cola multiuso; tinta cor 

preta; pincel com cerdas finas e fita adesiva transparente. 

Sobre a chapa de MDF colou desenhando com fitas de cetim o formato de uma cadeia 

de DNA em processo de replicação e diferenciando as cadeias “novas” e “velhas” pela cor. Em 

seguida pintou as tampinhas na cor preta; cortou os E.V.A. em círculos com cores variadas para 

cada base nitrogenada, as colou sobre a tampinhas e em seguida as letras iniciais: A (adenina), 

T (timina), C (citosina) e G (guanina). Utilizando o E.V.A, realizou cortes com diferentes 

formatos e cores para confecção das enzimas: DNA Polimerase, Topoisomerase, Helicase, 

Proteínas SSB, Ligase e Primase, também os Sentidos de Crescimento das fitas (5’ e 3’), e por 

fim as pontes (duplas e triplas) de hidrogênio. Por fim, elaborou uma legenda que indica os 

nomes de cada as peças.  

O momento sugerido para utilização desse material é após a aula expositiva do 

professor, a fim de utilizá-lo como forma de atividade prática. Sugere-se que grupos com 

quatro (4) alunos, iniciem a montagem, pareando as bases nitrogenadas, adicionando as 

pontes de hidrogênio correspondentes àquele pareamento (o par A-T tem duas pontes, 

enquanto o par C-G tem três). Nessa etapa é possível revisar os conceitos relacionados com a 

complementariedade das bases e destacar a importância dessa característica e de sua 

fidelidade para os processos de transmissão de informação genética na replicação do DNA. 

Em seguida os participantes do jogo irão adicionar as enzimas de acordo com suas 

funções e ordem de acontecimentos, posicioná-las no local correto da cadeia de DNA e por 

fim, introduzir a peça com os números (5’ ou 3’), que indicará o crescimento bidirecional da 

Forquilha de Replicação 5’ para 3’ e 3’ para 5’. A observação dessa representação pode servir 

para discutir quais os elementos responsáveis pela orientação da fita, o que também é uma 
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dúvida comum entre os alunos e, por vezes, difícil de ser compreendida pela metodologia 

clássica de ensino. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ao final do procedimento, resultou-se em um tabuleiro, com as fitas de DNA desenhadas 

sobre o mesmo. As peças ilustrando as Enzimas, Bases Nitrogenadas, Pontes de Hidrogênios, e 

os Sentidos das fitas (5’ e 3’), resultaram em um modelo didático e colorido. O material com a 

representação do DNA eucarioto em processo de duplicação permitirá a participação dos 

alunos no manuseio das peças, sabendo seus significados e funções, assim como a importância 

da replicação do material genético em cada divisão celular, a localização física do DNA, etc. 

Conforme Albert et al. (2001), por um lado se estuda para saber como funcionam as moléculas 

e por quais componentes elas são constituídas, e por outro, como a cooperação intercelular 

origina organismos complexos como os seres humanos.  

Importante salientar que o professor precisa ter alguns cuidados, a fim de deixar claro 

que o modelo é apenas uma representação, ou seja, a simplificação do objeto real. De acordo 

com PIETROCOLA (2001), é proeminente que o conhecimento científico escolar não cogite uma 

imagem distorcida da ciência. Paz et al. (2006) defende que um modelo imaginário, é um 

conjunto de pressupostos apresentados para descrever como um objeto ou sistema seria (ex. 

DNA, ligações químicas, etc.).  
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Pontos positivos foram encontrados, como: I) baixo custo financeiro, uma vez que utiliza 

objetos que antes seriam descartados, contribuindo assim, para o meio ambiente; II) execução 

rápida, possibilitando elaboração sem nenhuma dificuldade; III) método ativo de 

aprendizagem e; IV) possibilita a realização de aula  dinâmica, sem que seja necessário para 

isso, uso de laboratórios e equipamentos sofisticados. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Acredita-se que o jogo “Aprendendo a Replicar o DNA” seja uma ferramenta inovadora 

que o professor pode utilizar para consolidar o aprendizado do conteúdo de Replicação de 

DNA que é tão abstrato, por isso complexo pra ser trabalhado pelos educadores e difícil de ser 

compreendido pelos educandos. 

No entanto, sua eficácia só poderá ser comprovada após aplicação em turmas de 

ensino médio de algumas escolas e em turmas de instituições de ensino superior que estudem 

tal conteúdo, para que de fato seja comprovada sua qualidade. 
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VIOLÊNCIA NA INSTITUIÇÃO ESCOLAR 
 

 Olga Suely Soares de Souza55  
 

 

INTRODUÇÃO 

A violência é um problema que atinge as mais variadas idades e pessoas em nosso 

país. As crianças, os adolescentes e as mulheres, têm sido vítimas ema maior escala nessas 

últimas décadas, de variadas formas de violência que ocorrem em diversas classes e espaços 

sociais, inclusive na escola.  Pretende-se nessa pesquisa, analisar as causas e consequências da 

violência na escola.  

Palavras-chave: Violência; Escola; Sociedade. 

 

METODOLOGIA  

Este trabalho que ora se apresenta tem como finalidade apresentar de forma breve, os 

estudos bibliográficos acerca do tema. Para tanto, foi realizado uma pesquisa exploratória do 

objeto em estudo, fundamentado em Minayo (2008).  

 

 A VIOLÊNCIA NO CONTEXTO ESCOLAR 

A escola enquanto instituição está inserida na época denominada pós-moderna, 

globalizada caracterizada pelo avanço tecnológico, pelas redes sociais, pela inovação das 

técnicas e dos processos eletrônicos, a ocorrência de violência no ambiente escolar tornou-se 

constante nessa instituição. 

Nessa era globalizada, é perceptível o aparecimento de armas nas escolas, a 

distribuição e uso de drogas, os homicídios dentro da escola, o surgimento de grupos para 

promover a violência ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana. A escola hoje deixou 

de ser um lugar seguro para os discentes e docentes, levando a crer que a ocorrência de atos 

de violência no ambiente escolar tem se tornado, ante de tudo um grave problema social, que 

protege os alunos que em muitos casos perderam o vínculo com a comunidade que está 

inserida. 

Nessa pesquisa, que ora se encontra na fase inicial, busca de dados bibliográficos, 

pretende-se trabalhar a violência escolar considerando o fenômeno da globalização e seus 

impactos nos processos educativos, e não apenas descrever as transgressões praticadas por 

estudantes nas escolas, nas relações sociais. 
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Verifica-se, portanto, que a violência tem aumentado nas escolas, sendo diversos 

episódios envolvendo agressões, físicas, pontapés, socos, e as simbólicas que envolvem toda a 

comunidade escolar e que tem chamado a atenção de diversos organismos internacionais 

como a UNESCO que tem pesquisado sobre esse tema e apresentado sugestões de políticas 

públicas para contribuir com a soluções dos problemas enfrentados pela juventude. Observa-

se que cada vez é mais recorrente a preocupação dos jovens com a inserção no mercado de 

trabalho, com a formação profissional que a cada ano tem se tornado mais difícil e 

competitivo. 

Na esfera dessas impressões sociológicas, pretende-se buscar as informações precisas 

no universo escolar de Teixeira de Freitas, as percepções de alunos, de docentes, de pais, de 

coordenação e gestores, sobre a violência avaliando suas consequências na aprendizagem dos 

alunos. A violência tornou-se um dos temas amplamente discutidos em vários segmentos 

sociais, fazendo parte do cotidiano das pessoas, e é por isso que este tema passou a ser um 

dos focos principais da mídia, no contexto educacional. 

Diante disso, a escola vem ao longo dos anos enfrentando conflitos que se 

materializam com atos de violência em todo o seu contexto. A violência nesse momento, cada 

vez mais se amplia e mais difícil de ser controlada. Principalmente, no aspecto que se esbarra a 

convergência das questões econômicas, sociopolíticas, educativas, culturais, que é um grande 

desafio pesquisar sobre essa temática nos diferentes contornos buscando entender, 

sobretudo, a análise e a percepção da violência simbólica explicitada por Buordieu. 

 

“As formas por excelência da violência simbólica é o poder (...) 
exercidas pelas vias da comunicação racional, ou seja, com adesão 
(extorquida) dos que, sendo os produtos denominados de uma 
ordem dominada por forças enfeitadas de razão (como aqueles que 
agem por meios de sanções da instituição escolar mediante as 
sentenças dos peritos econômicos, estão forçados a conceder sua 
aquiescência ao arbitrário da força racionalizada) ”. (BUORDIEU, 
2001, p. 11). 
 

Entende-se que a escola sempre foi vista como espaço de proteção, mas que nesse 

momento histórico não se tem essa garantia. Muitos atos violentos acontecem dentro da 

escola muitas vezes são ocultados para preservar a própria instituição. O que se observa é que 

nas escolas públicas de bairros periféricos com maior frequência relatam-se os casos de 

violência esse fenômeno nos motiva a descobrir as causas entender as consequências desse 

problema para os educandos, e para a sociedade. 
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Compreende-se que a procura pela concretização das análises e reflexões acerca do 

objeto pesquisado serão as escolas em Teixeira de Freitas, que posteriormente, serão 

mapeadas e definidas. 

Considerando que as escolas em maior ou menor, proporção enfrenta esse problema 

da violência tem-se buscado as tentativas de soluções. E, os pais normal mente, acreditam que 

a escola ainda é capaz de assegurar aos seus filhos o direito à educação. Assim, a violência 

ainda se verifica segundo Fajardo, 

“E inclui também situações mais sutis, como atos de discriminação, 
preconceito, exclusão ou violência simbólica, muitas vezes cometida 
pela própria instituição educativa. A escola não é só lugar onde 
explode a violência, ele participa, também de sua gênese exercendo 
sobre os indivíduos algum tipo de pressão”. (FARJADO, 2006, p.97).  
 

A violência nas escolas é hoje um dos maiores problemas e preocupações dos 

docentes e dos dirigentes. O ambiente educacional vai gradativamente se transformando 

numa arena de assaltos, depredações, agressões verbais, agressões físicas, de dessabores, de 

insultos dentre outros. Afetando a integridade do outro e dos grupos, da violência verbal. 

Violência Simbólica e institucional. 

Entretanto, a violência na escola não é um problema novo. Contudo vem assumindo grandes 

dimensões que os docentes, e até os pais não sabem como explicar. É perceptível no ambiente 

escolar o descumprimento das normas estabelecidas e o desrespeito à pessoa, aos direitos do 

outro.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para a realização dessa pesquisa dotou-se uma concepção mais abrangente de 

violência, não só a ideia da força bruta, da agressão, mas a tentativa de compreender as 

dimensões sociais, culturais, econômicas e simbólicas que envolvem esse fenômeno. 

Nesse sentido, pretende-se verificar a família, a escola, os aspectos sociais, religião, 

sociabilidade, as expressões culturais, as opiniões, dentre outros aspectos que surgirem no 

percurso da pesquisa para que assim seja alcançada uma dimensão mais plural, mais completa, 

dos envolvidos com o objeto pesquisado, considera-se a especificidade dos problemas 

levantados e das unidades de análise. Assim, conclui-se aqui a primeira fase da pesquisa 

exploratória, e os outros desdobramentos serão apresentados a posteriori.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Acredita-se que a violência nas escolas, em especial nas periferias, tem sido um dos 

males da atualidade e vem afetando toda a sociedade. Os docentes muitas vezes têm realizado 

algumas tentativas de resolverem os problemas que surgem na comunidade escolar, como a 

agressividade, utilização de armas, e outros, mas, o professor também está sendo vitimado 

pela estrutura social, uma vez que se encontra desassistido pelo estado, tendo direitos 

fundamentais ameaçados. Visualiza-se, na maioria das vezes, professores intimidados com 

dificuldade de lidar com esses conflitos, de forma que o ambiente educacional se transforma 

num espaço de medo e desânimo. 

Nesse aspecto, observa-se que a violência apresentada na escola tem diferentes jeitos, 

conotações e contornos. Os docentes que vivenciam diretamente essa situação-problema 

podem considerá-la como consequência à transgressão das leis, às condições econômicas, à 

exclusão social e à falta de oportunidades. 

Nessa perspectiva, por sua complexidade e multiplicidade de facetas, que se pretende realizar 

a compreensão do problema da violência nas escolas em Teixeira de Freitas. Considera-se esta 

compreensão um desafio pela importância desse trabalho para a comunidade acadêmica, 

escolar, e para a sociedade. 
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PARADIGMAS DO ENSINO SUPERIOR NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO 
  

  Daiane Sousa Leite56 

 

INTRODUÇÃO 

 

O artigo com caráter de revisão bibliográfica tem por objetivo compreender os 

conceitos das práticas docentes no ensino superior, levando em consideração o novo 

ambiente em que a sociedade atual está centralizada, bem como as perspectivas do ser aluno 

e, principalmente, da relevância de uma formação docente para o exercício da prática 

pedagógica no nível superior de ensino. 

Tal ambiente, constituído por ferramentas tecnológicas da informação e 

comunicação advindas da virada do último século, vem mudando o campo social em seus 

diversos contextos em todo o mundo. A partir desta virtualização do modus operandi social, 

pragmáticas como “sociedade do conhecimento” (DRUCKER, 1994) e “sociedade da 

informação” (CASTELLS, 1999) vêm justificando-se através do fenômeno da cibercultura (LÉVY, 

1999). 

Como resultante, teóricos têm registrado mudanças significantes no processo ensino-

aprendizagem, uma vez que, com a universalização da produção de conteúdo, onde qualquer 

pessoa é plausível de construir e divulgar informação, as instituições de ensino superior vêm 

perdendo o posto de sui generis de difusão do conhecimento (GIMENO SACRISTÁN, 2007) e 

passa a ser “mais um” diante da imensurável rede de conteúdo. 

Talvez consequente deste novo cenário, percebe-se também um descaso crescente 

com a figura do professor, vindo dos alunos e das instituições de ensino, está se aderindo à 

teia paradigmática resultante da sociedade da informação. 

Destarte, o tema apresentado, além de possuir validez por sua atualidade, é 

resultado do interesse da investigação continuada acerca das transformações sociais 

viabilizadas pelas tecnologias da comunicação, assim como de compreender novos processos 

de intermediação entre professor e aluno na instituição de ensino superior contextualizada na 

mercantilização dos saberes. 

 

Palavras-chave: Ensino superior; Paradigmas; Sociedade da informação. 

 

METODOLOGIA 
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Mediante o exposto, para o embasamento teórico do tema tratado, o referido artigo 

constituiu-se por uma pesquisa bibliográfica. Tendo um caráter exclusivamente de revisão, fez-

se necessário, antes de fazer um apanhado do que seriam os paradigmas do ensino superior na 

sociedade da informação, um breve estudo sociológico de atualização, para, assim, poder 

entender mais acerca do processo de articulação de ensino-aprendizagem entre o ser 

profissional/docente e o ser aluno informatizado, dentro de uma instituição de ensino superior 

informatizada. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Uma sociedade cada vez mais conectada, inteirada na troca de informações, vem, 

segundo Ianni (2002), desafiando teóricos dos mais diversos campos da ciência. Falar em 

globalização é entender que ela está em todos os lugares e nos mais diversos campos sociais, 

principalmente nas produções intelectuais. 

Resultante desta nova perspectiva, as instituições de ensino superior deixam de ser, 

parafraseando Gimeno Sacristán (2007), sui generis de difusão do conhecimento e passam a 

ser “mais um” diante da imensurável rede de conteúdo. Em paralelo, o desafio de formar bons 

profissionais que sustente uma visão de ensino e aprendizagem na contemporaneidade 

articulando as tecnologias com a educação, tem desafiado não só as instituições, mas também 

os docentes. 

Para eles, essas novas tecnologias da comunicação têm tornado desafiador o 

processo de aprendizagem no ensino superior, uma vez que ele deixa de ser o detentor de 

toda a informação e, sobretudo, passa a disputar a atenção dos discentes com os seus 

aparelhos tecnológicos de comunicação. 

Nesse processo de mão dupla da viabilidade das tecnologias em sala de aula (e fora 

dela), o discente tende a se apegar a versões resumidas dos assuntos propostos e, muitas 

vezes, sem verificar a credibilidade da fonte. Deste modo, parafraseando Serra (2007), o receio 

neste ponto é que, na utilização da internet, o aluno do ensino superior escolha por procurar 

sínteses de cada direcionamento de ideias, sem uma reflexão mais profunda a respeito de 

cada conceito. 

Paralelamente, como empresas, as instituições de ensino superior vêm se 

submetendo a critérios gerenciais e econômicos como noções de gestão, planejamento, 

previsão e tantos outros, deixando de lado a discussão de sua existência e função social 

(PIMENTA & ANASTASIOU, 2005). 

O processo mercantilizado do ensino superior desvaloriza ainda mais a imagem do 

docente em sala de aula. Isso porque, segundo Hill (2003), o estudante passa a ser um cliente e 
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a principal preocupação da instituição se torna a satisfação dele. Assim, o professor 

universitário entrega o produto, facilita o aprendizado do cliente, dentro de um regime de 

gestão de qualidade, em que os estudantes são fregueses escolhendo módulos ao acaso e se 

tornam coadjuvantes ou até obstáculos entre o discente e seu diploma. 

Esta desvalorização do corpo docente tem tornado o trabalho exaustivo e pouco 

compensador. Com baixos salários e escassez de programas de formação continuada e 

assistida, o produto deste processo de produção em massa das instituições privadas tem sido o 

jovem deformado, e não formado/diplomado, sem entender o seu papel na vida em 

sociedade. 

Por outro lado, quem é este estudante de instituição de ensino superior privada? 

Pesquisadores como Machado (1995) e Pimenta & Anastasiou (2005) observaram que, em 

suma, os ingressantes do ensino superior são jovens adultos, com idade inferior a 25 anos, 

solteiros, trabalhadores, que dormem menos que oito horas diárias necessárias e que se 

alimentam de forma indevida e, para gozo de atualização, são portadores de aparelhos 

tecnológicos de comunicação e informação. Acrescenta-se também o detalhe de que, 

independentemente da idade, o aluno que chega à universidade vem de um sistema de ensino 

que centralizou os esforços de seus últimos três anos escolares na direção do vestibular, 

moldados a um método de copiar e colar. 

Deste modo, apesar das deficiências comuns e particulares de cada indivíduo que 

ocupa a sala de aula da instituição de ensino superior, todos estão em busca de um mesmo 

objetivo. Cabe então, aos docentes e às instituições, caminhar progressivamente em busca de 

atualizações e dinamismos, estas valorizando o papel do professor e aqueles se preocupando 

em levar para sala de aula contextualizações do cotidiano informatizado. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Estudar acerca das modificações que as ferramentas da tecnologia da comunicação e 

informação têm universalizado é, sem dúvida, um dos assuntos mais relevantes para 

praticamente todos os campos da ciência – indo muito além do campo sociológico. Tornar tal 

pesquisa uma ação continuada acerca das ações humanas na troca de informação, vai muito 

além do que havia sido aceito como um possível objeto de estudo. 

É ciência que tais paradigmas expostos na pesquisa não são exclusivos da sociedade 

informatizada. O proposto, desde o início da pesquisa, foi de compreender os desafios 

vivenciados pelos sujeitos do processo ensino-aprendizagem que vivem nesse emaranhado, 

agora invisível, de cabos de transmissão de dados e carregadores de baterias à base de lítio. 
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Uma evolução tecnológica contínua e acelerada, que já perdeu seu papel de 

facilitadora, começa a ser uma pedra no sapato de universidades, as quais passaram a 

mercantilizar o ensino e a ignorar uma necessidade crescente: a valorização da prática docente 

sustentada pela formação teórica. 

Creditar um profissional como docente na ideia de que, se sabe fazer sabe ensinar 

pode até ter dado certo durante algum tempo, mas na Era da Informação, onde todo mundo 

sabe sobre tudo, ensinar deixa de ser um dom e passa ser ciência, bem como sala de aula 

passa ser objeto de estudo. Hoje, o professor universitário enfrenta inovações tecnológicas 

trazidas, tanto pela instituição, quanto pelos alunos, e precisa estar atento a práticas 

pedagógicas para, de fato, ensinar, e não transferir informação. 

É válido ressaltar que há muito que se explorar quando o assunto é ensino superior e 

sociedade da informação. Fica aqui, portanto, o espaço para estudos futuros. 
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SOCIEDADE E CIDADANIA INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS EM DEFESA DA VIDA: UM ESTUDO DA 
INSERÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE NAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO DO 

MUNICÍPIO DE ALCOBAÇA-BAHIA 
 

Benedito Borel da Conceição57 

 

INTRODUÇÃO 

As investidas que deu nos recursos humanos são marcantes, pois qualquer localidade 

poderá favorecer das capacidades apreendidas dos seus cidadãos no exterior. Esta resolução 

pode ser mais útil que qualquer outra que origine na construção de avenidas, figuras, fontes, 

circulares e outras obras de fachada. 

Algumas localidades que não tem situações para favorecer a descentralização do 

ensino superior, têm de descobrir soluções para o enriquecimento de capacidades e saberes 

dos seus cidadãos. E seguidamente poder terminar a sua formação.  

É essencial propiciar circunstâncias para repovoar a localidade, pois caso isso não suceda, os 

seus habitantes vão continuar a analisar no exterior as oportunidades que não acham na sua 

cidade. É necessário beneficiar os recursos humanos, através do desenvolvimento da 

economia local, pois se este objetivo não for adquirido, não é permissível adquirir trazer a 

excelência dos recursos formados no exterior.  

Existe outra solução, que pode ser a aposta no turismo, se acaso a localidade possa 

dotar do interesse das suas praias, montanha, igrejas e museus. Ter mais indústria, comércio, 

turismo, serviços e novas mentalidades, espontaneamente aparecerá desenvolvimento 

regional. Para estimular a fixação dos jovens, não basta auxiliar o artesanato local, mudar a 

prefeitura o maior empregador da região e desenvolver atividades esportivas e recreativas 

para o povo abandonar as suas necessidades que não foram cumpridas. 

Assim, a inserção do ensino profissionalizante nas escolas do ensino médio do 

município de Alcobaça seria uma nova prática para o desenvolvimento das políticas públicas 

de desenvolvimento nas áreas do turismo ambiental, redes hoteleiras, restaurantes, entre 

outras áreas de importância significativas para o crescimento e desenvolvimento regional do 

município de Alcobaça. 

Palavras-chave: investidas; descentralização; jovens; inserção e desenvolvimento. 
 

METODOLOGIA 

Desenvolvimento Regional baseia-se em um conjunto de atividades de ensino, busca e 

extensão voltado à melhoria da qualidade da Educação, vistos como estratégicas para o 
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desenvolvimento regional, com gratuidade parcial. A promoção do desenvolvimento 

defensável é uma das tarefas principais tanto dos governos como da sociedade civil. Para além 

de um grande crescimento econômico, percebe-se aqui um crescimento sustentável como 

aquele que é apto de acompanhar as dimensões.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Entende-se que para lucrar um desenvolvimento não basta somente produzir 

crescimento econômico, mas é essencial inteirar, relacionar e administrar. Apesar de na região 

haja a oferta de educação básica, ao procedimento de desenvolvimento, os mesmos não se 

encontram devidamente articulados os planos de promoção do desenvolvimento da 

sociedade.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Ao concluir este trabalho recomenda-se estudar um modelo sociedade e cidadania 

inovações tecnológicas em defesa da vida baseada nas informações contidas no texto em 

epigrafe, comparar a inserção do ensino profissionalizante nas escolas de ensino médio do 

município de Alcobaça - Bahia, com o objetivo de incorporar essas ideias dentro de um novo 

modelo de educação para os jovens e a sua inserção no mercado de trabalho.   
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CRISPR-CAS9: UMA POSSIBILIDADE REAL CONTRA O CÂNCER 
 

Elizabete Neta dos Santos Gusmão58 
Orientadora: Profª. Msc. Tharcilla Nascimento da Silva Macena59  

  

INTRODUÇÃO 

 
O câncer se caracteriza por alterações no DNA que resultam na multiplicação 

descontrolada de uma célula, a qual adquire a capacidade de invadir outras estruturas do 

organismo. 

Avanços na área da biologia molecular ampliaram o conhecimento acerca dos 

mecanismos celulares, e novas técnicas moleculares sinalizam para uma melhor elucidação das 

vias genéticas responsáveis pelo surgimento e progressão da doença, o que pode contribuir 

para a prevenção e desenvolvimento de terapias alvo para essa patologia (PIERCE, 2011). 

Nesse contexto, a edição de genes surge como uma possibilidade promissora capaz 

de atuar na supressão de genes relacionados ao surgimento e progressão, como também em 

alternativas de prevenção tendo como foco fatores genéticos de predisposição para o câncer. 

Desse modo, a ferramenta CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic 

Repeats), associada a genes (Cas), pode representar uma tecnologia com potencial de trazer 

novas perspectivas na prevenção e tratamento do câncer. 

O objetivo deste estudo foi apresentar as possibilidades de aplicações da ferramenta 

CRISPR associada a Cas9 no campo da oncogênese, demonstrando as recentes descobertas 

sobre o uso dessa tecnologia em terapias alvo para o câncer. 

Palavras-chave: Oncogênese; Engenharia genética; Terapia alvo. 

 

METODOLOGIA  

 
Foi realizada uma revisão integrativa focada em estudos que abordavam o tema 

proposto nos objetivos dessa pesquisa. A revisão integrativa é um procedimento metodológico 

de revisão mais ampla, o qual possibilita a inclusão de estudos teóricos e empíricos com 

diferentes abordagens metodológicas (POLIT, 2010).  

O presente estudo, de abordagem qualitativa, seguiu as etapas de delimitação do 

tema, elaboração da pergunta norteadora e busca de estudos na literatura e posterior 

discussão sobre os achados.  
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Utilizou-se como critérios de inclusão publicações ocorridas entre 2008 a 2017, 

publicadas na íntegra em português e indexados nas bases de dados SciELO (Scientific 

Electronic Library Online), LILACS (Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde) e BVS (Biblioteca Virtual de Saúde). Os descritores utilizados para a busca dos estudos 

foram: CRISPR, Cas9, câncer e câncer. 

Para a definição dos trabalhos a serem incluídos foi realizada a leitura do título e 

resumo dos trabalhos para verificar se estavam adequados à proposta deste estudo. Após a 

busca sistematizada, foram encontrados 12 trabalhos, 03 foram eliminados, já que os 

trabalhos que eram repetições.  

Seguidamente foi realizada leitura dos resumos dos 09 artigos restantes, sendo 

excluídos 03 por não se adequarem à proposta desta pesquisa.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
O CRISPR associado à endonuclease Cas é encontrado em bactérias e arqueas, 

integrando o sistema imunológico adaptativo contra ataques virais. O sistema CRISPR é 

formado por uma série de repetições palindrômicas curtas e interespaçadas (RITCHER; 

LANDAU; PLAGENS, 2013). Essas repetições e os espaçadores ao serem transcritos formam o 

RNA guia, também conhecido como transativador, o qual será responsável por direcionar a 

proteína Cas9 ao alvo (SANDER; YOUNG, 2014). 

Com base nesta estratégia do sistema imunológico bacteriano, tornou-se possível a 

edição de genomas. Desse modo, é possível a introdução in vitro da endonuclease Cas9 e do 

RNA guia em células de interesse, no intuito de direcionar essa maquinaria a locais específicos 

do genoma, para que se realizem clivagens na fita de DNA, assim, o sistema de reparo natural 

da célula, entra em ação alterando a sequência de DNA. Nesse sentido, o sistema CRISPR-Cas9 

pode ser utilizado para reparar mutações ou para inserir mutações (RITCHER; LANDAU; 

PLAGENS, 2013). 

No que tange à área de estudo sobre o câncer, estudos experimentais têm sido 

realizados utilizando-se dessa ferramenta e resultados satisfatórios têm sido alcançados. 

Platt et al. (2014), com o objetivo de verificarem a aplicabilidade da ferramenta CRISPR-

Cas9 para edição de três dos principais genes relacionados ao adenocarcinoma pulmonar 

(KRAS, p53 e LKB1), utilizando como organismo camundongos modificados geneticamente. Os 

autores conseguiram com sucesso, por meio da edição de genoma, inserir mutações nos genes 

supressores de tumor. 
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Em um estudo semelhante, Park et al. (2017), com o intuito de estudar os mecanismos 

de resistência a medicamentos do câncer de fígado,  conseguiram criar por meio da 

ferramenta CRISPR-Cas9  linhagens de células cancerosas com mutações específicas. Com este 

estudo, os autores verificaram a possibilidade da edição de genoma com mutações de 

interesse, o que permite o estudo dos mecanismos de resistência da doença, bem como a 

eficácia de drogas utilizadas na terapia. 

MA et al. (2017), com o objetivo de verificar fatores de predição no tratamento de 

câncer de pâncreas, na busca de se obter a possibilidade de um tratamento individualizado 

para pacientes citotóxicos ou terapias alvos que evitem tratamentos ineficazes, utilizaram a 

ferramenta CRISPR-Cas9 para inativar a proteína desoxicitina  quinase (DCK). Os autores 

conseguiram identificar o gene DCK como um determinante crítico de sensibilidade aos 

inibidores que são utilizados amplamente no tratamento de câncer de pâncreas, o que sinaliza 

a existência de mediadores críticos atuantes na resposta à terapia contra o câncer. 

Estudos recentes tem apontado para ferramenta CRISPR-Cas9 como alternativa para o 

tratamento em tumores malignos no cérebro como o glioblastoma multiforme, um dos mais 

agressivos cânceres cerebrais (GLASER et al., 2017).  

Em um ensaio clínico liderado pelo oncologista Lu You, no hospital West China, em 

2016, foi injetado pela primeira vez em humanos, células editadas via ferramenta CRISPR-Cas9.  

Neste estudo, células imunes dos pacientes foram coletadas e utilizando a técnica 

CRISPR-cas9, o gene responsável pela proteína que inibe a resposta imunológica celular, o que 

abre uma janela oportuna para proliferação do câncer, foi silenciado. Depois da edição, as 

células foram cultivadas e em maior quantidade foram injetadas novamente nos respectivos 

pacientes. Os resultados desse ensaio ainda não foram divulgados, contudo as expectativas 

são otimistas, visto que, espera-se que as células editadas atuem contra atacando o câncer, e 

os resultados preliminares obtidos até o momento foram positivos (CYRANOSKI, 2016).  

Em março de 2017 um grupo de pesquisadores da Universidade de Pequim, anunciou o 

interesse de realizar três ensaios clínicos, tendo como foco o uso de CRISPR/Cas9 contra os 

cânceres de bexiga, próstata e rins. Tais estudos ainda não foram aprovados (CYRANOSKI, 

2016), todavia, cada vez mais se percebe o interesse nessa ferramenta, com o objetivo de 

buscar novas terapias para o câncer.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

CRISPR-Cas9 tem surgido como uma ferramenta que promete trazer grandes avanços 

no campo da oncogênese. Nesse sentido, ao longo desse estudo foi possível verificar diversas 

possibilidades da aplicação do CRISPR no que se refere aos estudos sobre o câncer.  
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Observou-se ainda que a ferramenta pode ser utilizada para edição do gene no sentido 

de se eliminar mutações, como também para se criar o chamado “nocaute genético”, ou seja, 

criar uma mutação de interesse. 

Sob esse contexto, as recentes descobertas alcançadas prometem tornar as 

possibilidades de terapias tumorais mais eficazes, assim como promover também novas 

alternativas de prevenção contra o câncer. 
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RESISTÊNCIA BACTERIANA: UM PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA 
 

Hemily Andrade Lopes60 
Orientadores: Profª. Msc. Tharcilla Nascimento da Silva Macena61 

Prof. Msc. Wagner Gonçalves Macena62  

INTRODUÇÃO 
 
  A variabilidade genética bacteriana vem sendo estudada há tempos pela ciência. 

Observa-se a adaptação de algumas bactérias que anteriormente, eram inofensivas para saúde 

humana, tornando-se cada vez mais competente para sua sobrevivência, e 

consequentemente, gera uma preocupação para saúde pública, pois há o crescimento de 

infecções persistentes causadas pelo mesmo.  

Os microrganismos estão sujeitos continuamente a modificações genéticas, que 

auxiliam na capacidade de se desenvolverem em habitats diferentes. A alteração genética 

beneficia a bactéria de modo que, por exemplo, cria a capacidade de resistir a drogas 

desenvolvidas para sua destruição, o que se denomina resistência antimicrobiana.  

Segundo o Brasil (1998), Portaria n° 2616/1998, a infecção hospitalar, conhecida 

atualmente como Infecção Relacionada à Assistência à Saúde (IRAS), manifesta-se durante a 

internação ou após alta do paciente, estando relacionada com a internação ou procedimentos 

hospitalares. Outra grande causa do crescimento de IRAS por bactérias é o uso indiscriminado 

de antibióticos, tanto humano quanto agropecuário. Segundo Pereira (2005), a IRAS causada 

por agentes microbianos, no geral, apresentam baixa virulência, porém, em paciente com 

sistema imunológico debilitado, desenvolve-se processo infeccioso.   

Estima-se que cerca de 700 mil pessoas morram todos os anos em decorrência de 

infecção por bactérias resistentes a medicamentos (MIRANDA, 2017). Por isso, as chamadas 

superbactérias são consideradas a próxima grande ameaça global em saúde pública pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) (GUIMARAES, 2017). 

O objetivo desse trabalho foi descrever os mecanismos clássicos de transmissão de 

resistência bacteriana, bem como, relatar casos de resistência bacteriana. 

 

Palavras-chave: Resistência Bacteriana; Infecção Relacionada à Assistência à Saúde; 

Mecanismos de resistência. 
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METODOLOGIA  

 
O presente trabalho tratou-se de uma revisão de literatura do tipo narrativa, tendo 

critério de pesquisa utilizar materiais publicados a partir de 2005 até atualmente.  

O primeiro contato foi realizado com livros da área de Microbiologia e Genética, 

material no qual tem embasamento teórico aprofundado sobre mecanismos de transferência 

genética. Em seguida, buscou-se por artigos publicados por meio de banco de dados, como 

Portal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Biblioteca Científica Eletrônica 

Virtual (SciELO), e em textos publicados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O modo de disseminação das bactérias em um ambiente hospitalar, segundo Oliveira 

& Silva (2008) se dá por meio das mãos e vestimentas de profissionais de saúde, por 

procedimentos hospitalares, e até mesmo através da comida. Dentre os principais 

instrumentos hospitalares que auxiliam para a proliferação microbiana estão o equipamento 

que faz a ventilação mecânica e os cateteres urinários e venosos.  

Pesquisa realizada em uma unidade de terapia intensiva de um hospital universitário 

brasileiro em 2010, foram diagnosticados 151 pacientes que desenvolveram IRAS por agentes 

microbianos, sendo que 114 desses apresentaram resistência bacteriana. Entre os 

microrganismos resistentes mais comuns estão Acinetobacter baumannii (35,1%), 

Pseudomonas aeruginosa (21,6%) e MRSA, Klebsiella pneumonia e Escherichia coli (10,8%) 

(OLIVEIRA, KOVNER & SILVA, 2010).  

Segundo Garcia (2013), outro estudo feito em hospital do norte de Minas Gerais, foi 

diagnosticado 44 (cerca de 11,6%) casos de IRAS por bactérias multirresistentes, durante o 

período entre abril de 2011 e abril de 2012. Em outro hospital localizado na região de 

Sorocaba - SP entre o período de janeiro de 2013 a agosto de 2015, segundo Anjos (2015), de 

166 pacientes, ocorreu letalidade em 48,2% (80 óbitos), por bactérias multirresistentes, sendo 

o Acinetobacter baumanii a bactéria multirresistente mais frequente (59%) e de maior 

letalidade (57,1%) seguida pela Klebisiella pneumoniae (38,5%). 

Um dos caminhos para que a bactéria possa se tornar patogênica, é por meio de 

mutação, que consiste na alteração da sequência de bases de DNA, resultando na inserção ou 

deleção de uma característica da bactéria. Segundo Levinson (2016), como exemplo tem-se a 

Salmonella typhimurium, na qual sua membrana externa sofreu alteração, podendo sobreviver 

nos fagócitos.  
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Outro processo de alteração genética, que confere a transferência de fragmento de 

DNA de uma célula para outra, chama-se recombinação, diferenciando-se em mecanismos 

chamados conjugação, transdução e transformação. A conjugação é um processo de 

transferência de genes de uma bactéria para outra, por meio de pilis sexuais. A transdução, 

segundo Brocks (2014), permite a transferência do material genético do doador via 

bacteriófago para a célula receptora, por meio de infeção por fagos. A transformação é um 

processo no qual ocorre à transferência direta do DNA de uma bactéria para outra, onde, 

segundo Levinson (2016), como exemplo, o Streptococcus pneumoniae, onde em um 

experimento revelou que o DNA extraído de uma linhagem virulenta capsulada, era capaz de 

transformar pneumococos não capsulados em organismos capsulados. 

Além da transferência genética, existem outros mecanismos capazes da bactéria 

adquirir resistência, através de propriedades intrínsecas, são elas: mecanismos enzimáticos, 

onde o antimicrobiano é degradado pelas enzimas; alteração de permeabilidade, que segundo 

Tortora, Funke & Case (2012) atua na redução da abertura de porinas, impedindo o antibiótico 

de atravessar o espaço periplasmático; bomba de efluxo, onde, segundo Brasil (2007), 

caracteriza pelo bombeamento de antimicrobianos do meio intracelular para o extracelular; e 

alteração do sítio de ação do antimicrobiano, impedindo qualquer efeito do antibiótico. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Para uma eficácia maior no controle e tratamento de infecções causadas por bactérias, 

é essencial compreender os meios pelos quais as bactérias adquirem resistência, conforme 

mecanismos descritos nesse trabalho. Neste ponto, o uso e prescrição controlados de drogas 

antibacterianas tornam-se ferramentas de baixo custo, e evita uma exposição desnecessária 

da microbiota a drogas de uso restrito.  

O ambiente hospitalar e os profissionais da saúde tem um importante papel para o 

controle de IRAS por agentes microbianos. Medidas de prevenção e controle devem ser 

implementadas com rigorosidade dentre os profissionais de saúde, como maior cobrança nas 

técnicas de higienização e desinfecção, com isso espera-se minimizar eventos indesejáveis e 

diminuir o número de bactérias que se tornam resistentes ao longo do tempo. 

              Por outro lado, muito tem sido feito em pesquisas no mundo todo em busca de novas 

drogas, no entanto, até então não se tem o antídoto para este grande problema de saúde 

pública, reforçando assim a necessidade mundial de concentrar investimentos nos estudos e 

divulgação desta temática, uma vez que bactérias que há poucos anos atrás sequer causavam 

preocupação clínica, por não terem qualquer resistência ou mesmo desencadearem patologia, 
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atualmente são problemas para os ambientes hospitalares devido à multirresistência e 

consequentemente sérios problemas de saúde pública.  
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INTRODUÇÃO 
 

Por ser o concreto um dos materiais mais utilizados do mundo, várias técnicas visam 

promover e melhorar sua durabilidade e resistência, sendo, portanto, alvo de grandes 

investimentos da indústria da construção. Com a busca por novas tecnologias que sejam 

sustentáveis e mais econômicas, foi desenvolvido um concreto que promove o reparo, através 

da adição de bactérias produtoras de cristais de cálcio no aglomerado, selando fissuras 

provocadas por tensões sofridas no material. Essa técnica tem por finalidade diminuir o uso de 

outros métodos mais caros e poluentes, além de poupar gastos com o reparo e manutenção. 

Esta tem sido uma alternativa que, de acordo com pesquisas, mostra-se viável para o 

preenchimento de microfissuras que naturalmente são originadas nas construções.  

O bioconcreto se baseia na indução microbiológica de precipitação de cálcio (MICP), 

que suscita a formação de cristais de calcário através da precipitação de carbonato de cálcio 

causada por bactérias ureolíticas. Sendo o processo de biomineralização um evento normal na 

natureza, seja no solo, na formação de esqueletos, induzido pelo metabolismo de certos 

microrganismos. O presente estudo visa compreender o uso da técnica que utiliza bactérias 

que precipitam calcita no reparo e aumentam a resistência do concreto e discutir sua aplicação 

na engenharia civil. 

 

Palavras-chave: Concreto; Bactérias Ureolíticas; Reparo; MICP. 

 

METODOLOGIA  

 
Para a discussão desse trabalho foram empregados estudos e livros das áreas de 

microbiologia e engenharia civil. As buscas foram realizadas com os seguintes descritores: 

bioconcreto, biomineralização, bactérias ureolíticas, concreto, patologias do concreto. As 

bases de dados utilizadas foram o Google Acadêmico, NCBI (National Center for Biotechnology 

Information), SciELO (Scientific Electronic Library Online), PubMed (US National Library of 

Medicine National Institutes of Health). 

Os artigos utilizados para análise, não foram selecionados quanto ao ano em que 

foram publicados, mas quanto à relevância de seu conteúdo, sendo encontradas publicações 

                                                 
63

 Graduanda em Biomedicina pela Faculdade do Sul da Bahia-FASB. 
64

Graduanda em Engenharia Civil  pela Faculdade Pitágoras de Teixeira de Freitas.  
65

 Docente da Faculdade do Sul da Bahia-FASB, e da Universidade Estadual da Bahia-UNEB. 



128 

 

de 2005 a 2017. Contudo, foram lidos 20 artigos, dos quais 2 foram rejeitados após leitura, por 

não condizerem com o contexto buscado, sendo 18 utilizados para realizar a discussão. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

O concreto ou betão é o resultado da mistura dos seguintes materiais: aglomerante 

que é o cimento (carbonato de cálcio, sílica, alumínio e minério de ferro, extraídos de argila ou 

rocha calcária), agregado classificado miúdo e graúdo que é qualquer material granular, como 

pedregulho, seixos, areia, rocha britada, entre outros e a água (Revista Concreto e Construção, 

2009, p. 15). A utilização do cimento teve início em 2.750 a.C. (Revista Concreto e Construção, 

2009 p. 16), no Brasil, estudos para viabilidade de utilização do concreto se deram por volta de 

1888, por meio do comendador Antônio Proost Rodovalho que instalou uma fábrica em sua 

fazenda Santo Antônio, localizada em Sorocaba-SP (BATTAGIN, ABCP), sendo desde então, 

mundialmente utilizado como base na engenharia civil. 

        Contudo, o material pode sofrer deterioração iniciada por processos químicos, mecânicos, 

físicos, biológicos e eletromagnéticos. Um dos processos de degradação do concreto mais 

comum é a corrosão de armaduras; com a formação de eletrólitos na superfície de aço, que 

ocorre pela umidade do concreto, intempéries, falta de manutenção, desgaste por abrasão, 

desgaste por erosão, carbonatação entre outros, levam a diminuição de sua vida útil (LAPA, 

2008). O reparo tradicional consiste em delimitar a área afetada, remoção do concreto 

afetado, remoção ou limpeza da armadura e reconstituição da peça (MARQUES, 2015), motivo 

pelo qual a cada ano milhões são gastos em manutenção. Surge então o interesse em 

pesquisas que desenvolvam estratégias que visem ser mais eficazes em aumentar sua 

durabilidade. 

A biomineralização é um processo natural onde os organismos vivos sintetizam cristais 

minerais, a partir da precipitação de carbonato de cálcio. A urease, presente no metabolismo 

de bactérias ureolíticas, é a enzima que catalisa a precipitação, que ocorre dependendo das 

condições do ambiente, como elevação de pH e a interação entre íons da parede bacteriana e 

do meio extracelular (TRABULSI et al, 2005). 

O processo se inicia após a hidrólise da ureia e a liberação de carbamato e amoníaco. Em 

seguida, o carbamato sofre uma hidrólise espontânea e libera amônia e ácido carbônico. No 

meio aquoso, esses íons se equilibram, formando bicarbonato, amônia e íons hidróxido, que 

causam a elevação do pH. Após a elevação do pH o ambiente fica então propício a 

precipitação, uma vez que o equilíbrio do bicarbonato é alterado gerando íons carbonato. 

Esses íons carbonato reagem com os íons de cálcio presente na superfície da membrana 
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celular bacteriana, precipitando o carbonato de cálcio que vai formar os cristais (VIEIRA DOS 

REIS, 2017 apud HAMMES et al. 2003; DHAMI et al. 2013). De acordo com o esquema: 

 

CO(NH2)2 + H2O ⟶ NH2COOH + NH3  

NH2COOH + H2O ⟶ NH3 + H2CO3    

H2CO3 ⟷ HCO3
- + H+  

2NH3 + 2H2O ⟷ 2NH4
+ + 2OH-  

HCO3
- + H+ + 2NH4

+ + 2OH- ⟷ CO2- 
3 + 2NH4

+ + 2H2O  

CO2- 
3 + Ca2+ ⟷ CaCO3  

 

De acordo com Jonkers e Schlangen (2008), as estruturas do concreto já possuem uma 

capacidade, apesar de limitada de se auto reparar.  Essa capacidade é proporcionada pelas 

partículas de cimento que não foram hidratadas durante a mistura, que ao entrar em contato 

com água advinda de fissuras, sofrem uma segunda ou retardada hidratação. Contudo, ela não 

possui tanto êxito como método de reparo. 

Pesquisas recentes analisaram a capacidade de bactérias ureolíticas em desenvolver o 

mesmo potencial de desagravo natural, através da precipitação de carbonato de cálcio e 

posterior formação de cristais para a selagem de fissuras. O mecanismo que dá início ao 

processo de reparação se dá a partir do surgimento de fissuras no concreto. Ao penetrar por 

essas fissuras, a água e outros componentes potencialmente agressivos para o concreto, tem o 

importante papel de ativar o metabolismo dos esporos dessas bactérias adicionados à massa, 

além de diluir o lactato de cálcio que é adicionado como nutriente. Então, utilizando a indução 

microbiológica da precipitação de carbonato de cálcio (MICP), o concreto promove a interação 

entre esses componentes resultando na selagem da fissura, o que aumenta também sua 

capacidade de impermeabilidade (KRISHNAPRIYA, 2015; JONKERS e SCHLANGEN, 2008) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
        O uso de bactérias com capacidade ureolítica no restauro de patologias no concreto, 

segundo a literatura consultada, mostrou-se viável para aplicação na construção civil, uma vez 

que, nos resultados das pesquisas, demonstrou eficácia em selar fissuras utilizando-se de um 

evento que já ocorre naturalmente, a biomineralização, além de proporcionar uma melhora na 

qualidade do concreto nos aspectos resistência e permeabilidade.  

Com esse estudo, foi possível compreender os mecanismos de ação dessa técnica, 

utilizando para tal o mecanismo metabólico das bactérias ureolíticas. 
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Ainda não existem pesquisas que comprovem algum impacto da utilização dessa 

técnica na saúde humana, e são necessários mais estudos quanto sua aplicação nos mais 

variados climas e suas limitações. Apesar de apresentar um valor econômico relativamente 

maior que o do concreto tradicional por conta de sua tecnologia, o custo benefício de sua 

utilização aponta resultados positivos.  
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INTRODUÇÃO 

 

A Entomologia forense é a área da ciência que estuda os insetos e outros artrópodes 

associados a diversas questões criminais. Em 1235 ocorreu a primeira aplicação da 

entomologia forense, na China. Tornando-se mundialmente conhecida após 1894, com a 

publicação do livro “La faune des cadavres” de Mégnin, na França, onde o autor realiza 

descrições dos insetos e relatos de casos já estudados por ele e seus colaboradores. Apesar de 

existir a anos, a Entomologia forense ainda tem sua aplicação restrita no Brasil, além disso, 

quando utilizada contribui basicamente com dados como o IPM (Intervalo Pós-Morte) e o local 

do crime. A associação da Entomologia forense com a Biologia Molecular pode facilitar o 

desvendamento de crimes, com a identificação da vítima e/ou agressor através da obtenção 

de perfis de DNA humano, sendo assim de alta relevância social. Estudos demonstraram, por 

exemplo, ser possível retirar e identificar DNA humano a partir de extratos do trato digestivo 

de larvas decompositoras (ZEHNER et al., 2004), em larvas de besouros de restos ósseos 

humanos (DIZINNO et al. 2002), de excretas de piolhos adultos (REPOGLE et al., 1994) e 

mesmo para determinar a identidade ou o sexo do indivíduo no qual as larvas se nutriram 

(CLERY, 2001).  

O isolamento, a amplificação e a caracterização de materiais genéticos humano e não-

humano encontrados em trato digestório de artrópodes hematófagos (que se alimentam de 

sangue) e necrófagos (consumidores de material em decomposição), têm avançado, 

significativamente. A identificação pode também ser realizada, coletando-se o material 

armazenado no papo, localidade em que não há ação de enzimas digestivas, possibilitando a 

preservação do material genético (OLIVEIRA-COSTA, 2011).  

A presente revisão busca mostrar um comparativo das técnicas de Biologia Molecular 

mais utilizadas para a detecção do DNA humano nos insetos necrófagos, mostrando as 

vantagens e limitações de cada uma delas. 
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Palavras-chave: RFLP; PCR; DNA. 

METODOLOGIA  

O presente trabalho é uma pesquisa qualitativa, desenvolvido com base em revisão 

bibliográfica de estudos envolvendo a Entomologia e Biologia Molecular. Foram realizadas 

buscas em Livros, Trabalhos de Conclusão de Curso, Artigos, Monografias, Resumos de 

Congressos e Notas Científicas nos bancos de dados do Scielo (Scientific Electronic Library 

Online), Lilacs (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) e Pubmed 

(Public Medline or Publisher Medline), utilizando os seguintes descritores: DNA, Entomologia 

forense, Biologia molecular, PCR, RFLP e Insetos necrófagos. Para a revisão, consideraram-se 

documentos publicados de 2001 a 2016. Este intervalo de tempo foi escolhido em função da 

maior disponibilidade de bibliografia e o crescente avanço que a investigação forense tem 

alcançado.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nas investigações forenses, o perfil de DNA tem sido aplicado, principalmente, para 

comparação direta entre amostras de DNA (sangue, sêmen, saliva, cabelo) coletados na cena 

criminal e amostras de DNA dos suspeitos (denominado “fingerprints” ou digitais genéticas), 

ou então, para teste de paternidade. Entomologistas forenses do mundo todo estão usando as 

mais recentes técnicas de DNA disponíveis para a identificação de espécies de insetos que 

podem auxiliar na estimativa do IPM e, desde 1994, muitos protocolos têm sido estabelecidos 

com este fim para várias espécies necrófagas conhecidas (OLIVEIRA-COSTA, 2011).  

As bases para a utilização dos testes de identificação da individualidade humana, pelo 

estudo do DNA, encontram-se na diversidade ou polimorfismo dos diversos locos de 

minissatélites, microssatélites ou HLA (antígenos leucocitários humanos) (JOBIM, COSTA E 

SILVA, 2012). 

São duas as técnicas de análise do DNA mais utilizadas nos testes de identificação da 

individualidade humana, sendo elas o RFLP (sigla em inglês para polimorfismo baseado no 

comprimento dos fragmentos de restrição) e a PCR (sigla em inglês para Reação em Cadeia da 

Polimerase) (JEFFREYS, 1985). Ambas as técnicas estudam os marcadores genéticos, 

sequências de DNA polimórficas, isto é, apresentam muitas variações, o que permite que cada 

indivíduo possua uma sequência única que o individualiza, por isso chamada também de 

"impressão digital do DNA".  

 A RFLP estuda o VNTR (do inglês, Variable Number of Tandem Repeats) através da 

hibridização de sondas multilocais ou unilocais. É uma técnica que avalia uma gama de 

organismos baseada nos padrões de clivagem do DNA. Para isso, o DNA da amostra deve ser 
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extraído, purificado e, frequentemente amplificado. Essa técnica tem sido extensivamente 

usada para determinar as relações (polimorfismo) entre as espécies, assim como para 

fingerprinting e testes de paternidade (THYSSEN, 2011). 

A PCR estuda os loci STR (do inglês, Short Tandem Repeats) pela amplificação destes. É 

um método extremamente poderoso na avaliação da individualidade humana. Ela permite a 

amplificação seletiva, in vitro, de sequências específicas do DNA alvo que se deseja estudar. O 

princípio da reação está no conhecimento da sequência do DNA alvo e em reação bioquímica 

complexa. Os locos de microssatélites apresentam alelos ou fragmentos de DNA com tamanho 

que variam de 100 a 300 pares de bases. Eles são os preferidos na análise pericial de casos de 

identificação humana em que a amostra é escassa e/ou parcialmente degradada (MULLIS, 

1987; HOCHMEISTER, 1998). 

A RFLP não pode ser utilizada em casos onde o DNA se encontra degradado, nela se 

utiliza hibridização de sondas radioativas ao DNA, tendo seu processo mais lento além de 

apresentar limitações técnicas de não detecção de alelos de tamanhos extremos e 

impossibilidade de determinação precisa dos alelos observados, o que dificulta comparações 

acuradas de resultados entre laboratórios. Essa técnica é mais polimórfica e, obviamente, mais 

informativa. Contudo, possui uma alta taxa de mutação, o que aumenta a chance de falsas 

exclusões de paternidade, outro fator negativo é a impossibilidade de ser automatizada, o que 

eleva o custo (THYSSEN, 2011). O procedimento do RFLP exige etapas numerosas ao longo de 

semanas para apresentar os resultados, tornando o processo trabalhoso e demorado, 

enquanto a PCR pode amplificar quantidades minúsculas de DNA em questão de horas (MUNIZ 

E SILVA, 2010). Devido às numerosas razões citadas acima, a técnica do PCR substituiu o RFLP 

na maioria das aplicações que exigem o DNA que arranja em sequência como o teste da 

paternidade ou análises de amostras. 

A PCR necessita de pouco DNA, permitindo a utilização de pequenas amostras e 

determinação simultânea do sexo dos indivíduos testados, o que é importante para evitar uma 

possível troca de amostras. É uma técnica mais rápida, onde a análise dos resultados baseia-se 

na determinação exata dos alelos, através da comparação direta com escadas alélicas 

definidas e validadas internacionalmente, sendo significativamente mais precisa (MUNIZ E 

SILVA, 2010). Um diferencial que a PCR possui é a facilidade de padronização da técnica intra e 

inter laboratórios, permitindo comparações precisas entre os mesmos, além de apresentar 

aptidão em montar bancos de dados da população local, possuir menor taxa de mutação e a 

vantagem de ser automatizada. Outros elementos que são levados em consideração no 

momento de escolha desta técnica são: o custo baixo, menor polimorfismo e o fato desta 

técnica possuir mais marcadores validados que a técnica de RFLP-VNTR (JOBIM, COSTA E 
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SILVA, 2012). O FBI (Federal Bureau of Investigation) e a Interpol (International Criminal Police 

Organization) utilizam bancos de dados genéticos para a identificação de criminosos em nível 

mundial, baseando-se exclusivamente em loci STR. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Com base nos dados levantados e nas comparações realizadas na presente revisão foi 

observado que, o fato da PCR requerer quantidade ínfima de DNA, a descoberta de cada vez 

mais marcadores STR, o baixo custo da reação, são algumas das características que fazem com 

que essa técnica seja atualmente o padrão internacional para a identificação humana nos 

insetos necrófagos e investigação até mesmo nos testes de vínculo genético, levando a 

substituição da técnica de RFLP-VNTR pela de PCR-STR sistematicamente.  
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INTRODUÇÃO  
 

Os consumidores estão mais exigentes quando se trata da beleza das madeixas, ainda 

mais porque o desejo maior é por cabelos lisos e bem cuidados o que contribui para aquecer o 

setor de cosméticos. Sendo que os produtos cosméticos capilares devem ser eficazes, 

eficientes e seguros garantindo a saúde do consumidor principalmente os ávidos por cabelos 

lisos, buscando alisamentos ilegais como o formol que vem causando efeitos adversos tanto 

em que utiliza que é os clientes quanto quem aplica que são os cabeleireiros, por isso que o 

objetivo desse estudo foi verificar o nível de conhecimento desses profissionais em relação às 

consequências ocasionadas a saúde devido o uso indiscriminado do formol como alisamento 

capilar realizados nos salões de beleza, a fim de identificar os efeitos tóxicos causados no 

organismo ao ficarem expostos a esse agente químico. O Método da pesquisa foi à aplicação 

de questionário para 100 cabeleireiros de vários estados do Brasil que frequentam uma escola 

de negócios para esses profissionais em Teixeira de Freitas- BA. E através das respostas 

constatou-se que a maioria dos entrevistados 51% utilizam o formol e 16% não usam e 20% 

aplicam às vezes e os outros 13% pararam de usar, quanto ao apresentarem algum tipo de 

efeitos adversos os 86% disseram que sim sendo que 14% nenhum efeito por não utilizarem. Já 

as patologias causadas pelo formol 100% tem conhecimento que faz mal a saúde, porém 

continuam utilizando-o como alisamento capilar. Portanto o resultado mostra que mesmo 

conscientes os cabeleireiros preferem continuar realizando as escovas que contenham formol 

devido ao preço e aplicação fácil e mesmo sendo ilegais pela ANVISA. Conclui-se que eles 

deveriam se atentar com os danos a saúde que poderão acarretar ao longo da carreira 

podendo leva-los a morte, cabendo aos mesmos dizer não ao formol e sim a sua saúde e a dos 

clientes.  

Palavras-chave: Alisamentos capilares; Cabeleireiros; Formol; Saúde. 
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Desvendar os valores e padrões estéticos que constroem o conceito de beleza 

feminina, com ênfase nas sociedades capitalistas do século XXI, especialmente a brasileira, 

vem assumindo diferentes facetas onde cada momento histórico de acordo com Eco (2014) a 

concepção ideal de beleza que acaba sendo resultante das representações e das variáveis 

referenciais construídas por uma sociedade. 

E no Brasil a saga das brasileiras pela beleza assim como a busca pelos cabelos lisos 

segundo Kohler (2011) iniciou nos anos de 1930 através de um aparato chamado cabelizador 

que era levado á brasa (fogão) e depois usado para alisar cabelos, e de 1940 surgiu o pente de 

metal/ pente quente conhecido entre mulheres de baixa renda. Na década de 50, surgiram os 

primeiros alisadores químicos, a base de soda caustica (hidróxido de sódio). E nos anos de 

1980, foram criados produtos para amenizar os efeitos danosos causados pelos alisamentos, 

muitos deles a base de queratina. Os salões passaram a oferecer a técnica de relaxamento que 

ganhou força nos anos de 1990. Já a escova definitiva com formol teve inicio no subúrbio do 

Rio de janeiro no ano de 2000 e predomina atualmente na maioria dos salões de beleza, pois, 

mesmo sendo proibido ainda é muito utilizada pelos cabeleireiros e clientes.   

Com o aumento hoje em dia do desejo por um ideal de beleza propagado pela mídia 

expande o mercado de cosméticos principalmente por alisamentos capilares aumentou assim 

como a importância econômica desses produtos (ROSA, 2014). Por isso que o objetivo dessa 

pesquisa foi a de verificar o nível de conhecimento desses profissionais em relação às 

consequências ocasionadas a saúde devido o uso indiscriminado do formol como alisamento 

capilar realizados nos salões de beleza, assim como constatar os efeitos adversos causados no 

organismo ao ficarem expostos a esse agente químico, pois são esses profissionais que cuidam 

da beleza das madeixas de muitas pessoas constantemente e os fatores que os levam a 

utilizarem esses alisamentos. O método utilizado foi a aplicação de questionário com 10 

perguntas fechadas relacionada a alisamentos capilares contendo formol e que são muito 

utilizados nos salões de beleza, e 100 cabeleireiros foram entrevistados sendo provenientes de 

vários estados do Brasil que frequentam uma academia de negócios para cabeleireiros em 

Teixeira de Freitas – BA.  

 
FORMOL: USO INDISCRIMINADO COMO ALISAMENTO CAPILAR E OS EFEITOS ADVERSOS QUE 
PODEM OCASIONAR A SAÚDE DOS CABELEIREIROS 
 

O mercado de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (HPPC) e a Associação 

Brasileira de Indústria de Higiene Pessoal Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC, 2014), mostram 

que o Brasil continua ocupando a terceira posição no ranking global, e os Estados Unidos em 

1º lugar já o Japão em 2º lugar, reforçando que o Brasil é um consumidor em potencial de 
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HPPC na categoria cabelos dos 100% do comparativo no Brasil 21,6% dos consumidores 

gastam com produtos capilares. Outra informação relevante é que o número de salões de 

beleza cresceu 78% em cinco anos de 309 mil, em 2005, para aproximadamente, 600 mil, em 

2012 tornou esse um dos maiores setores geradores de empregos no Brasil.  

E muitos desses salões conforme Mello (2007) utiliza o formaldeído devido ser um processo 

rápido e que deixa os fios com brilho intenso. Na verdade, o formol é o formaldeído em 

solução a 37%, cuja venda em farmácias está proibida. Para atingir o efeito alisante, o 

formaldeído deverá ser empregado em concentrações de 20 a 30%, que é totalmente vetado 

pela ANVISA (2014) e a frequência do uso, se dá pela inalação dos gases e pelo contato com a 

pele, sendo perigoso para profissionais que aplicam o produto e para usuários. O formol é 

considerado cancerígeno pela Organização Mundial de Saúde (OMS). 

O uso indevido do formol e do glutaraldeído, como alisantes, pode causar danos aos 

usuários e aos profissionais que o manipulam, os danos mais comuns são: irritação, prurido 

(coceira), queimaduras, edema (inchaço), descamação e vermelhidão do couro cabeludo, 

queda do cabelo, ardência e lacrimejamento dos olhos, dispneia (falta de ar), tosse, cefaleia 

(dor de cabeça), ardência e coceira no nariz, devido ao contato direto com a pele ou com vapor 

(MELLO, 2014).  A ANVISA (2014), diz que: a escova progressiva é uma técnica de alisamento 

semelhante à Escova Francesa entre outras. Sendo importante advertir que os métodos de 

alisamento não são registrados pela mesma, mas apenas os produtos contidos neles e a 

ANVISA deixa claro que não registra alisantes capilares que tenham como base o formol, em 

sua fórmula.  

Enfim para Borgo (2015) o mercado dos cabelos lisos movimenta milhões de reais em 

toda cadeia produtiva desde fornecedores de matéria prima, fabricantes de produtos 

cosméticos, distribuidores e salões de beleza, portanto seria justo/ ético para a economia se 

esta cadeia produtiva obedecesse a padrões de formulações que atendessem a legislação da 

ANVISA e esta fosse mais rigorosa na fiscalização nos salões de beleza e fizessem 

constantemente campanhas educativas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

A maioria dos cabeleireiros é do sexo feminino e somam 78% e masculino 22%, esses 

dados confirmam a pesquisa de Borgo anteriormente concretizada (2015) onde as mulheres 

predominam nessa profissão, e contribuírem com a renda familiar, quanto aos homens os 

mesmos estão notando que o setor de beleza é um grande negócio, viável e rentável. 

Já á formação acadêmica dos cabeleireiros é de 11% ensino fundamental, Médio 68% e 

superior 17% e pós-graduação 4%, pois não é exigido pela lei (Lei nº 12.592, de 18 de janeiro 
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2012) que haja nenhum grau de escolaridade para se tornar um profissional cabeleireiro, 

portanto é preciso que busquem cursos de qualificação a fim de aprimorarem suas técnicas. As 

empresas que realizam workshop devem preparar seus colaboradores para que possam 

conscientizar os cabeleireiros a escolherem alisamento capilar seguro, pois 29% dos 

cabeleireiros buscam essas informações e esclarecimentos quando participam desses eventos, 

outros 35% confiam na indicação do vendedor  que necessitaria passar por treinamentos para 

indicar com segurança cada produto que vende e 8% olham internet, revistas e pedem 

indicação de amigos, já 28% leem a composição do produto, e nesse caso é preciso ter 

conhecimento técnico para avaliar as composições químicas. 

  Um dado relevante quão ao uso do formol nos salões 51% dos entrevistados 

afirmaram utilizá-lo e 20% às vezes, sendo que 29% não aplicam ou cessaram de aplicar, 

porém 71% tem contato com o mesmo sendo que 86% já apresentaram algum tipo de efeito 

adverso como: dor de cabeça, vertigem e falta de ar, nos olhos observaram a irritação, 

vermelhidão, dor, lacrimação e visão embaçada além de dor de garganta, irritação do nariz, 

tosse, diminuição da frequência respiratória, irritação e sensibilização do trato respiratório 

quando realizavam aplicação dos alisamentos, os 14% não usam. Nos dados observou-se que 

esses profissionais tiveram uma reação toxica que é a exposição a o produto químico, 

produzindo algum efeito nocivo ao organismo.  

Os cabeleireiros 100% afirmaram saberem das patologias que o formol causa a saúde 

tanto de quem aplica quanto de quem utiliza, assim sendo não é por falta de conhecimento. O 

que mais influência na decisão de escolha pela utilização do formol nos alisamentos no qual 

somam 74% das respostas e pela facilidade de aplicação e preço mais acessível, o restante 26% 

não trabalha ou não usa mais formol.  Outro item importante é que segundo os cabeleireiros 

que são 18% da amostra oferecem produtos que contém formol a seus clientes, e 57% 

também disseram que são os clientes que solicitam o restante 25% não utilizam ou pararam de 

usar, contudo esses profissionais sendo 40% disseram que advertem sobre os eventos 

adversos e 19% às vezes e os outros 28% não advertem, 13% não utilizam mais o formol, 

porém não justifica o uso do mesmo, uma vez que existem produtos de qualidade no mercado 

e com preços acessíveis.  

Logo para Godinho et al (2011) em entrevistas com clientes que utilizam alisamentos 

que contém formol e relataram que sabiam da substancia que estavam utilizando nos cabelos 

podendo ser pelo fato de que o formol é mais barato além de ser um processo mais rápido e 

de fácil aplicação. Ainda o que chama atenção é que cerca de 80% não conheciam os eventos 

adversos causados pela substancia desses alisamentos, e a autora sugere maior conhecimento 



139 

 

dos cabeleireiros que atuam nesse setor e que orientem suas clientes de todo procedimento 

de alisamento.  

 

Porém o presente estudo realizado com os cabeleireiros e esses expuseram que 

alertam sobre o produto que estão aplicando nos cabelos de seus clientes, isso mostra que 

ambos os clientes (consumidores) e profissionais precisam estar atentos aos riscos a que estão 

submetidos, e a conscientização com certeza deve partir do cabeleireiro, pois os clientes 

pagam por um serviço de qualidade e seguro.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O estudo objetivou verificar o nível de conhecimento desses profissionais em relação 

às consequências ocasionadas a saúde devido o uso indiscriminado do formol como 

alisamento capilar que são realizados nos salões de beleza, e constatar os efeitos adversos 

causados no organismo ao ficarem expostos ao mesmo, no decorrer da pesquisa notou-se que 

os profissionais têm ciência do uso ilegal do formol, porém muitos não mostram vontade de 

mudar por um alisamento seguro e legalizado, mesmo sabendo do risco a que estão 

submetidos.  Compete a ANVISA atuar fazendo valer a lei de fiscalizar com rigor os salões de 

beleza, a lei deve ser cumprida e o crime previsto no artigo 273 do Código Penal é prisão de 

até 15 anos. 

Quão às empresas cabe persistirem nas campanhas educativas e a de qualificarem os 

cabeleireiros e não desistirem de informar sobre dos malefícios que o formol pode causar a 

saúde. A pesquisa visou contribuir com os cabeleireiros para que trabalhem com garantia e 

informação e atendam as normas de segurança da ANVISA, pois grande parte das formulações 

existentes no mercado dos alisamentos usam formulações ilegais em desacordo com as 

exigências da lei e um dos maiores desafios e a conscientização, mesmo sabendo que esses 

profissionais continuam trabalhando com o alisamento a base de formol é importante 

continuar com o trabalho educacional fazendo-os compreender da responsabilidade de 

manter sua saúde integra e a do cliente dizendo não ao formol.   
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INTRODUÇÃO 
 

Quando se trata de envelhecimento o primeiro ponto a ser analisado é o conceito 

atribuído à classe de indivíduos que estão passando por esse processo. Barbieri (2000) destaca 

que a velhice vem historicamente associada à doença, entretanto, com o surgimento de novos 

conceitos como o de envelhecimento ativo, o contexto vem se modificando, de modo que, é 

comum ver pessoas idosas descobrindo novos prazeres, como dançar, ter novos amigos, viajar, 

atividades antes restritas ao ambiente familiar e muitas vezes vetadas pelos maridos. Nas 

Universidades Abertas à Terceira Idade, as mulheres são maioria e muitas relatam com orgulho 

as novas descobertas e a nova vida que se revelou com a velhice. A velhice, nesses casos, 

costuma ser representada como a “melhor idade” da vida. Como exemplo, Barbiere traz um 

relato de uma palestrante que inicialmente observou que as crianças tinham uma imagem 

negativa, relacionando o termo velho ao indivíduo que ficava em casa sem fazer nada, que 

resmungava e sempre estava doente e após serem submetidos a uma experiência de interação 

com esses indivíduos perceberam que eles tinham conhecimentos, eram divertidos, brincavam, 

contavam histórias interessantes, passando a atribuir a eles o conceito de idoso (BARBIERI, 

2000).  Existem diferenças significativas relacionadas ao estado de saúde, participação e níveis 

de independência entre pessoas que possuem a mesma idade (BRASIL, 2005). Envelhecimento 

é o aumento da população de idosos, em todo o mundo, a proporção de pessoas com 60 anos 

ou mais está crescendo mais rapidamente que a de qualquer outra faixa etária. Entre 1970 e 

2025, espera-se um crescimento de 223%, ou em torno de 694 milhões, no número de pessoas 

mais velhas. Em 2025, existirá um total de aproximadamente 1,2 bilhões de pessoas com mais 

de 60 anos. Até 2050 haverá dois bilhões, sendo 80% nos países em desenvolvimento. Dessa 
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forma, objetiva-se neste trabalho mostrar a quantidade de idosos acima de 60 anos 

pertencentes à Universidade Federal do Sul da Bahia - Campus Paulo Freire. 

 
Palavras-chave: Velhice; Idoso; Transição demográfica. 

METODOLOGIA  

 Para início, foi necessária uma pesquisa em plataformas tais como o DATASUS e IBGE 

para fazer o levantamento do número de idosos presentes no Brasil, nos anos de 1950 e 2000. 

Em seguida, fomos a secretaria acadêmica para a obtenção dos dados relativos a quantidade 

de alunos da Universidade tanto no total quanto por curso, e, por conseguinte a quantidades 

de pessoas na “melhor idade” pertencentes a eles e com esses dados tabulados, construímos 

uma tabela com essas informações. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 A Figura 1 mostrar os dados da pirâmide de faixa etária dos anos de 1950 e 2000 

coletados na plataforma do DATASUS. A mesma mostra essa inversão etária no Brasil, fazendo 

um comparativo nas pirâmides etárias dos anos citados acima, onde se observa a redução da 

população na faixa etária dos zeros aos 14 anos e um aumento na população dos 55 a mais de 

70 anos. 

 

 
Figura 01. Pirâmides Populacionais do Brasil, 1950 e 2000. Fonte: DATASUS, 2007. 
 

Através da Figura 2 é possível observar a evolução da proporção de idosos na 
população Brasileira dos anos 1930 a uma previsão do ano 2030, seguindo um padrão 
crescente dessa população. 
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Figura 2. Evolução da Proporção de Idosos e mais Idosos na População Brasileira por Sexo 1920 
– 2020. Fonte: IBGE. 
 

No munícipio de Teixeira de Freitas comparando-se a pirâmide etária do censo do IBGE 
de 2000 com a do censo de 2010 (Figura 04), é possível observar que há, ainda que 
discretamente, um processo de transição demográfica. 
 
Figura 4. Comparação entre o Censo de 2000 e o censo de 2010 do município de Teixeira de 
Freitas-BA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Fonte: IBGE. 
 
Na tabela abaixo (tabela 01) podemos observar a quantidade de alunos pertencentes à 
Universidade: 
 
Tabela 01: quantidade de alunos da UFSB no total e por curso 
 

Curso Turn
o 

Quantidad
e de alunos 

Nº de 
Idosos 

ABI- LICENCIATURAS INTERDISCIPLINARES N 152 1 

BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM ARTES N 21 0 

BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM ARTES V 34 0 

BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS N 27 0 

BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS V 48 0 

BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM HUMANIDADES N 36 1 

BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM HUMANIDADES V 43 0 
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BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM SAÚDE N 101 1 

BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM SAÚDE V 107 0 

LICENCIATURA INTERDISCIPLINAR EM ARTES E SUAS 
TECNOLOGIAS 

N 5 0 

LICENCIATURA INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS DA 
NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS 

N 15 0 

LICENCIATURA INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS HUMANAS E 
SUAS TECNOLOGIAS 

N 22 0 

LICENCIATURA INTERDISCIPLINAR EM LINGUAGENS, 
CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS 

N 9 0 

 Total: 620 3 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Diante do exposto, podemos concluir que está havendo esta inversão da pirâmide 

etária e esse aumento não vem influindo na universidade, porém, se a população está 

aumentando gradativamente, porque a quantidade de idosos é quase inexistente?! Nesse 

contexto, a Universidade pode atuar através da criação de um núcleo de pesquisa e extensão, 

buscando alternativas para alcançar e incentivar esse público. A proposta seria de garantir a 

valorização da pessoa idosa, resgatando sua dignidade humana, assegurando a vivência em 

sociedade de forma intergeracional, recuperando sua autoestima através de atividades 

socioeducativa, assistencial, cultural e de lazer. 
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BARBIERI, Natália Alves. O dom e a técnica: o cuidado a velhos asilados. 2008. 
  
BARBIERI, Natália Alves. Velhice: melhor idade? O mundo da saúde, São Paulo, v. 36, n. 1, 
2012. 
 
BARBIERI, Natália Alves. Os significados de envelhecimento e velhice para jovens 
universitários. São Paulo: PUC-SP, 2000. 
 
BRASIL. Estatuto do idoso: Lei federal nº 10.741, de 01 de outubro de 2003. Brasília, DF: 
Secretaria Especial dos Direitos Humanos, 2004. 
  
BOAL, Augusto. Jogos para atores e não-atores. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira; 1998. 
  
IBGE. Censo Demográfico 2010: Resultados Preliminares do Universo. Rio de Janeiro: IBGE, 
2011. Disponível em www.ibge.gov.br. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ibge.gov.br/


145 

 

ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS PRELIMINARES EM CAPACETES DOS SERVIÇOS DE 
MOTOTAXISTAS 

Ayla Araújo Nascimento76 
Flávia Queiróz de Oliveira Rêgo77 

Jéias Ramalho da Silva78 
Nágila Silva Braga79 

Orientadores: Prof. Esp. Marlen Haslon Gonçalves Ferreira80  
Profª. Msc. Tharcilla Nascimento da Silva Macena81  

 
INTRODUÇÃO  
 

Os microrganismos são formas de vida diminutas, individualmente muito pequenas, 

para serem vistas a olho nu. O grupo inclui bactérias, fungos (leveduras e fungos filamentosos), 

protozoários e algas microscópicas. Neste grupo também estão os vírus, entidades acelulares 

algumas vezes consideradas a fronteira entre seres vivos e não vivos (TORTORA et al., 2012). 

Devido ao alto poder de patogenicidade de muitos microrganismos, a população fica 

exposta a variados tipos de doenças que podem variar de acordo ao agente causador, 

patologias podem ser facilmente observadas, principalmente infecções superficiais da pele, 

causadas por estafilococos e estreptococos, bem como doenças virais (verrugas, varíola, 

herpes, catapora, etc.), micoses (cutâneas ou superficiais), doenças microbianas dos olhos 

(conjuntivite, ceratite herpética) entre outras (MURRAYet al., 2014). 

Podendo ser encontrado em quase todos os lugares, as contaminações por 

microrganismos podem acontecer através de animais, contato com o solo, alimentos ou de 

pessoa para pessoa, sendo esta a forma direta. O Contágio indireto se dá através do 

compartilhamento de objetos pessoais tais como pente, chapéus e capacetes (FELIZARDO et al. 

2012). 

Devido aos capacetes serem um mecanismo de contágio e de proliferação de 

microrganismos e principalmente pelo crescimento observado do serviço de mototaxistana 

cidade de Teixeira de Freitas, essa área acabou por se tornar alvo de interesse de estudos de 

caráter epidemiológico.  

Essa pesquisa então teve como objetivo identificar os microrganismos encontrados em 

capacetes de usuário do serviço de mototaxistas da cidade de Teixeira de Freitas-Bahia. 

 
Palavras-Chave: microrganismo; mototaxistas; contaminação.  
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METODOLOGIA  
 

Este trabalho foi desenvolvido como um estudo qualitativo de cunho investigativo, 

evidenciando o crescimento de microrganismos em capacetes dos usuários do serviço de 

mototaxistas na cidade de Teixeira de Freitas-BA, no mês de Setembro de 2017. A pesquisa 

ocorreu obedecendo critérios éticos, mantendo em sigilo a identificação dos mototaxistas. O 

critério para os tipos de abordagens ocorreu de forma dedutiva, em 09 pontos de maior fluxo 

proporcional, no total de 50 amostras aleatórias representando 19% de toda a classe.  

Foi coletado material do capacete utilizado pelos clientes com o Swabs estéreis nas 

áreas internas do capacete, sendo elas: região posterior (occipital), região lateral (altura da 

auricular) e região frontal (altura da boca). Os esfregaços foram introduzidos em tubos de 

ensaios contendo BHI (Brain Heart Infusion). Logo em seguida foram transportados para o 

laboratório de microbiologia da Faculdade do Sul da Bahia-FASB, onde foram mantidos na 

estufa sobre a temperatura de 37 ºC durante 24 horas para obter o crescimento. Após essa 

incubação, as amostras foram repicadas nos meios de cultura abaixo descritos. 

Foram utilizados quatro (4) tipos de meio de cultura em ágar, sendo eles: ágar 

Macconkey, ágar batata dextrose, ágar chocolate e por fim o ágar sangue, todas as amostras 

foram semeadas na forma de esgotamento em placas de Petri. As placas foram mantidas em 

estufa microbiológica na temperatura de 37ºC, aguardando de 24 a 72 horas para o 

crescimento das colônias. Após, fez-se a identificação das colônias por técnica de coloração de 

azul de algodão para identificação de fungos, método de Gram e provas bioquímicas para as 

bactérias e tinta da china para identificação de Cryptococcus neoformans. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

As análises preliminares das amostras já permitiram observar alta presença das 

bactérias Escherichia coli (mais de 20%), Klebsiella pneumoniae (mais de 10%) e dos fungos 

Paracoccidioides (em torno de 10%) e Criptococcus neoformans (em mais de 30%). 

A  Escherichia coli faz parte do grupo de coliformes termotolerantes, sendo 

considerada o indicador mais específico de contaminação fecal (CORRÊA et al.,2012).  Vários 

fatores contribuem para sua disseminação no meio ambiente vez que é excretada nas fezes e 

podem sobreviver nas partículas fecais, poeira e água por semanas ou meses, contudo seu 

ambiente normal é o trato intestinal. Segundo Rodrigues et al (2006) a E. coli é considerada 

como indicador higiênico-sanitário, sugerindo uma condição higiênica inadequada dos 

capacetes utilizados pelos usuários do serviço de mototaxistas. 

Klebsiella pneumoniae é uma enterobactéria associada a infecções hospitalares graves 

que acomete principalmente o trato urinário e respiratório (CABRAL, 2011). Caracterizada por 
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apresentar resistência antimicrobiana essa bactéria tornou-se nos últimos anos um problema 

de saúde pública e preocupação em todos os campos da saúde, podendo ser encontrada em 

locais como água, solo, plantas e esgoto, sua colonização em seres humanos provavelmente 

ocorre por contato com as diversas fontes ambientais e pode ser encontrada colonizando a 

orofaringe e fezes de pessoas sadias, já no organismo de pessoas imunocomprometidas esta 

bactéria encontra um ambiente propício para seu crescimento, levando aos quadros de 

infecção (MOREIRA, 2009). 

Vale ressaltar que até então já confirmou que não houve crescimento de fungos em 

mais de 30% das placas, no entanto a quantidade de agentes da criptococose (Cryptococcus 

neoformans) encontrada é alarmante tendo em vista o que ela representa, já que é uma das 

mais relevantes micoses sistêmicas no nosso país. Caracterizada por lesões nodulares ou 

abscessos nos pulmões, tecidos subcutâneos, juntas e especialmente cérebro e meninges 

(SEVERO et al.,2009). O C. neoformans é um fungo cosmopolita, ocorre em diversos substratos 

orgânicos, frequentemente associa-se a habitat de aves, excretas secas, ricas em fontes de 

nitrogênio, como ureia e creatinina, condições favoráveis ao crescimento abundante desta 

levedura formam microfocos, notadamente em centros urbanos e relacionados a pombos 

(KON et al. ,2008). 

Segundo Macena et. al, 2017 em seu estudo com fezes de pombos urbanos em duas 

feiras livres do mesmo município do presente estudo, foi identificado um percentual de 90% 

nas amostras de fezes de uma feira e 60% em outra feira livre. Isso vem mostrar a alta 

incidência desse fungo nesse município, deixando a população, principalmente os indivíduos 

imunocomprometidos, em situação de vulnerabilidade. 

A paracoccidioidomicose é a micose sistêmica mais importante da América Latina, 

ocorrendo em regiões tropicais e subtropicais. O paracoccidioides é um fungo dimórfico 

encontrado no solo como sapróbios permanentes. A infecção envolve primariamente os 

pulmões pela inalação do fungo e pode disseminar-se para vários órgãos e sistemas, 

originando lesões secundárias nas mucosas, nos linfonodos, na pele e nas glândulas adrenais 

(PALMEIRO, 2005). 

É importante salientar o perigo de contaminação por bactérias ou fungos patogênicos 

pelos indivíduos, principalmente com quadro de imunodepressão, já que pode deixá-los ainda 

mais suscetíveis a doenças infecciosas (REZENDE, 2011). 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Baseado nas análises preliminares, já pode confirmar o risco do compartilhamento de 

capacetes dos serviços de moto taxis de Teixeira de Freitas, haja vista a quantidade de 
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microrganismos patogênicos e indicadores de má higiene encontrada nos equipamentos.  Por 

ser de uso obrigatório e ser utilizado de maneira coletiva, o nível de contaminação é evidente, 

pressupondo que não é feita limpeza eficiente capaz de eliminar esses patógenos.  

Esse assunto é de grande interesse epidemiológico visto que o crescimento 

demográfico da cidade implica em um maior crescimento dos serviços prestados pelos 

mototaxistas, aumentando o perigo de infecções dentro da comunidade. O perigo citado 

cresce ainda mais se relacionado com o uso desses serviços aos indivíduos 

imunocomprometidos, o que leva a um quadro quase certo de infecção. 

Análises em execução mostrarão, possivelmente, ainda outros microrganismos 

presentes nos capacetes utilizados pelos usuários desse tipo de serviço no município de 

Teixeira de Freitas, e a perspectiva é não apenas identificar os microrganismos presentes, 

como também conscientizar e capacitar os profissionais da importância das boas práticas de 

higiene, para evitar que esses capacetes sejam veículos transmissores de microrganismos, 

onde muitos deles são patogênicos.  
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PROJETO DE EXTENSÃO: CURSO PARA CUIDADOR DE IDOSOS 
 

Renata Silva de Almeida82  
Karen Delfina Nascimento83  
Danielle de Souza Oliveira84  

Orientadora: Profª. Msc. Maria Celia Ferreira85  
 

INTRODUÇÃO 

 Segundo Motta (2004) o envelhecimento é uma sequência de mudanças fisiológicas 

que ocorrem com o passar do tempo e não podem ser interrompidas. O tempo e hábitos de 

vida provocam alterações anatômicas e sistêmicas que desencadeiam disfunções no 

organismo. Atitudes simples, que eram rotineiras, se tornam complicadas a ser desenvolvidas. 

Além das alterações fisiológicas, os idosos possuem também patologias que afetam seu corpo. 

Entre 60 e 90 anos, 5% dos idosos possuem alguma doença crônica que delimita a realização 

de pelo menos uma de suas atividades diárias. Acima de 90 anos, esse número sobe para 50%. 

(MS, 2006). 

Devido ao aumento da quantidade de idosos no Brasil, o envelhecimento se tornou um 

problema de saúde pública, pois há dispensação de gastos para dar suporte aos idosos. 

Segundo uma pesquisa da Síntese de Indicadores Sociais (SIS) de 2016, a população de 60 anos 

ou mais, representa 14,3% do número de brasileiros. (IBGE, 2016, p.13) 

A profissão de cuidador de idosos foi regulamentada pela Câmara dos Deputados através do 

Projeto de Lei 1385/07 no ano de 2015, visando o cuidado com uma faixa etária que só cresce 

no país. 

O cuidador de idosos é a pessoa que cuida integralmente, levando em consideração 

fatores físicos e mentais, respeitando a história do indivíduo a ser cuidado.  Essa função exige 

dedicação diária para que todas as necessidades básicas de vida sejam supridas 

adequadamente. Além de desenvolver tais atividades, é importante que o profissional tenha 

aptidão para estimular hábitos que possam estar esquecidos na vida do idoso, trazendo de 

volta a sua autonomia. 

O Ministério da Saúde afirma: Esse cuidado deve ir além dos cuidados com o corpo físico, pois 

além do sofrimento físico decorrente de uma doença ou limitação, há que se levarem em 

conta as questões emocionais, a história de vida, os sentimentos e emoções da pessoa a ser 

cuidada. (MS, 2008, p.07). 
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METODOLOGIA 

O projeto Curso Para Formação de Cuidador de Idosos foi oferecido pelo colegiado de 

enfermagem da Faculdade do Sul da Bahia (FASB), que buscou qualificar numa visão 

multiprofissional, pessoas que concluíram o ensino fundamental para cuidar de idosos, com ou 

sem limitações para as atividades de vida diária (AVD), desenvolvendo com incentivo e 

motivação as suas habilidades e capacidades de relacionar com essa faixa etária, familiares e 

equipes envolvidas de forma humanizada. 

O curso de Cuidador de Idosos visa desenvolver as competências para atuar nos 

cuidados quanto à higiene pessoal, conforto e alimentação, observando possíveis alterações 

nas condições biopsicossociais. Este, foi dividido em 6 módulos com carga  horária total de 120 

horas distribuídas em 72 horas teóricas, 30 horas de atividades de Ensino a Distância (EAD) e 

18 horas práticas. 

Durante os módulos, foram abordados assuntos como o processo de envelhecimento 

humano e as qualidades de vida durante o envelhecimento; procedimentos operacionais para 

AVD; técnicas de terapia ocupacional; papel social do cuidador de idoso e a estimulação da 

independência do autocuidado; regulamentação da profissão de cuidador de idosos e seus 

direitos e deveres; úlcera por pressão, ostomias e curativos; problemas com o sono; gigantes 

da geriatria; e acidentes domésticos. Para realização das aulas, contou-se com a presença de 

enfermeiros, terapeuta ocupacional, assistente social, psicólogo, advogado e educador físico. 

Como metodologia de ensino, utilizaram-se métodos pedagógicos e práticas de ensino 

levando em conta o aluno como centro do processo educacional e sujeito ativo de sua própria 

aprendizagem, propondo situações de ensino e de aprendizagem que sejam mais eficazes no 

alcance dos objetivos específicos, ou seja, definindo criteriosamente as experiências que o 

aluno precisa realizar para aprender e imprimir sentido à sua formação exercitando 

habilidades e a capacidade de pensar por si mesmo. 

No decorrer do curso, várias intervenções foram feitas para análise do perfil dos 

alunos. Este trabalho tem como objetivo apresentar o perfil dos futuros cuidadores de idosos. 

 

RESULTADOS 

A amostra para pesquisa foi composta por 45 alunos do Curso para Formação de 

Cuidador de Idosos, conforme tabela 1. 

Tabela 1 – Perfil dos alunos do Curso para Formação de Cuidador de Idosos. 

Variáveis Número % 

Sexo   

Masculino 3 6,7 



152 

 

Feminino 42 93,3 

Estado civil   

Solteiro (a) 19 44,2 

Casado (a) 18 41,8 

Divorciado (a) 6 14 

Faixa etária (anos)   

<20 0 0 

20 a 29 20 44,4 

30 a 39 11 24,5 

40 a 49 9 20 

50 a 59 5 11,1 

>60 0 0 

Escolaridade   

1º grau completo 5 11,1 

2º grau completo 21 46,6 

Superior incompleto 9 20 

Superior completo 4 9 

Outros 6 13,3 

Recebe remuneração   

Sim 25 55,5 

Não 20 44,5 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Aproximadamente 93% dos alunos do curso eram mulheres, onde buscavam 

aprimoramento dos cuidados com base em novos conhecimentos, com objetivo de cuidar de 

seus familiares idosos, ou ter uma forma de adquirir renda para sua família. Alguns se 

interessaram por receio de envelhecer e não ser bem cuidados. Muitos puseram em foco o 

objetivo de trabalhar voluntariamente no cuidado de idosos por amor, prazer, ou realização de 

vida. O projeto de extensão visa à capacitação profissional do cidadão. Neste programa, o 

aluno tem a função de transmitir para a sociedade aquilo que foi ensinado em sala de aula.  
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FATORES QUE INFLUENCIAM O INTERESSE DOS ALUNOS DA ÁREA DA SAÚDE À DOAÇÃO DE 
SANGUE 
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Graziela Rocha Cordeiro87 
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Orientadora: Profª. Drª. Paula Andréa Oliveira Soares89 
 

INTRODUÇÃO 

O sangue executa importantes funções para suprir as necessidades do organismo de 

pacientes em casos de emergência, como em acidentes graves ou tratamentos 

quimioterápicos, transplantes e cirurgias cardíacas. Assim como os fatores da triagem clínica, 

o baixo nível de interesse da população também exerce influência no processo de doação de 

sangue, o que pode caracterizar a instabilidade dos hemocentros e a morte de pessoas que 

necessitam de transfusão sanguínea.  

Visando conhecer e caracterizar os motivos que influenciam o interesse dos alunos da 

área da saúde da FASB e IFA Técnico em relação para a doação de sangue, 135 alunos na área 

de saúde, cujas políticas existentes de incentivo à doação de sangue são conhecidas, 

responderam um questionário para obtenção de informações que promovam a sensibilização 

acerca da sua importância a fim de promover contribuições na formação crítica e ética dos 

discentes, o que pode ser primordial para o início de efetivas campanhas, com o intuito de 

minimizar a instabilidade do hemocentro local. 

Palavras-chave: Hematologia e Hemoterapia; doação de sangue; campanha. 

 

METODOLOGIA 

O presente estudo caracteriza-se por ser do tipo levantamento, tendo cunho 

descritivo e exploratório. Trata-se de uma pesquisa transversal com caráter descritivo e 

quantitativo, que foi realizada por meio da abordagem direta, através de um conjunto de 

questões respondidas pelo pesquisado (GIL, 2006). 

O estudo foi realizado a partir da avaliação dos dados obtidos no questionário, 

aplicado a 135 estudantes dos cursos de Biomedicina e Enfermagem da Faculdade do Sul da 

Bahia (FASB) e dos cursos Técnicos de Enfermagem e Radiologia do Instituto Francisco de 

Assis, modalidade técnica (IFA Técnico), que assinaram um termo de consentimento livre 

esclarecido, cuja identidade foi preservada. Nesse termo os alunos poderiam retirar sua 
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participação em qualquer momento do estudo, caso se sentissem incomodados. Foram 

selecionadas três de quatro turmas de Biomedicina (2º, 4º e 6º Período); a única turma de 

Enfermagem, do 6º Período; uma turma de Técnico de Enfermagem e uma do Técnico de 

Radiologia, ambas do turno noturno. É válido ressaltar que a aplicação do questionário foi 

dirigida apenas aos alunos que estavam presentes no momento. 

Segundo (Gil, 2006, p. 115 apud SELLTIZ 1967, p. 273), “essa técnica mostra-se 

bastante útil para a obtenção de informações acerca do que a pessoa sabe, sente, crê, espera, 

bem como a respeito de suas explicações”. As variáveis analisadas foram submetidas à 

tabulação e organizadas em gráficos e tabelas com o auxílio do software Microsoft Office 

Excel 2013, onde foi considerada a margem de erro de 0,1%. 

A pesquisa bibliográfica fundamentou-se em consultas de obras disponíveis nos 

acervos da Biblioteca Santa Clara da Faculdade do Sul da Bahia (FASB) e da Biblioteca da 

Universidade do Estado da Bahia – UNEB (Campus X), bem como em monografias e artigos de 

revistas científicas encontrados em bancos de dados como, Google Acadêmico, Scielo, 

tomando como critério de inclusão artigos e textos dos anos de 2006, 2015 etc. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dos 135 alunos questionados, 48,15% (n=65) são acadêmicos do curso de Biomedicina, 

como prescrito na tabela 1. Em virtude de haver mais alunos matriculados, foi visto que o 

curso de Biomedicina possui maior porcentagem em relação aos outros. Do total de alunos 

22,56% (n=30) pertencem ao sexo masculino. Oitenta por cento dos questionados não são 

doadores de sangue. 

Curso N (%) 

Biomedicina 65 48,15% 

Enfermagem 11 8,15% 

Téc. Enfermagem 36 26,67% 

Téc. Radiologia 23 17,04% 

TOTAL 135 99,99% 

Tabela 1: distribuição por curso 

Somente 20% (n=27) dos alunos são doadores de sangue, todavia, somente 55,46% 

(n=15) desses doam sangue regularmente e 44,44% (n=12) dos doadores responderam doar 

sangue com frequência irregular, podendo isso estar relacionado ao fato de doarem apenas 

quando há necessidades de familiares ou por descuidos pessoais.  

A Tabela 2 exibe a faixa etária dos pesquisados, onde 79,88% são jovens entre 17 e 24 

anos. Considerando esse ponto, no caso do Ensino Superior, pode-se dizer que a faixa etária é 
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uma das características do perfil dos estudantes da Faculdade do Sul da Bahia, onde o 

ingresso dos alunos ocorre logo após o término do Ensino Médio. 

Idade N (%) 

17-20 48 49,48% 

21-24 29 29,90% 

25-28 12 12,37% 

29-32 2 2,06% 

33-36 2 2,06% 

37-40 2 2,06% 

≤ 43 2 2,06% 

TOTAL 97 99,99% 

                                 Tabela 2: distribuição por faixa etária 

Oitenta por cento (n=108) representam os alunos que não são doadores de sangue, 

cujo os motivos são mostrados no Gráfico 1, dentre outras razões são falta de interesse e 

tatuagem recente; no caso do fator histórico de doenças, entre as doenças mais frequentes 

está a Anemia, sendo que não foi especificado pelos questionados qual o tipo de Anemia. 

Quanto ao fator Cultura/Religião, deve-se ter uma sensibilidade em reconhecer que algumas 

doutrinas religiosas não permitem a transferência de sangue entre pessoas. 

 

No Brasil, o problema da doação de sangue é agravado pelos altos percentuais de 

inaptidão clínica e sorológica entre os indivíduos, além dos elevados custos financeiros que 

envolvem a garantia de segurança transfusional. (Azevedo et al, 2015 apud BRASIL, 2002). 

Apesar disso, pressupõe-se que há desinteresse por grande parte da população em ser 

doadora, em razão de relatos de carência de bolsas de sangue do tipo O nos Bancos de 
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Sangue, visto que, esse tipo sanguíneo aparece em maiores frequências fenotípicas na 

população, segundo descreve (Toller et al, 2002 apud SOUZA; RÊGO, 1996). 

Cerca de 41% dos alunos, incluindo os que não são doadores, responderam ter algum 

familiar que necessitou de transfusão sanguínea, o que segue as declarações do Ministério da 

Saúde (MS), de que boa parte dos doadores de sangue ou pessoas que já doaram sangue, o 

fizeram por necessidades de familiares ou conhecidos e não por ato totalmente voluntário e 

altruísta. A utilização da Circulação Extracorpórea (CEC) poderia contribuir em reduzir esse 

percentual, entretanto, esse serviço, até então, não é muito frequente na região de estudo. 

Aproximadamente 21% (n=28) dos alunos alegam que não dão importância aos 

cartazes de sensibilização à doação. De certa forma, 92% dos alunos responderam que 

gostariam de serem doadores de sangue e 98% apoiariam uma campanha de sensibilização à 

doação de sangue na FASB e no IFA Técnico. “A escassez de sangue no Brasil é um problema 

que vem sendo combatido graças aos esforços empreendidos e requer a adoção de 

estratégias.” (MOURA et al, 2006, p. 2). 

Percebe-se que, o maior percentual dos alunos não doadores de sangue e que uma 

considerável parcela daqueles que são, não doam sangue regularmente.  Além disso, os 

fatores que dificultam à doação de sangue e também àqueles que contribuem para a pouca 

importância, indicam um maior percentual para motivos que estão ligados à inaptidão clínica 

e sorológica, à falta de vontade, de interesse, e de sensibilidade acerca da doação. 

Conquanto, como cita Benetti e Lenardti (2006), “a saúde é um processo muito particular de 

percepção individual e do entendimento de cada ser humano em relação às suas 

necessidades para viver e sobreviver.”             

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os alunos da área da saúde do Instituto Francisco de Assis: (FASB) e (IFA Técnico), em 

grande parcela (88%), por introspecção, consideram que a doação de sangue é de grande 

importância. Além disso, a maioria, que não é doadora, que são 80% (n=108), 

concomitantemente com os alunos que já são doadores, aceitariam o início de uma 

campanha de sensibilização. Portanto, pode-se dizer que essa Instituição de Ensino tende a 

apresentar boas condições para o início de projetos, com o intuito de incentivo à doação de 

sangue. Os dados encontrados nesta pesquisa podem contribuir para a reflexão e formação 

ética dos estudantes do nível superior e técnico, além de também colaborar para o 

desenvolvimento de ações em ensino-aprendizagem que incluem a bioética e as 

humanidades para o aperfeiçoamento desse serviço de saúde na sociedade.  
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A CONTABILIDADE AMBIENTAL E SUA APLICABILIDADE NA EMPRESA REFORMADORA DE 
PNEUS 

Jaquelene Sausmickt Nacimento90
  

Neuma Ferreira Tigre91 

INTRODUÇÃO 
Quando se fala em contabilidade ambiental, na maioria das situações, tem-se a 

conotação de fauna, flora e demais conceitos relacionados à natureza, no entanto, a 

contabilidade ambiental tem relação com todo o meio em que a empresa e a sociedade se 

encontram, seja ele social, organizacional e também relativo à natureza.  

A contabilidade ambiental, de acordo com Tinoco e Kraemer (2004, p.63), “são 

questões ambientais, ecológicas e sociais hoje presentes nos meios de comunicação”. É uma 

contabilidade que se preocupa muito além de números e resultados, deseja informar ao meio 

em que a empresa se encontra como ela se organiza e o que ela causa para gerar lucro ou 

prejuízo.  

Com o intuito de obter informações relacionadas a esta contabilidade, focada no 

desenvolvimento sustentável, justifica-se a elaboração do trabalho e leva ao seguinte 

problema: qual a contribuição das ferramentas da contabilidade ambiental para uma empresa 

reformadora de pneus?  

O objetivo geral desta pesquisa é conhecer os benefícios sociais e contábeis através da 

aplicabilidade da contabilidade ambiental. E como específicos vamos verificar como o processo 

pode aumentar a geração de empregos e reduzir os impactos ambientais. 

Como a maioria das empresas utiliza-se de recursos ambientais diariamente, é 

necessário que os gastos dessa constante utilização façam parte da contabilidade da empresa, 

como cita Barbieri (2004, p.99):  

 

A solução dos problemas ambientais, ou sua minimização, exige uma 
nova atitude dos empresários e administradores, que devem passar a 
considerar o meio ambiente em suas decisões e adotar concepções 
administrativas e tecnológicas que contribuam para ampliar a 
capacidade de suporte do planeta. Em outras palavras, espera-se que 
as empresas deixem de ser problemas e sejam parte das soluções. (p. 
99). 
 

A contabilização dos bens, direitos e obrigações ambientais, além de expressar o 

patrimônio ambiental de uma empresa, favorece a sua imagem social e reafirma seu 

compromisso em desenvolver ações voltadas para as questões ambientais.  
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As empresas que de fato se preocupam com o meio ambiente enxergam as questões 

ambientais como parte do processo e fazem da sustentabilidade uma estratégia de negócios.  

Elkington (1999, p. 397) enfatiza que a sustentabilidade deve ser entendida como um modelo 

de gestão de negócios que visa ao retorno (lucro) para os acionistas, envolvendo o 

desenvolvimento econômico, a promoção social e a proteção dos recursos naturais do planeta: 

"Os negócios precisam ser gerenciados não apenas do ponto de vista financeiro, mas também 

considerando aspectos sociais e ambientais". 

Um dos métodos utilizado como sustentabilidade é o segmento de reforma de pneus, 

pois cada um reformado é menos um descartado. Para Souza (2000), reutilizar significa evitar o 

descarte do material, empregando o produto para o mesmo fim ou para outras utilidades ou 

reutilizar pelo processo de reforma. Os pneus, aptos a reforma, vão desde pneus de tratores a 

pneus de aviões, e para garantirem a segurança do consumidor final, existem leis 

regulamentadas pelo Inmetro que fiscalizam e mantém qualidade do segmento.  

A Associação Brasileira do Segmento de Reforma de Pneus – ABR, classifica o Brasil 

como o 2º no mercado mundial, com nível técnico de padrão internacional e baixos índices de 

problemas com qualidade, em que 1.257 empresas geram serviços, totalizando  cerca de 5.000 

micros e pequenas empresas, sendo a maioria de pequeno porte. 

O pneu é projetado para suportar sobrevidas e é nisso que consiste o processo de 

reutilização do pneu - reutilizar a carcaça do pneu ao repor a banda de rodagem desgastada 

pelo uso. A reforma é uma prática mundial e, além de forte argumento para venda do pneu 

novo, evita o desperdício de um material reutilizável. 

 

Palavras-chave: Contabilidade ambiental; reforma de pneu; sustentabilidade.   

METODOLOGIA  

Este estudo se pautou na abordagem qualitativa  descritiva . Como  proposta teórica, 

formulou técnica conceitual do tema abordado e uma proposta prática de análise crítica  de 

dados relevantes sobre o tema, que teve como fonte secundária  de informação dados 

retirados da internet , disponíveis no site ABR e Reciclanip. 

RESULTADO E DISCUSSÃO  
 

A reforma de pneus repõe no mercado mais de 8 milhões de pneus da linha 

caminhão/ônibus por ano, enquanto a indústria de pneus novos repõe 6 milhões para o 

mesmo setor, proporcionando uma economia de mais de 7 bilhões de reais/ano. Com este 

sistema consegue também uma redução de 57 litros de petróleo por pneu reformado na linha 
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caminhão/ônibus e 17 litros para a linha automóvel, gerando uma economia total de 500 

milhões de litros/ano de petróleo, o que equivale a 600 milhões de reais/ano de economia 

com a reforma de pneus. 

Conforme a ABR, tem-se 1.257 empresas reformadoras, 18 são fabricantes e fornecedoras 

de matéria-prima, sendo 13 nacionais e 5 multinacionais, nas quais o faturamento do setor 

gera em torno R$ 5 bilhões/ano, prevendo um investimento de quase R$ 108 milhões com 

reciclagem. 

Além do crescimento econômico e financeiro das empresas, destaca-se, também, o 

aumento da empregabilidade, proporcionando oportunidades a pessoas com menor formação 

escolar, devido ao treinamento dos profissionais serem realizados na própria empresa ou 

entidades subsidiadas pelo Estado, como, por exemplo: Senai e entidades privadas. A atividade 

gera cerca de 1,2 mil empregos indiretos, mais de 40.000 empregos nas unidades 

reformadoras e 10.000 nas Fabricantes de Matéria-prima e equipamentos de forma direta. 

Mesmo toda a conscientização da reutilização do pneu, o Brasil registra um passivo 

ambiental de 179,5 mil toneladas de pneus inservíveis, de responsabilidade dos importadores 

que não cumpriram sua meta. Por isso, uma das tarefas da ANIP é buscar, junto ao Governo 

Federal, medidas que equacionem esse passivo, sugerindo que a concessão de licenças de 

importação seja liberada apenas para aqueles que tiverem um contrato de gestão ambiental 

ou que paguem uma taxa para a destinação ambiental de pneus inservíveis em volume 

correspondente à importação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O desenvolvimento desse estudo teve como questionamento a contribuição das 

ferramentas da contabilidade ambiental para uma empresa reformadora de pneus.  

Como resposta ao problema de pesquisa, esse trabalho concluiu que as empresas 

conseguem obter resultados financeiros através das informações fornecidas pelos relatórios da 

Contabilidade Ambiental, visualizando de forma quantitativa os seus bens, direitos, 

obrigações, receitas e despesas ambientais. Enquanto aos impactos ambientais percebe-se 

que a reforma de pneus reduz de forma significativa o uso de petróleo, que é matéria prima na 

produção de pneus novos.  No com diz respeito a geração de emprego, conforme os dados já 

relacionados, observa-se o aumento da empregabilidade deste setor, beneficiando toda a 

economia do pais.  

Diante deste cenário, é muito importante que toda a comunidade tenha consciência 

de que ao adquirir um pneu novo, o indicado é deixar seu pneu inservível na loja, que tomará 
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as providências necessárias para que o material chegue até o ponto de coleta para a sua 

destinação final, contribuirá de forma consciente ao meio ambiente. 
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ESTRATÉGIAS DE MARKETING APLICADAS ÀS ONGS: ESTUDO DE CASO NA CASA DA CRIANÇA 
RENASCER – TEIXEIRA DE FREITAS/BA 

 
Ana Cristina Lima Silva 92 

Daniella Gonçalves Salomão 93 
Orientador: Prof. Dr. Lucas Possedente Emerique94 

 
INTRODUÇÃO 

 
 A Casa da Criança Renascer é uma Organização não governamental (ONG) que atende 

menores em situações de risco e depende exclusivamente de doações para seu financiamento. 

O projeto tem como objetivo analisar as atuais dificuldades de divulgação e obtenção de 

recursos da ONG, propondo novas estratégias que auxiliem na publicidade e financiamento do 

seu trabalho. A pesquisa se baseia em diferentes ferramentas, técnicas e infraestruturas 

oferecidos pelo curso técnico de Administração do campus Teixeira de Freitas do IF baiano, 

que já possui alguns alunos voluntários na Casa da Criança Renascer. Com a utilização de 

estratégias de comunicação e divulgação da instituição, buscamos a sensibilização e o 

engajamento de empresa, profissionais e do poder público local para que a instituição possa 

alcançar sua sustentabilidade financeira, permitindo que seus voluntários possam 

desempenhar bem seu importante trabalho de acolhimento e cuidados de população 

vulnerável. 

 
Palavras-chave:  Comunicação; Sensibilização; Engajamento; Voluntariado; Terceiro Setor. 
 
 
METODOLOGIA 

 
 Ainda que próximas às empresas do setor privado em suas necessidades de gestão, as 

ONGs se inserem em um contexto próprio, de voluntariado. O papel do marketing e da 

comunicação é, por consequência, ainda mais vital para o desenvolvimento da instituição e sua 

sustentabilidade financeira. Inicialmente, o trabalho se baseou em uma pesquisa qualitativa, 

analisando os meios de divulgação já utilizados pela ONG, com suas eficiências e deficiências. 

Tendo como cenário a Casa da Criança Renascer, em reuniões com os voluntários e a atual 

gestão. A pesquisa inicial foi feita com questionários semiestruturados, tendo seus dados 
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analisados pelos bolsistas e professores do curso técnico em Administração do Campus 

Teixeira de Freitas. 

 Após a análise da estratégia de comunicação da ONG e suas necessidades, foi 

elaborado um novo plano de divulgação e captação de recursos, com parceria entre a gestão 

da organização, os envolvidos no projeto e outros colaboradores, utilizando-se, 

conjuntamente, da infraestrutura da Casa da Criança Renascer e do campus Teixeira de Freitas 

do IF Baiano. 

 Os bolsistas elaboraram materiais de divulgação da ONG, como panfletos, folders e 

banner, além de se utilizarem das redes sociais para divulgação dos projetos, informações 

sobre a Instituição. 

 Paralelamente a execução das novas estratégias de divulgação, foi feito um 

acompanhamento do número de doadores e de colaboradores voluntários na ONG, 

procurando averiguar, também, de que forma essas pessoas e empresas entraram em contato 

com o trabalho da instituição; se nossos esforços de divulgação contribuíram para esse 

interesse em ajudar e de que forma avaliam os novos materiais e estratégias de divulgação da 

Casa da Criança Renascer. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 Ao analisarmos os meios de divulgação da Casa da Criança Renascer, deparamo-nos 

com uma página no Facebook que se encontrava em desuso. Logo elaboramos um cronograma 

de postagens, estabelecendo o conteúdo e o dia da postagem para a reativação da página e 

ganho de mais visibilidade da Instituição. A princípio, a página contava com aproximadamente 

700 seguidores, após a reativação da página, pelas participantes do projeto, o número de 

seguidores subiu para 1083, aumentando também de forma significativa o envolvimento das 

pessoas nas postagens, como, por exemplo, o aumento de curtidas por publicação. Na página 

também começamos a postar fotos da Instituição, levando as pessoas a conhecerem mais 

sobre a Instituição, seus projetos e eventos. 

 Com a divulgação da Instituição por novos meios, alcançamos a parceria com um 

pediatra (Sr. Norberto Campos), que passou a atender as crianças regularmente, com visitas 

programadas (para um acompanhamento) e em momentos que houvesse uma urgência.  

No dia 30 de outubro de 2016, aconteceu no Clube Jacarandá o I Festival Cultural e 

Infantil da Casa da Criança Renascer, contando com a colaboração de voluntários e 

patrocinadores. Numa parceria entre a Casa da Criança Renascer e o Instituto Federal Baiano, 

algumas alunas – Ana Cristina Lima Silva, Daniella Gonçalves Salomão, Débora Ferreira de 

Almeida, Katarine Ferreira Brauer, Lísley Lopes Campos e Sabrina Lobo Romualdo – 
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participaram do evento como equipe de marketing e divulgação, visitando escolas e creches 

para divulgação do evento e algumas empresas conseguindo patrocínio. Nesse evento 

beneficente, pudemos divulgar alguns dos materiais elaborados nesse projeto, como o folder e 

o banner. Foram vendidos ainda 774 ingressos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

 A Casa da Criança Renascer atende as necessidades básicas de um público bastante 

vulnerável e considerando a importância e apelo de seu trabalho, acreditamos que uma boa 

estratégia de comunicação irá refletir em maiores e mais frequentes doações, possibilitando 

um melhor planejamento da organização, além do aumento do número de voluntários.   

 Após o desenvolvimento do trabalho, pudemos pontuar mecanismos e métodos de 

divulgação mais eficiente para a Instituição. Foi possível definir que há uma necessidade de 

organização de tudo que se faz, se ganha e se gasta dentro da Instituição. Numa sociedade 

conectada como a nossa, uma das melhores ferramentas para divulgação são as redes sociais, 

das quais nos utilizamos também para prestar agradecimentos a empresas parceiras.  

 Ao longo do trabalho foi possível perceber ganhos com a nova divulgação da 

Instituição, com o maior conhecimento da mesma pela comunidade teixeirense e a grande 

presença de público nos eventos realizados. As novas estratégias de arrecadação e de 

contribuições também nos permite prever um aumento nos recursos para o próximo ano. 
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CONTABILIDADE E (ECO) EFICIÊNCIA NO PARADIGMA DA SUSTENTABILIDADE 

 
Lorena de Souza Ferreira Fernandes95 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar uma visão geral da contabilidade 

ambiental e da eficiência empresarial no paradigma da sustentabilidade, utilizando-se, 

exclusivamente, da revisão bibliográfica.  

 

Palavras-chave: Paradigma da Sustentabilidade; Contabilidade Ambiental; Ecoeficiência.   

 

METODOLOGIA 

A pesquisa valeu-se de textos nacionais e internacionais que abordam a temática da 

contabilidade ambiental, da ecoeficiência e da sustentabilidade, tendo como enfoque os 

achados constantes nas revistas científicas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

“Uma das principais problemáticas em discussão na atualidade diz respeito ao possível 

colapso do sistema econômico, em função, principalmente, do comprometimento das funções 

econômicas do meio ambiente” (ROSSATO et. al., 2008, p. 75).  

A relevância da compatibilização entre o desenvolvimento econômico e o ambiental é 

tão significativa que, segundo Porter e Van der Linde (1995, p. 133), estar-se diante de um 

novo paradigma que conectou desenvolvimento ambiental e competitividade, demandando 

das companhias inovações para aumentar a produtividade dos recursos, sendo este um 

diferencial para competição no mercado.  

É o paradigma da sustentabilidade, sob o qual “as questões ambientais devem integrar 

a administração empresarial por meio de um sistema de gestão ambiental no intuito de evitar 

problemas com infrações e conseguir melhorias de eficiências operacionais e vantagem 

competitiva” (NOSSA, 2002, p. 45). 

Eficiência, nesse cenário, é denominada eco-eficiência, que, nas palavras de BURNETT 

et. al. (2000, p. 73), significa aumentar valor para o acionista enquanto reduz materiais, 

energia e emissão de poluentes, concatenando as atividades econômicas com a capacidade 

produtiva do planeta.  
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A ideia é manter os padrões ambientais globais que estão em jogo e o aumento da 

performance corporativa e da comercialização de seus produtos (BARMAN & SAIKIA, 2016, 

p.4). 

A Ciência Contábil, igualmente sujeita a esse novo paradigma, sofreu interferência 

dessa compreensão de produção, competitividade e eficiência, podendo “ser utilizada pela 

sociedade para monitorar ações empresariais em prol do meio ambiente” (COSTA&MARION, 

2007, p. 22).  

Na literatura, sugere-se, inclusive, um desdobramento da disciplina na chamada 

Contabilidade Ambiental (PAIVA, 2003; SILVA, 2003), interlocução entre contabilidade e meio 

ambiente, também verificada em trabalhos internacionais (HENRI&JOURNEAULT, 2009, p. 63). 

Emprega-se a contabilidade, então, para o fim de registrar as informações ambientais 

nas demonstrações financeiras com os mais diversos intuitos: publicar as ações ambientais das 

empresas (sejam ações de proteção, preservação ou recuperação ambiental); disponibilizar 

informações para os usuários interessados; registrar os eventos econômicos e as mutações do 

patrimônio decorrentes da atividade ambiental, indispensáveis para credibilidade das 

informações contábeis (GUIMARÃES et. al., 2014, p.10).  

Em relação à inserção da informação ambiental nos registros contábeis, Pondeville et. 

al. (2013, P. 326) identificou que “um sistema de informação ambiental representa uma 

resposta às pressões dos órgãos reguladores e dos stakeholders” e, ainda, que essa pressão 

advinda do mercado, da organização e da comunidade de stakeholders motiva os gestores a 

aumentar a proatividade ambiental da sua empresa” (PONDEVILLE et. al., 2013, p. 326). 

Em outras palavras, a evidenciação ambiental viabiliza uma comunicação sobre a 

gestão ambiental das empresas para as partes interessadas (stakeholders), tais como: órgãos 

reguladores, governamentais, sociedade civil organizada, comunidade científica, investidores, 

credores, fornecedores e clientes, entre outros (ROSA et. al., ?, p. 02), o que se alinha com a 

clássica teoria dos stakeholders de Freeman (1984), no sentido de que “a entidade deve 

atender aos interesse de todas as partes com as quais se relaciona” (MACHADO, 2010, p. 21). 

A evidenciação das informações ambientais nos registros contábeis fornece, assim, 

elementos para a tomada de decisão dos gestores e para o desenvolvimento de um sistema de 

controle de gestão ambiental (eco-controle) (HENRI&JOURNEAULT, 2009, p. 63). 

Além desse controle ambiental, o registro contábil das informações ambientais pode 

promover ainda a ecoeficiência da entidade, que consiste na compatibilização entre a 

finalidade da ação ecológica e o resultado económico-financeiro-ambiental operacional dos 

gastos ambientais (VELLANI&RIBEIRO, 2009, p. 27). 
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A Contabilidade Ambiental pode, pois, fornecer métricas para a averiguação da 

eficiência da empresa ou, melhor, a sua ecoeficiência, o que pode ser definida como a 

integração entre desempenho econômico e ecológico. Para isso, os gastos incorridos nas 

atividades ambientais devem ser evidenciados de modo a gerar benefício econômico-

financeiro (desempenho econômico) (VELLANI&RIBEIRO, 2009, p. 27). 

Não obstante às narrativas teóricas nesse sentido, a literatura, até o momento, não é 

conclusiva quanto ao retorno econômico ou a eco-eficiência na adoção da contabilidade 

ambiental. “Há uma falta de compreensão e concordância quanto ao relacionamento entre 

desempenho ambiental e financeiro” (BURNETT et. al., 2007, p. 69). 

Por um lado, estudos afirmam uma relação positiva entre o controle promovido pela 

Contabilidade Ambiental e o desempenho econômico da entidade; por outro, ao pesquisar 

essa mesma correlação, algumas investigações concluíram pela inexistência de um efeito 

direto entre ambos (HENRI&JOURNEAULT, 2009, p. 64;74). 

No Brasil, Nossa (2009, p. 131) concluiu pela não-observância de relação entre a 

responsabilidade social externa e o retorno anormal, o que não corrobora com pesquisas que 

estudaram a relação entre desempenho financeiro e responsabilidade social.  

Ao replicar pesquisa semelhante, mas atrelada especificamente aos investimentos 

ambientais, Fernandes (2011, p. 38) concluiu que a disclosure ambiental positiva ou negativa 

não impacta o retorno anormal das companhias, de modo que os investidores não reagem às 

divulgações dessa natureza.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Percebe-se que, à luz do paradigma da sustentabilidade, tem-se um novo perfil da 

contabilidade, também voltada para o registro das atividades ambientais, podendo-se afirmar 

a existência da chamada Contabilidade Ambiental.  

Na mesma linha, pensar eficiências das entidades é discutir também a relação do seu 

processo produtivo com a utilização dos recursos naturais, o que, em última análise pode ser 

um diferencial competitivo, haja vista que se requer um menor uso desses recursos com uma 

maior produtividade. Apesar dessa inferência teórica, nos estudos empíricos não há uma 

confirmação unânime da ecoeficiência promovida pela adoção da contabilidade ambiental.  
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A IMPORTÂNCIA DO DESDOBRAMENTO DA FUNÇÃO QUALIDADE (QFD) PARA O 
DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO 

 
Ygor Luiz M. Loureiro96 

Irla F. da Conceição97 
Orientadora: Profª. Msc. Juliana de Lima Brito98  

 

INTRODUÇÃO 

A inovação tornou-se imperativa no mercado competitivo da era tecnológica em que 

se vive atualmente. A capacidade das organizações de desenvolver produtos inovadores com 

qualidade, preço, durabilidade e que, principalmente, atenda às necessidades dos clientes 

aumenta a cada ano.  

O Quality Function Deployment (QFD) ou Desdobramento da Função Qualidade surgiu 

no Japão, devido às dificuldades que as empresas enfrentaram na década de 60, em função do 

surgimento de um ambiente mais competitivo.  

Esse artigo se propõe abordar o QFD como ferramenta estratégica, apresentando sua 

importância na gestão de desenvolvimento de um novo produto, neste caso um carregador de 

celular com cabo retrátil, na condição de aceitação desse produto no mercado, desdobrando 

sua qualidade para integrar os interesses e especificações dos possíveis consumidores em um 

menor tempo e custo para definir melhores metas e diretrizes no seu desenvolvimento.  

  A complexidade dos projetos levou as empresas a enfatizar mais na Qualidade do 

projeto. Empregar novas ferramentas administrativas para garantir que o projeto não tenha 

falhas que levarão a consequências não só financeiras, mas a imagem da empresa que 

produziu determinado produto que dizia apresentar as melhores características descritas pelo 

mercado atual, ou seja, em relação aos seus concorrentes irá despencar. 

A matriz da qualidade tem a finalidade de exercer no projeto de qualidade, 

organizando quais seriam as qualidades verdadeiras solicitadas pelos os consumidores. Ela é 

obtida pelo cruzamento da tabela dos requisitos dos clientes (ou da qualidade exigida) com a 

das características de qualidade (Akao, 1990). 

Os projetos precisam ser extremamente planejados, obtendo um controle antecipado 

do que pode acontecer, por se tratar de um produto novo, os aspectos de prevenção e 

realimentação, ou seja, os elementos de controle corretivo devem estar a todo tempo 

alinhados com as etapas de desenvolvimento do produto, desde da concepção da ideia até o 

lançamento do produto. 
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Palavras-chave: Desdobramento da Qualidade, Inovação, Cliente, projeto. 

 

METODOLOGIA 

Baseado em análise de dissertações e artigos além da aplicação de uma pesquisa de 

mercado sobre questões relacionadas ao uso do carregador de celular, para identificar as 

necessidades do cliente em relação ao mesmo, foi construída matriz QFD para relacionar e 

selecionar essas necessidades com as características do projeto apresentado. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Pesquisa de Mercado 

A pesquisa de mercado foi realizada através do Google formulários, com uma amostra 

de 99 possíveis consumidores do carregador de celular com cabo retrátil. Os resultados 

mostraram que 78% desejariam uma mudança nos carregadores de celular, e cerca de 75% 

acreditam que o cabo retrátil seria uma solução para as dificuldades encontradas com o 

carregador no dia-a-dia. Outro resultado relevante foi que o índice de resposta contrária ao 

produto não chegou  5%.  

A matriz QFD 

O QFD é um dos métodos eficazes que visam à tradução das necessidades e 

expectativas dos clientes em atributos de um produto ou serviço. (MIGUEL; CARNEVALLI, 

2006). É uma ferramenta bastante eficiente para transladar as vontades dos clientes (de 

natureza essencialmente abstrata) em metas de projeto (de natureza quantitativa). 

Ela assegura a qualidade ainda na fase de projeto. São necessidades do consumidor 

convertidas em parâmetros técnicos. 

 Como apresenta a matriz QFD na figura 1, foram citados alguns principais “QUES” 

(Requisitos do Cliente) e “COMOS” (Requisitos do Projeto), e observou-se que a maior relação 

entre cliente e projeto parte da eficiência do equipamento, onde o cliente pede que o produto 

tenha baixo preço, seja durável, seja compatível com qualquer modelo de celular, e tenha uma 

alta velocidade de carregamento, de forma que haja eficiência no equipamento. 
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Figura 01 – Matriz QFD 

 

               Fonte: Resultado de Estudo. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O presente trabalho possibilita identificar o nível de satisfação dos clientes e seus 

requisitos básicos para um novo produto. Através da aplicação da ferramenta QFD, a 

elaboração da matriz serve como embasamento do planejamento das atividades que 

acometam na qualidade do produto. Muitos projetos acabam não dando certo pelo fato de 

não atentarem para a satisfação dos clientes. 
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SEGURANÇA DO TRABALHO EM UMA OFICINA DE BOMBAS INJETORAS: A VISÃO DOS 
COLABORADORES 

 
Ygor Luiz M. Loureiro99 
Irla F. da Conceição100 

Orientadora: Profª. Msc. Juliana de Lima Brito101  
 

INTRODUÇÃO 

 

Atualmente segurança do trabalho é um tema que tem sido dissipado em todo o 

mundo, apesar das diferenças de níveis em cada país e em cada parte do mundo. 

As estatísticas da organização internacional do trabalho (OIT) afirmam que no que concerne a 

acidentes de trabalho e doenças ocupacionais o Brasil ocupam a 4º posição no ranking mundial 

(SINAIT, 2014). As despesas com acidentes de trabalho no país chegam a R$ 20 bilhões 

anualmente de acordo com Jose Pastore, especialista em desenvolvimento institucional 

(PASTORE, 2011). 

O atual cenário competitivo, em crescentes descobertas e avanços tecnológicos, obriga 

as empresas a se preocuparem com a saúde e segurança do colaborador no seu ambiente 

profissional. A prevenção de acidentes e doenças ocupacionais tem se tornado indispensável 

para manter o ambiente de trabalho saudável e produtivo. 

Organizações que não seguem as normas de segurança tendem a serem vistas como 

empresas que não se encaixam no padrão de conformidade, já que para se conseguir as 

certificações as instituições devem estar antenadas em padrões como de segurança e 

qualidade. 

Assim, faz-se necessário à adoção de medidas mais contundentes relacionadas a políticas e 

medidas de prevenção voltadas a higiene, saúde e segurança do trabalho. 

Hoje existem as Normas Regulamentadoras, que trazem diretrizes de segurança no 

ambiente ocupacional, elas são exigidas pelo ministério do trabalho, e devem ser empregadas 

variando as exigências de acordo com o número de colaboradores e com o cadastro nacional 

de atividades econômicas (CNAE). 

Diante do exposto, a proposta desse trabalho é demonstrar o atual cenário da 

segurança do trabalho em uma empresa de bombas injetoras localizada na cidade de Itabatã-

Ba.  

Palavras-chave: Acidente de trabalho; Segurança do trabalho; Normas Regulamentadoras. 
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METODOLOGIA  

Para efetuar o desenvolvimento do projeto, a princípio foram analisados os melhores 

caminhos para se pesquisar e apresentar as informações. Foi realizada uma visita in loco à 

empresa, a fim de qualificar e compreender o atual cenário da empresa. 

Foi usada como metodologia a aplicação de questionário quantitativo com os cinco 

colaboradores da empresa.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com a visita à empresa percebeu-se que a mesma não dispõe do programa de 

prevenção de riscos ambientais (PPRA), gerando a falta de reconhecimentos dos seus riscos, 

podendo ocorrer acidentes com mais frequências e dificultando também a produtividade, 

aumentando a ociosidade.  

A partir da análise das respostas obtidas nos questionários, foi possível traçar um 

cenário da situação da empresa com relação à temática do trabalho. De cinco funcionários 60 

% afirmam que conhecem o termo DDS (dialogo com o diário de segurança) um termo que 

deve ser conhecido por todos já que o próprio nome diz que ele deve ser diário, a empresa 

deveria ministrar ao menos uma vez por semana, porém não é praticado na mesma. 

  Em relação à frequência de recebimento de EPI’S (equipamento de proteção indivual) 

cada funcionário descreveu de uma maneira, um sempre, um frequentemente, um as vezes, 

um raramente e um nunca. O índice de não recebimento é o menor, significando que a 

empresa disponibiliza os equipamentos de proteção individual, porém na proporção errada.  

Na pesquisa percebeu-se que os funcionários não se preocupam em utilizar os 

equipamentos de segurança, pois o índice de quem usa sempre foi apenas de um funcionário, 

levando então a outra pergunta percebe-se que uma das causas pelo não uso se dá pela falta 

de advertências dos responsáveis, pois três dos cincos colaboradores nunca foram advertidos 

pelo não uso e somente dois afirmaram que apenas as vezes são chamados à atenção. 

A Norma Regulamentadora (NR) 6 - Equipamento de Proteção Individual, diz que que o 

empregador tem obrigação de fornecer o equipamento de forma gratuita, mas também diz 

que cabe ao empregado usar e que ele poder ser advertido formalmente pelo não uso (BRASIL, 

2001). 

Infelizmente alguns colaboradores deixam a segurança de lado optando apenas pelo 

não uso do equipamento. Ao analisar o Gráfico 1, compreende-se que há um incomodo de dois 

em cada cinco funcionários em relação aos equipamentos citados. 
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                          Gráfico 1 – Questionário dos colaboradores 

 
                          Fonte: Resultado de pesquisa com colaboradores. 
 

O que chama atenção é que 60 % não conhecem os riscos de seu setor laboral, por isso 

esse mesmo índice indica a satisfação em relação ao seu ambiente ocupacional. Por 

consequência disso analisou-se que nenhum dos funcionários deseja melhoria na empresa ou 

não sabem o que sugerir para mudar. 

 
                                   Gráfico 2 – Questionário dos colaboradores 

 
                                   Fonte: Resultado de pesquisa com colaboradores. 
 

A empresa não disponibiliza e nem possui histórico de acidentes de trabalho, mesmo 

os típicos do dia a dia, então é claro que a maioria dos colaboradores afirma que nunca 

ocorreram acidentes, como é mostrado no Gráfico 3. 

 
                                    Gráfico 3 – Questionário dos colaboradores 

 
                                   Fonte : Resultado de pesquisa com colaboradores  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O objetivo desse trabalho é ratificar a negligência dos próprios colaboradores em 

relação à segurança no ambiente ocupacional. A falta de conhecimento dos riscos os impedem 

de ver os erros no seu setor de trabalho e de exigir melhorias e condições seguras. 

Através de visitas in loco se percebeu claramente a falta de segurança no ambiente 

uma vez que a empresa não possui PPRA, o que gera falta de reconhecimentos dos seus riscos, 

além de parecer que ela se aproveita da falta de conhecimento dos colaboradores, para burlar 

e negligenciar as suas responsabilidades legais quanto ao empregador. Faz-se necessário que o 

colaborador entenda que o custo da falta de segurança é a vida humana. 
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MODELO DE AUTOMAÇÃO: CONFORTO AMBIENTAL PARA GRANJAS DE FRANGO DE CORTE 

 
Daniel Sales do Nascimento102 

João Marcos de Jesus Soares103 
Caique Ralile104  

Orientador: Prof. Dr. Kennedy Morais Fernandes105 
 
INTRODUÇÃO  

 
A produção comercial de frango de corte no Brasil iniciou aproximadamente em 1860 

no estado de Minas Gerais. Contudo, o processo de modernização e de produção em escala 

iniciou por volta de 1930 por conta da grande necessidade de abastecer o mercado 

(QUEVEDO, 2003). 

Hoje, o Brasil é o segundo maior produtor de frango de corte do mundo, com uma 

produção de 13.146 milhões de toneladas no ano de 2015, segundo relatório anual da ABPA 

(Associação brasileira de proteína animal, 2016), perdendo apenas para os Estados Unidos. O 

país aponta desde o ano 2000 taxas de crescimento entre 7% a 15% ao ano no consumo de 

carne de frango (GIROTO & MIELE, 2005), tendo na região Sul cerca de 62,83% do abate 

nacional de aves (ABPA). 

A partir da análise de problemas, pesquisadores hoje afirmam que a ambiência tem 

grande influência na qualidade da carne, assim como conversão alimentar e o bem-estar do 

animal. Com isso, tem surgido a necessidade da elaboração de sistemas de automação, para 

melhor controle e manejo da produção aumentando a qualidade do produto final. Sobretudo 

de controle da climatização e iluminação, para reduzir o estresse, problemas como lesões das 

patas e carne e consequentemente perda do aviário. Além de evitar problemas relacionado a 

qualidade da cama, a ingestão do alimento, perca de peso por calor ou frio excessivo, umidade 

e ventilação, todavia extinguindo as dificuldades relativas a operação manual das granjas. 

Segundo Cobb (2009) a temperatura e a luminosidade são fatores que refletem diretamente 

no desenvolvimento adequado do animal.  

A inserção de novas tecnologias nas granjas gera uma dinâmica mais eficiente e 

qualificada na produção, mantendo bom desempenho e cuidando do bem-estar animal de 

forma minuciosa. A automação se torna importante no setor agropecuário devido à 

competitividade do mercado. Para se adequar a essa nova realidade as empresas envolvidas 
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nesse setor buscam novas alternativas tecnológicas, que visam um aumento da produção e 

redução da mão de obra. A automação reduz a mão de obra do homem, acarretando a 

otimização do trabalho. Com a Revolução Industrial a automação se destacou com grande 

importância, devido à exigência de uma produção em grande escala com eficiência e qualidade 

(MORAES, 2016). 

Considerando o conceito de conforto térmico e iluminação ideal para desenvolvimento 

sadio dos animais, Raizi et al. (2015) desenvolveu com o Arduino um protótipo que monitora 

as condições climáticas e ambientais e atua na regulação do ambiente de uma granja de 

suínos. Moraes (2016) também apresenta com um sistema de automação e controle com 

Arduino de uma granja de frangos de corte, que controla as variáveis de climatização, 

iluminação e alimentação. Diante disso, objetivou-se neste trabalho propor um modelo de 

automatização do processo de iluminação e climatização de granjas. 

 
Palavras-chave: Arduino; Sistema de controle; Desempenho produtivo; Avicultura de corte. 

 

 

METODOLOGIA  

 

Para o desenvolvimento do modelo de automação foi utilizado o Arduino Uno devido 

seu baixo custo e fácil adaptabilidade (THOMSEN, 2014). Assim, foi proposto o monitoramento 

e controle das seguintes variáveis ambientais: umidade do ar; temperatura do ar e 

luminosidade. Neste modelo, foram utilizados para monitoramento a leitura das variáveis de 

umidade e temperatura do ar. O sensor DHT11 permite medir temperaturas de 0 a 50º Celsius, 

e umidade na faixa entre 20% e 90%. Para monitoramento e leitura da luminosidade foi 

utilizado o sensor LDR que é um resistor cuja resistência varia em função da luminosidade que 

incide sobre ele. 

Após o monitoramento das variáveis ambientais foi realizado a programação do 

sistema de controle. Dessa forma foi definido os valores de temperatura e umidade máxima e 

mínima do ar, e luminosidade ideal do ambiente, de acordo com os níveis indicados por Cobb 

(2009), condicionado à idade das aves (Tabelas 1 e 2). 

A partir dos valores lidos pelo Arduino realizou-se a programação de forma que os 

equipamentos de controle de temperatura e luminosidade são acionados automaticamente 

quando as condições estabelecidas são atingidas. As lâmpadas são acionadas ou desativadas 

de acordo com os critérios de luminosidade. O ventilador e nebulizador são acionados quando 

a temperatura máxima é atingida, considerando também para o acionamento de tais 

aparelhos, a umidade relativa do ar. No modelo proposto, as lâmpadas foram representadas 

através de leds brancos. A campânula de aquecimento representada por led vermelho e o 
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nebulizador representado por led azul. A Figura 1 representa o modelo e conexões dos 

sensores do proposto sistema de automação de conforto ambiental de galpões de frango de 

corte. 

Tabela 1 – Guia de temperatura/umidade  

Idade Horas de Escuro Alteração das Horas 

0 dia 0 0 

1 dia 1 1 

100-160 gramas 9 8 

22 dias 8 1 

23 dias 7 1 

24 dias 6 1 

Cinco dias antes do abate 5 1 

Quatro dias antes do abate 4 1 

Três dias antes do abate 3 1 

Dois dias antes do abate 2 1 

Um dia antes do abate 1 1 

Fonte: Cobb, 2009. 

 

Tabela 2 – Programa de luz padrão 

Idade - dias % de Umidade Relativa Temperatura ºC Temperatura ºF 

0 30-50% 32-33 90-91 

7 40-60% 29-30 84-86 

14 50-60% 27-28 81-83 

21 50-60% 24-26 75-79 

28 50-65% 21-23 70-73 

35 50-70% 19-21 66-73 

42 50-70% 18 64 

49 50-70% 17 63 

56 50-70% 16 61 

● Densidade de Alojamento: 14 – 18 aves/m2 

● Ganho Médio Diário: 50 - 60 g/dia 

● Peso ao abate: 2,0 – 3,0 kg 

Fonte: Cobb, 2009. 
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Figura 01 – Modelo, conexões e ligações no Arduino dos sensores do proposto sistema de 

automação de conforto ambiental de galpões de frango de corte. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

O protótipo desenvolvido funcionou corretamente no controle da temperatura, 

umidade e luminosidade, acionando os leds quando constatado baixa luminosidade e os 

desativando na ocorrência de luminosidade superior a máxima permitida.  

O controle da temperatura foi realizado a partir do acionamento do sistema de 

ventilação, quando detectado temperatura fora do intervalo definido. O nebulizador e as 

campânulas de aquecimento foram substituídos por led’s para que houvesse a visualização da 

função, sendo que os leds que simulam as campânulas são acionados quando detectado 

temperatura inferior à mínima programada, a Figura 02 demonstra a montagem do protótipo 

com a interligação dos sensores ao arduino. 

 
Figura 02 - Protótipo desenvolvido para simulação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A partir dos resultados obtidos podemos concluir que o Arduino Uno é uma opção 

barata e eficiente na hora de automatizar um ambiente, tornando a experiência em utilizá-lo 

bastante satisfatória.  

O orçamento dos componentes necessários para aplicação do modelo de 

monitoramento da granja consta na Tabela 3.  

 

Tabela 3. Componentes utilizados no modelo proposto 

 

Instrumento Quantidade Valor (R$) 

Arduino Uno 1 60,00 

Sensor LDR 1 1,00 

Sensor Dht11 1 20,00 

Total 3 81,00 

 

Tal investimento é de grande rendimento ao produtor, tendo em vista que a aplicação 

deste modelo potencializa o controle climático do ambiente, melhorando o bem-estar animal, 

contribuindo para a prevenção de doenças relacionadas ao mau controle da ambiência, 

maximizando assim a produção, além de auxiliar o funcionário responsável pela fiscalização de 

tais variáveis. 

Com os dados corretos e o dispositivo devidamente regulado, o protótipo demonstrou 

controle da temperatura, umidade e luminosidade exigida para produção ideal. 
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CIDADES PENSADAS: UM ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA EM UMA EMPRESA 
BENEFICIADORA DE VIDRO 

 
Anderson Neves Pereira106 

Dayanne Severiano Meneguete107 
 Naycou Giovani de Paula Salgado108 

INTRODUÇÃO 

A cada ano que passa, as cidades em todo mundo vem crescendo em larga escala, 

gerando grandes impactos sociais, econômicos e ambientais. Esse crescimento, muitas vezes 

desordenado geram problemas socioambientais que passam a ser uma constância para a 

administração das cidades. Associando ao crescimento populacional, está o crescimento das 

empresas, esse é um outro aspecto que pode gerar impactos positivos ou negativos em uma 

determinada região. 

Avaliando o crescimento de empresas de grande porte e sua implantação, surge o 

denominado Estudo de Impacto de Vizinhança, EIV. Segundo, Maeda, 2015, o EIV é uma 

ferramenta inserida em um conjunto de novos instrumentos voltados para as políticas de 

desenvolvimento urbano, que visam atender as exigências da vida moderna e tem como sua 

matriz o cumprimento das funções sociais da propriedade e da cidade, favorecendo assim a 

formação de Cidades Sustentáveis. 

Nesse processo, o objetivo dessa pesquisa é avaliar o impacto da implantação de uma 

empresa de grande porte no município da Serra, ES, e a sugestão de possíveis intervenções 

para minimização do impacto de forma a beneficiar a sociedade residente na região estudada. 

Para atingir tal objetivo foram feitos um conjunto de estudos e levantamentos de informações 

técnicas sobre a empresa e a região de sua implantação, afim de analisar as condições que 

existiriam com a implantação do empreendimento e as que permaneceriam sem essa ação. 

Cabe ressaltar que, a implantação do empreendimento além de atender as exigências 

da Legislação Municipal, Ambiental e Urbanística, deve apresentar compatibilidade com as 

normas ambientais e enquadra-se no perfil de ocupação do entorno. 

Palavras chave: Crescimento de empresas, Estudo de Impacto de Vizinhança,  

Desenvolvimento Urbano, Cidades Sustentáveis.  
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METODOLOGIA  

 O Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) é uma exigência do Município da Serra 

para enquadramento do empreendimento na nova lei Municipal, Artigo 353, Seção I, da Lei 

3820/2012 - que instituiu o Plano Diretor Urbano no município. Além disso, o EIV é uma 

exigência federal, regida pela Lei 10.257 de 2001, na qual em seu Artigo 2º define que “a 

política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da 

cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes”. Essas normativas tem o 

intuito de garantir o direito da população a cidades sustentáveis e principalmente o controle 

do uso do solo.  

 Nesse interim, o estudo em questão refere-se à ampliação de galpões industriais de 

um empreendimento especializado em beneficiamento de vidros, que ocupará uma área de 3 

lotes, com área total do terreno de 55.880, 34 m², localizado no Bairro Civit II, Distrito de 

Carapina – Serra, ES. Devido essa grande área de ocupação, o empreendimento é classificado 

como Indústria do Grupo 3, com área total construída igual ou superior a 3.000 m², (Brasil, 

2012). 

 Cabe ressaltar que o empreendimento já se encontra em sua maior porção 

instalado e em funcionamento. Seu objetivo é uma expansão para abrigar equipamentos de 

beneficiamento de vidro, para comercialização no mercado em geral, bem como abrigar o 

vidro in natura (vidro comum) matéria prima do beneficiamento e por tempera e associações 

distribui comercialmente os vidros temperados, laminados e dentre outros que fazem parte do 

portfólio principal de produtos da empresa. 

Esse estudo tem o intuito de fornecer uma avaliação da caracterização completa do 

empreendimento, com sua descrição física e operacional, sobretudo dos controles ambientais 

a serem adotados na fase da construção e operação, além de um panorama geral sobre a 

situação da Área de Interferência Direta - AID do empreendimento, identificando quais os 

possíveis impactos decorrentes de sua implantação na região de inserção. 

Assim, como procedimentos metodológicos adotados para elaboração desse estudo, 

tem-se que os dados foram obtidos em levantamentos de campo, pesquisas bibliográficas e 

análise do projeto do empreendimento sob aspectos legais, ambientais, arquitetônicos, 

urbanísticos e de mobilidade urbana.   
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir dos levantamentos feitos em campo pode-se verificar que área construída 

pretendida para o empreendimento equivale a 32.175,26m². As edificações possuirão, no 

máximo, altura de 15,00 m a contar com hastes de para-raios e estrutura dos galpões, 

composto por todos os setores administrativos, que terá um pavimento superior com setores 

comerciais e de gerência. 

Com base na pesquisa efetuada no empreendimento e por meio de vários métodos de 

cálculo para previsão, bem como a exigência legal para quantificar o número de vagas de 

estacionamento, obtém-se o número de vagas necessárias para o polo gerador, Gráfico 1. 

Gráfico 1 - Previsão do Volume de Veículos 

 

           Fonte: Dados da Pesquisa, 2016.  

Fazendo-se um comparativo por meio da razão entre as áreas do empreendimento na 

condição atual com o empreendimento pretendido, pode ser verificado conforme apresenta o 

Gráfico 1, que o número de vagas previstas, atendem o exigido pela legislação do município. 

No âmbito ambiental os estudos mostram que o empreendimento não afetará, diretamente, 

ambientes naturais como Áreas de Preservação e recursos hídricos próximos, visto que, dentro 

de suas dependências não há a existência de tais recursos. Os efluentes domésticos gerados 

são direcionados à rede pública de esgotamento sanitário; os efluentes industriais são tratados 

e reutilizados 100% no processo produtivo; não há a geração de poluentes atmosféricos e, por 

fim, a empresa faz o correto gerenciamento de resíduos gerados. 

Além disso, a água utilizada nos processos de fabricação e beneficiamento dos 

produtos da empresa serão provenientes do abastecimento pela rede pública da CESAN, dos 
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poços de captação de águas subterrâneas e do sistema de reaproveitamento de água de chuva 

existentes no empreendimento. A água captada nos poços e as águas pluviais são usadas 

apenas no aporte do processo produtivo para compensação de perdas na produção e 

tratamento, na utilização dos sanitários e na manutenção de jardins. 

Ao se analisar a taxa de ocupação do terreno observa-se que equivale a 48,68%, 

comparado ao limite predeterminado pelo Plano Diretor Municipal de 60%, de forma que não 

há interferência em uso excessivo no uso do solo, permitindo-se ainda manterem-se áreas de 

permeabilidade necessárias e áreas de circulação entre os blocos que compõe o 

empreendimento. 

Por fim, na esfera econômica da implantação do empreendimento, estima-se um 

investimento de aproximadamente R$ 12.155.000,00 (doze milhões, cento e cinquenta e cinco 

mil reais), com base no índice de custo unitário básico da construção civil do ES de janeiro de 

2017. Esse investimento convertido em oportunidades de emprego será capaz de fornecer 

aproximadamente 343 vagas de empregos diretos, com acréscimo de 40% no quadro atual da 

empresa. 

Considerando o valor total do empreendimento, é possível dizer que o 

empreendimento é de grande porte para economia local, uma vez a atividade desenvolvida 

implica em geração de empregos e movimentação financeira da região metropolitana como 

um todo, culminando em desenvolvimento econômico e social. 

Torna-se importante mencionar que a geração de impostos para as instâncias governamentais, 

poderá converter-se em benefícios nas formas de investimentos para a população.  

CONSIDERAÇÕES FIANAIS  

A partir das análises apresentadas neste Estudo de Impacto de Vizinhança, observa-se 

que o empreendimento, causará impactos compatíveis com a região em que se situa, mas 

algumas medidas mitigadoras devem ser adotadas para que sua implantação se torne uma 

ampliação pretendida da forma mais sustentável possível, impactando menos o meio 

ambiente, a mobilidade urbana, uso e ocupação do solo e consequentemente a população do 

entorno, que é o objeto principal deste estudo.  

Com relação à análise dos impactos do empreendimento sobre a economia há de se 

considerar a relevância da criação de novos postos de trabalho para a comunidade da região. E 

ainda, importante mencionar, que a geração de impostos para as instâncias governamentais, 

será convertida em benefícios nas formas de investimentos para toda a população. 
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Portanto, a implantação do empreendimento além de atender as exigências da 

Legislação Municipal, Ambiental e Urbanística, apresenta compatibilidade com as normas 

ambientais e enquadra-se no perfil de ocupação do entorno. Esse processo é altamente 

recomendável para todas as prefeituras que pretendem gerenciar o crescimento urbano e 

industrial afim de serem desenvolvidas a cada dia mais Cidades Sustentáveis.  
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INCORPORAÇÃO DE REJEITO DE BENEFICIAMENTO DE ROCHAS ORNAMENTAIS GRANÍTICAS 
EM SOLOS ARGILOSOS PARA ANÁLISE DE MELHORAMENTO FÍSICO-MECÂNICO 

 
Aristeles dos Reis Avelar109  
Uelton de Jesus Pardim110  

Luíza de Souza Ângelo111 
Orientadora: Mirella Dalvi dos Santos112  

INTRODUÇÃO 

A região sudeste e do extremo sul da Bahia está embasada em unidades geotectônicas do 

tempo pré-cambriano de configuração gnáissico-granítico. Essas rochas apresentam baixa 

anisotropia, pouco faturamento e boas características geomecânicas e hidráulicas 

(BARTORELLI e HARALYI, 1998). Sendo, portanto, favoráveis como maciços de fundações de 

obras de engenharia e vastamente extraídas como rochas ornamentais para comercialização 

de revestimentos. 

Como parte do processo de beneficiamento de rochas ornamentais, a serragem e polimento 

do material, tem-se como subproduto a lama abrasiva. Segundo Gonçalves (2000) estima-se 

que o corte de mármore e granito gera 240.000 t/ano desse resíduo no Brasil, sendo 

predominante nos estados do Espírito Santo, Bahia, Ceará e Paraíba. Embora este produto já 

seja empregado em fertilizantes para o cultivo do café e incorporado na fabricação de tijolos, 

telhas e argamassa, o volume do resíduo ainda supera seu reuso, e sua incorreta destinação 

pode provocar contaminação dos corpos hídricos, colmatação do solo e poluição visual (MOTA 

et al., 2012). 

Deste modo, esta pesquisa investiga o comportamento físico e mecânico de misturas de solo 

argiloso-lama abrasiva proveniente do corte de rochas graníticas, em proporção 20% lama e 

80% solo. Solos argilosos são considerados como de desempenho fraco a pobre em 

pavimentos rodoviários, pois, segundo Das e Sobhan (2014) alta plasticidade deste material, o 

confere uma alta de forma bilidade se aplicado grandes carregamentos ou quando lhe é 

conferido grande presença de água. Logo, objetiva-se avaliar se a mistura solo-lama torna-se 

capaz de receber as solicitações previstas da pavimentação. 

Palavras-chave: Lama abrasiva; solo argiloso; pavimento rodoviário; melhoramento. 

 

METODOLOGIA  
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O estudo foi motivado pela necessidade de um melhoramento dos solos, para fins de 

pavimentação, da região do Extremo Sul da Bahia. O solo da região pode ser caracterizado 

como residuais de complexos graníticos-gnáissicos e de natureza areno-argilosa ou argilo-

arenosa (BARTORELLI e HARALYI, 1998). As amostras foram coletadas no Campus II da 

Faculdade do Sul da Bahia (FASB), a lama abrasiva foi doada de uma marmoraria da região e os 

materiais foram analisados no Laboratório de Engenharias da FASB, localizado em Teixeira de 

Freitas-BA. 

Foram realizados ensaios de caracterização física e mecânica, segundo as normas brasileiras da 

ABNT. Para ser possível a avaliação da eficiência da incorporação da lama abrasiva no solo de 

comportamento argiloso, os ensaios foram feitos para o solo em sua condição pura, para a 

lama abrasiva pura e para a mistura solo-lama, com percentuais de 80% solo e 20% lama 

abrasiva em massa.  

Vale ressaltar que especificamente no ensaio de determinação do Índice de Suporte Califórnia 

(ISC) foi necessário realizar uma adaptação na prensa hidráulica do laboratório, que ensaia a 

ruptura de corpos de prova de concreto. Essa adaptação limita o resultado encontrado para o 

ISC, mas ainda assim pode-se comparar pontualmente a situação inicial (solo puro) com a final 

(solo-lama). 

Do exposto, esta pesquisa pode ser caracterizada como exploratória, uma vez que seu objetivo 

principal é aperfeiçoar e descobrir novos aspectos sobre o dado assunto. Ainda, como o 

método da pesquisa se deu por experimentos em laboratório, a pesquisa é experimental. 

Segundo Vergara (2000, p. 48), a pesquisa experimental é aquela em que há uma investigação 

empírica na qual faz-se necessário manipular e controlar as variáveis, de forma a coletar 

resultados e observações. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A análise granulométrica do material foi feita com base nas orientações da ABNT NBR 

7181:2016, com o objetivo de verificar que tipo de solo são as amostras estudadas, e 

consequentemente, qual a composição final da mistura entre o solo e a lama abrasiva. Os 

resultados estão ilustrados no Gráfico 1. 
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Gráfico 2 - Análise Granulométrica 

 
Fonte: Dados da Pesquisa, (2017) 

A Tabela 1 resume os principais dados da curva granulométrica, além de apresentar os 

resultados de Limites de Consistência: Limite Liquidez (LL) segundo a ABNT NBR 6459:2016, 

Limite de Plasticidade (LP), ABNT NBR 7180:2016, e Índice de Plasticidade (LL-LP).  Tais dados 

são usados para a classificação de solos pelo Sistema Unificado de Classificação dos Solos 

(SUCS) e pelo Highway Research Board (HRB). Por esses sistemas, o solo foi classificado uma 

areia argilosa (SC), a lama abrasiva como uma areia mal graduada com silte (SP-SM) e a 

mistura solo-lama proporcionou um material que pode ser classificado como uma areia silto-

argilosa (SM-SC). Um aspecto importante é que os dois sistemas de classificações utilizados 

possuem equivalência entre si, o que pôde ser comprovado para os materiais estudados (DAS 

E SOBHAN, 2014, p. 110). 

 

Tabela 1 -  Resultados de Caracterização e Classificação das Amostras 

Amostra 
LL 
(%) 

LP 
(%) 

IP 
(%) 

Análise Granulométrica (%) Passante Classificação 

Nº 4 
(4,75mm) 

Nº 10 
(2mm) 

Nº 40 
(0,425mm) 

Nº 200 
(0,075mm) 

AASTHO SUCS 

Solo 26,00 16,00 10,00 99,33 87,14 53,81 29,07 A-2-4 (0) SC 
Lama 
Abrasiva 

33,00 25,00 8,00 100,00 100,00 19,84 8,94 A-2-4 (0) 
SP-SM 

Mistura 23,00 19,00 4,00 99,46 89,71 47,02 25,04 A-2-4 (0) SM-SC 

Fonte: Dados da Pesquisa, (2017) 

 

Analisando os dados de Índice de Plasticidade (IP) da situação de solo puro e de solo-lama, 

percebe-se que houve uma diminuição neste parâmetro. O IP é um indicativo da 

deformabilidade do material, de forma que um IP alto implica em um solo mais plástico e mais 
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deformável. Logo, conclui-se que a incorporação da lama abrasiva na areia argilosa resultou 

em um solo menos deformável, com a uma redução de 250% do valor de seu IP.  

Os resultados dos ensaios mecânicos encontram-se na Tabela 2. O ensaio de compressão axial 

foi realizado segundo a ABNT NBR 12025:2012, em que foram utilizados corpos de prova de 10 

cm de diâmetro e 15 de altura, moldados à umidade ótima de cada material, obtida 

previamente pelo Ensaio de Compactação (ABNT NBR 7182:2016). 

 
Tabela 2 - Resultados Compactação, Compressão Axial e ISC 

Amostra Umidade Ótima 
Compressão Axial 
(kgf/cm²) 

ISC (%) 

Solo 12% 20,75 ± 3,37 3 

Lama Abrasiva 15,6% 4,80 ± 1,36 10 

Mistura 16% 17,82 ± 4,34 11 

Fonte: Dados da Pesquisa, (2017) 

Dos resultados de compressão axial observa-se que houve uma piora para a situação de 

mistura em relação ao solo puro. Tal comportamento já era esperado, uma vez que a lama 

abrasiva apresentou valores ainda mais baixos de resistência à compressão. Já no ISC foi 

observada uma melhora significativa. O solo puro apresentou 3% de ISC, classificado como 

péssimo para a sub-base. Com a adição de 20% em massa de lama abrasiva, o ISC passou a ser 

11%, considerado regular para a sub-base. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O presente trabalho apresentou resultados de ensaios de caracterização física e mecânica 

realizados em areia argilosa, em lama abrasiva de beneficiamento de rochas ornamentais 

graníticas da região do Extremo Sul da Bahia e em mistura destes dois materiais, em proporção 

em massa de 20% resíduo e 80% solo. 

O solo utilizado foi uma areia argilosa de ISC 3%, considerado péssimo para sub-bases 

rodoviárias. Com a incorporação da lama abrasiva, foi observada uma melhora de 366% de seu 

ISC, sendo assim considerado como regular para sub-base. A melhora também foi significativa 

no IP, em que houve uma redução expressiva em seu valor com a incorporação do resíduo. 

Ainda que para o ensaio de compressão axial os resultados tenham sido insatisfatórios, tendo 

sido observado uma diminuição do valor de ruptura, vale ressaltar que o ensaio mais 

apropriado para avaliação de solos para pavimentos é o ISC.  

Sendo assim, conclui-se que o melhoramento de solo de comportamento argiloso com adição 

de lama abrasiva de rochas ornamentais graníticas é viável para a proporção 20% lama e 80% 



194 

 

solo. Uma vez que possibilita o uso de solos argilosos em subleitos rodoviários, além de 

agregar valor ao resíduo, colocando-o na roda econômica, sócio e ambiental. Em trabalhos 

futuros faz-se interessante estudar a estabilização granulométrica com uso de solo granular e 

de investigar outros percentuais de mistura solo-lama. 
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PLACAS DE CONCRETO COM BORRACHA DE PNEUS INSERVÍVEIS EM MUROS PRÉ-
FABRICADOS 

 

Ana Caroline Reis Mendes113  
Bárbara Cerqueira Ali114 

Orientador: Prof. Esp. Luiz Carlos Medeiros Simões115  

INTRODUÇÃO 

As consequências negativas causadas pelos materiais diversos descartados 

inadequadamente no meio ambiente urbano têm trazido, nos dias atuais, o despertamento de 

pessoas para a reciclagem e reutilização destes poluentes, buscando favorecer o bem estar 

humano. Até então, a população tem pago um alto preço pelo retardo da conscientização de 

viver num ambiente ecologicamente equilibrado.  

Santos (2012, p.18) relata que “os pneus inservíveis estão no ranking dos maiores 

causadores de impactos ambientais causados pelo homem, de forma indireta, se não 

destinados corretamente”. Isso posto, é convincente que a reutilização e reciclagem de tais 

pneus seja requisitos essenciais para o desenvolvimento sustentável e criação de um ambiente 

equilibrado ecologicamente.  

A utilização da raspa de borracha de pneus inservíveis como material de construção 

tem despertado no meio científico o desejo de participar dessa inovação sustentável por 

contribuir com o meio ambiente quando na produção de concretos, referente à redução de 

extração de areia, custo do agregado miúdo, criadouros de insetos transmissores de doenças, 

poluição visual, emissão de gases poluentes por indústrias cimenteira, entre outros. 

Neste intuito, este projeto tem como objetivo utilizar placas de concreto contendo 

borracha de pneus inservíveis para muro pré-fabricado. Analisaram-se as propriedades do 

concreto contendo borracha de pneu inservível, de forma, a explicar a contribuição ecológica 

de placas de vedação contendo borracha de pneus inservíveis e avaliar o custo benefício do 

muro pré-fabricado composto com as referidas placas. Por conseguinte, a pesquisa justifica-se 

pela importância em estimular e direcionar um dos muitos processos produtivos da construção 

civil quanto a reciclagem de pneus inservíveis, contribuindo para se ter um ambiente urbano 

ecologicamente correto. 

Palavras-chave: Pneu; concreto; placa; muro. 
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METODOLOGIA 

De acordo com Gil (1999, apud Oliveira, 2011, p.22) “a pesquisa explicativa tem como 

objetivo básico a identificação dos fatores que determinam ou que contribuem para a 

ocorrência de um fenômeno.” Assim, os experimentos foram realizados para placas de 

vedação de muro pré-fabricado de concreto armado, com altura de 220 cm, quatro placas 

sobrepostas, cada uma com 150 cm x 55 cm x 3 cm, pesando aproximadamente 60 kg e 

montadas com folga de dilatação térmica de 0,5 cm em cada extremidade. As colunas de 

sustentação com seção de 11,5 cm x 13,5 cm x 300 cm espaçadas entre si de 161 cm e fixadas 

no solo, com concreto, à profundidade de 80 cm. 

Os materiais componentes do concreto foram selecionados conforme disponibilidade 

comercial e prática de utilização por indústrias de pré-fabricação, tendo suas características 

determinadas em laboratório através de ensaios normalizados. Deste modo, utilizou-se brita 

zero devido espessura da placa, cobrimento da armadura e melhor trabalhabilidade; areia 

branca de barranco por já ser utilizada, apresentar menor preço e oferta abundante; cimento 

Portland de alta resistência inicial por antecipar a desforma e o transporte; água potável; 

raspas de borracha de pneus inservíveis de automóveis por apresentar maior quantidade de 

descarte. 

O concreto das placas foi preparado e adensado mecanicamente, com componentes 

medidos em peso, sem aditivos químicos, resistência característica de 25 MPa para o concreto 

sem adição de borracha, consistência plástica com abatimento entre 80 mm e 100 mm, 

dosagem pelo método da Associação Brasileira de Cimento Portland - ABCP com 0%, 5%, 10% e 

15% em massa de raspas de borracha de pneus inservíveis substituindo parcialmente o 

agregado miúdo. Por conseguinte, foram moldados e ensaiados seis corpos de prova cilíndricos 

com 10 cm de diâmetro x 20 cm de comprimento e um prismático com 4 cm x 4 cm x 15 cm 

para cada traço conforme consumo de borracha. 

Assim, quatro corpos de prova cilíndricos foram destinados para compressão axial e dois para 

tração na compressão diametral; os corpos de prova prismáticos destinados para analisar 

deformações térmicas. Além disso, foram moldadas quatro placas de vedação, sendo uma para 

cada traço conforme consumo de borracha, as quais foram submetidas à tração na flexão 

lateral.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Marinho et al (2014, p.1) constataram que “em todos os trabalhos que, o concreto 

incorporado de borracha de pneus possui perda de resistência à compressão e que esta perda 
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aumenta de acordo com uma maior substituição dos agregados pela borracha, porém, com 

cerca de 10 a 15% de adição de borracha de pneu em agregado miúdo se observou resultados 

bastante satisfatórios.” Observa-se também este fato neste trabalho, conforme a Tabela 1. 

Tabela 1 – Tensões de Ruptura dos Concretos 
 

Concreto s/ adição de borracha 

Traço:  1 : 2,111 : 2,722 : 0,6 – Slump: 8,5 cm 

Ensaios Rompimento c/ 3d Rompimento c/ 7d Rompimento c/  28d 

Compressão axial  fc = 23,8 Mpa fc = 25,37 Mpa fc = 27,84 Mpa 

Tração por 
compressão 

diametral 
ft,D = 2,65 Mpa ft,D = 2,885 Mpa ft,D = 3,44 Mpa 

Concreto com 5% de borracha 

Traço: 1 : 2,005 : 0,106 : 2,722 : 0,6 – Slump: 8 cm 

Ensaios Rompimento c/ 3d Rompimento c/ 7d Rompimento c/ 28d 

Compressão axial fc = 9,32 Mpa fc = 11,73 Mpa fc = 14,23 Mpa 

Tração por 
compressão 

diametral 
ft,D = 1,336 Mpa ft,D = 1,85 Mpa ft,D = 2,115 Mpa 

Concreto com 10% de borracha 

Traço: 1 : 1,90 : 0,211 : 2,722 : 0,6 – Slump: 8,85 cm 

Ensaios Rompimento c/ 3d Rompimento c/ 7d Rompimento c/ 28d 

Compressão axial fc = 6,065 Mpa fc = 7,84 Mpa fc = 9,73 Mpa 

Tração por 
compressão 

diametral 
ft,D = 0,825 Mpa ft,D = 1,043 Mpa ft,D = 1,53 Mpa 

Concreto com 15% de borracha 

Traço: 1 : 1,794 : 0,317 : 2,722 : 0,6 – Slump: 10 cm 

Ensaios Rompimento c/ 3d Rompimento c/ 7d Rompimento c/ 28d 

Compressão axial fc = 3,25 Mpa fc = 4,43 Mpa fc = 5,9 Mpa 

Tração por 
compressão 

diametral 
ft,D = 0,585 Mpa ft,D = 0,78 Mpa ft,D = 1,10 Mpa 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017.  
 

Dentre os demais resultados, o concreto com 5% de borracha apresentou resitência à 

compressão axial de 14,23 MPa aos 28 dias. Tal resultado, maior que 10 MPa, satisfaz quanto a 

utilização das placas de vedação por estas não terem função estrutural. Não obstante, Salgado 

(2009, p.187) relata sobre o contrapiso de uma residência que tem consumo de cimento entre 

200 e 250 kg/m³ de concreto. Este consumo, segundo Caldas Branco (1967) apresenta 

resistência à compressão axial entre 10MPa e 15,7MPa, respectivamente. Isso posto, apesar 

de contrapiso e placas de vedação apresentarem finalidades diferentes, comportam-se de 

modo assemelhado quanto às sobrecargas devidas ao peso das pessoas.   
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Na Tabela 2, para os corpos de prova prismáticos, as deformações observadas sob 

temperaturas extremas convenientemente adotadas de 15˚C e 45˚C, tendo como parâmetros 

os comprimentos correspondentes à temperatura de 25˚C, verificou que para o concreto com 

5% de borracha ocorreu maiores deformações lineares que os demais, porém inferiores à folga 

de dilatação térmica prevista, o que as tornam desprezíveis para o modelo de muro adotado. 

Tabela 2 – Deformação Térmica Linear das Placas  
 

Temperatura Sem borracha 
Com 5% de 
borracha 

Com 10% de 
borracha 

Com 15% de 
borracha 

15ºC 148,39 mm 147,86 mm 148,48 mm 148,69 mm 
25ºC 148,45 mm 148,00 mm 148,52 mm 148,72 mm 
45ºC 148,56 mm 148,19 mm 148,63 mm 148,83 mm 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
 

 De acordo com Petrucci (1978, p.98) a “resistência à tração na flexão é determinada 

pelo ensaio de vigas”. Assim, as placas de vedação foram submetidas a cargas concentradas no 

meio do vão, aplicadas perpendicularmente à menor altura destas para representar possíveis 

sobrecargas horizontais atuantes no muro. Com os resultados apresentados na Tabela 3, 

observou a redução da tensão de ruptura com o aumento da quantidade de borracha. 

Contudo, a tensão de ruptura à tração na flexão aos 28 dias para o concreto com 5% de 

borracha apresentou-se próximo à tensão de ruptura à tração por compressão diametral do 

concreto sem adição de borracha (Tabela 1), ficando inclusive acima da tensão de ruptura por 

compressão diametral do concreto com 5% de borracha (Tabela 1), viabilizando assim, neste 

aspecto, a placa de vedação. 

Tabela 3 – Sobrecargas nas Placas  
 

 Sem borracha  
Com 5% de 
borracha 

Com 10% de 
borracha 

Com 15% de 
borracha  

Carga de 
ruptura  

100 kgf 68 kgf 30 kgf 27 kgf 

Tensão de 
ruptura 

4,31 Mpa 2,93 Mpa 1,29 Mpa 1,16 Mpa 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017.  
 

Ademais, constatou que para cada metro linear de muro pré-fabricado, as placas de 

vedação com adições de borracha em 5%, 10% e 15% consumiu 0,57 unidades, 1,14 unidades e 

1,71 unidades de pneus inservíveis, respectivamente.  

Quanto aos custos, foram realizados orçamentos por metro linear de muro com altura 

de 220cm, tendo como referência o Sistema de Orçamentos de Obras de Sergipe – ORSE, 

(2017). Então, para o muro convencional com tijolo cerâmico furado inclusive cintas e colunas 
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em concreto armado e argamassa 1:2:8 (cimento:cal hidratada:areia) o custo calculado foi de 

R$ 309,48/m e para o muro pré-fabricado conforme modelo inclusive montagem o custo foi de 

R$ 111,20/m. Assim, constatou que o custo do muro pré-fabricado corresponde a 35,93% do 

custo do muro convencional com tijolo cerâmico furado. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com os resultados obtidos na realização deste projeto ao estudar as placas 

de vedação com adição de 5%, 10% e 15% de raspas de borracha de pneus, verificou-se a 

viabilidade da placa composta por 5% de borracha, a qual contribui com o meio ambiente 

urbano ao retirar 0,57 unidades de pneus inservíveis por metro linear de muro. 

Além disso, o custo do muro pré-fabricado apresentou-se com 35,93% do custo do 

muro convencional com tijolo cerâmico furado, estimulando a demanda e reciclagem de pneus 

inservíveis. Ainda mais, a montagem é um processo construtivo que não gera resíduos sólidos 

de construção civil.  
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MÉTODOS COMPARATIVOS PARA DETERMINAÇÃO DA MASSA ESPECÍFICA DOS GRÃOS 
 

Dayanne Severiano Meneguete116  
Mirella Dalvi dos Santos117  
Philipe Boa Sorte Santos118 

Wagner Antonio Cesconetto Junior119 

INTRODUÇÃO 

 

O território brasileiro apresenta uma grande diversidade de tipos de solos, e cada um 

apresenta suas particularidades, que facilitam ou dificultam a atividade humana sobre estes. 

Com isso, existe a necessidade de se conhecer as características do solo em que se pretende 

executar uma obra de engenharia. 

Estas particularidades são expressas por meio dos índices físicos que são relações entre 

volumes, massas e pesos das três fases (sólido, líquido e gasosa) que constituem um solo e 

tem por finalidade avaliar as condições em que o solo se encontra. Normalmente torna-se 

necessário quantificar as fases do solo, encontrando os valores de teor de umidade, índice de 

vazios e a massa específica dos grãos. 

A massa específica dos grãos (ρs) é a relação entre a massa de material sólido sobre o volume 

da amostra (massa/volume), esta relação se faz necessária para a realização do ensaio de 

sedimentação e a determinação do índice de vazios e demais índices físicos do solo, além de 

ser relevante para fins de análise da estrutura do solo.  

Esta pesquisa tem como objetivos expor a metodologia praticada no laboratório e aplicar os 

meios necessários para obtenção das características do solo, a fim de entender a realização 

dos ensaios para a determinação da massa específica dos grãos. Assim como analisar 

comparativamente dois métodos de obtenção destes resultados. 

A importância de se determinar a Massa Específica é também a análise da estrutura do solo, 

mostrando características importantes para que se possa obter informações necessárias, como 

o peso próprio da estrutura, que influenciará em análises de resistência e de estabilidade de 

maciços rochosos. 

Palavras chave: Massa específica; Solo; Laboratório; Grãos. 
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METODOLOGIA  

A pesquisa é caracterizada como experimental, principalmente por ser realizada em 

laboratório. Para Gil (2007), a pesquisa experimental consiste em determinar um objeto de 

estudo, selecionar as variáveis que seriam capazes de influenciá-lo, definir as formas de 

controle e de observação dos efeitos que a variável produz no objeto. 

Este estudo foi realizado no laboratório de Engenharias da Faculdade do Sul da Bahia – FASB, 

localizada em Teixeira de Freitas, Bahia. O solo estudado foi coletado dentro do perímetro da 

instituição. Os solos da região podem ser caracterizados por solos Argilossolos e Latossolos.  

A primeira parte desta pesquisa foi a caracterização física e mecânica do solo, de acordo com 

as recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. Foi realizada a 

preparação para ensaios de caracterização segundo a norma 6457:2016 e realizados os ensaios 

de análise granulométrica do solo por combinação de sedimentação e peneiramento (ABNT, 

2016), limite de liquidez (ABNT, 2016), limite de plasticidade (ABNT, 2016), massa específica 

dos sólidos (ABNT, 2016) e compressão simples (ABNT, 2012). 

A segunda etapa, e principal objetivo deste trabalho, foi a análise e comparação dos dois 

métodos de determinação da massa específica dos grãos do solo: Método 1 - Determinação de 

acordo com a NBR 6458:2016 e o Método 2 – Determinação de acordo com a DNER ME-

093:1994. 

Na determinação da massa específica pela NBR 6458:2016 a realização deste ensaio só é 

possível em laboratório e demora cerca de 24 horas, quando não existe a possibilidade do 

emprego da bomba de vácuo, diferente do método do DNER ME-093:1994 que pode ser 

executado tanto em laboratório quanto em campo e seu tempo de execução varia de acordo 

com o tipo de solo e tem tempo mínimo de 15 minutos. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para a determinação da massa específica dos solos, segundo a NBR 6458:2016, denominado 

Método 1, é necessário se ter conhecimento das características do mesmo, o Tabela 1 

apresenta os dados referentes ao solo estudado. 

Tabela 3 - Características do solo para realização do ensaio NBR 6458:2016 

Elementos Amostra 1 Amostra 2 
Massa úmida (M1) 52g 50g 

Massa seca 50,08g 48,16g 

Umidade (ω) 3,83% 3,82% 

Temperatura 25 26 

Picnômetro + água (M2) 637,9g 637,9g 

Picnômetro +água + Solo (M3) 668,55g 667,54g 

Massa especifica da água (ρw) 0,9971 0,9968 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2017 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-67622015000300535&lang=pt#B02
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-67622015000300535&lang=pt#B03
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-67622015000300535&lang=pt#B04
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Após realizar-se o ensaio, os cálculos determinam a massa específica do solo, que seguindo o 

método citado acima foi de 2,58g/cm³. 

Ao se verificar qual seria a massa específica deste mesmo solo pelo Método 2, no qual a 

determinação é acordo com a DNER ME-093:1994, tem-se a caráter de comparação, um 

método mais preciso, mas de manuseio perigoso, nos quais os resultados estão apresentados 

na Tabela 2. 

Tabela 4 - Características do solo para determinação da massa específica pelo método DNER 
ME-093:1994 

 Amostra 1 Amostra 2 

Picnômetro (a) 112,83g 112,83g 
Picnômetro + Solo (b) 328,24g 365,39g 
Picnômetro + Solo + água(c) 771,9g 795,05g 
Picnômetro + água (d) 636,08g 636,08g 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2017 

Com base nos resultados obtidos da Tabela 2, a determinação pelo método de DNER ME-

093:199 proporciona um valor da massa específica de 2,7025g/cm³. 

No decorrer da realização dos ensaios em laboratório foi observado que no método DNER os 

ensaios podem ser realizados no canteiro de obras, as determinações apresentaram tempo de 

duração médio de uma hora cada, os materiais utilizados são encontrados mais facilmente, 

todavia, apresenta uma certa periculosidade em sua realização por se trabalhar em 

proximidade ao fogo, tendo a necessidade de se utilizar equipamentos de proteção. 

No método descrito na NBR, pela falta de bomba de vácuo o ensaio apresenta um tempo de 

duração mínimo de vinte e quatro horas, tem-se a necessidade de utilização de equipamentos 

específicos encontrados apenas em laboratórios, o que impossibilita sua realização em campo, 

e há necessidade de ser acompanhando durante sua realização para se evitar a evaporação 

total da água, porém a evaporação aconteceu de maneira tão lenta que não houve a 

necessidade de um acompanhamento rigoroso. 

Analisando os resultados obtidos, constatou-se que os valores resultantes não se diferiram 

consideravelmente. Assim, o método escolhido dependerá dos materiais, lugares, 

disponibilidade de tempo e condições de acesso de cada um, ou seja, depende da preferência, 

não alterando muito no resultado final. 

CONCLUSÃO 

Dentre os métodos utilizados para a determinação da massa específica dos grãos do solo foi 

constatado que ambos os métodos apresentam resultados finais muito parecidos, tendo como 
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diferença o percentual de 0,1225%, número não muito significativo. Lembrando que nestes 

ensaios foi utilizado apenas um tipo de solo, podendo ter variações mais significativas (ou 

não), com o emprego de outros solos nas determinações. 

Essa mínima diferença entre os resultados obtidos deve-se ao alto padrão de excelência na 

elaboração das normas técnicas empregadas na elaboração dos ensaios. Os resultados obtidos 

não inviabilizam o uso do Método 1 ou 2, portanto sua escolha deve-se levar em conta a 

disponibilidade de recursos encontrados mais facilmente. 
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ANÁLISE E CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA NA PSICULTURA 
 

Jonatas de Andrade Nascimento120 
Marvin Rodrigues Silva121 

Waldri dos Santos Oliveira122  
 

 
INTRODUÇÃO 
 

Nos últimos anos houve um aumento significativo na criação de peixes no Brasil, que, 

segundo o relatório da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura - 

FAO (2016) deve crescer mais de 100% até 2025.  

A qualidade da água é de extrema importância em um sistema de piscicultura, ela não só 

interfere no crescimento dos peixes, como também determina a sobrevivência dos mesmos. 

Em vista disso, as variáveis de níveis de oxigênio dissolvido (O.D.), pH, condutividade elétrica e 

transparência são essenciais para um controle de qualidade do líquido na aquicultura ou 

piscicultura. 

O teor orgânico proveniente de elementos externos (material desfeito, esterco e 

ração) e internos (restos de plantas, fezes e seres aquáticos) colaboram para o 

engrandecimento de nitrogênio e fósforo na água do viveiro, que estimula o crescimento 

exagerado de algas e plantas aquáticas, que roubam o oxigênio dos peixes, causando 

mortalidade. Este procedimento é caracterizado de eutrofização. Além disso, segundo Pereira 

& Mercante (2005), a criação de amônia tóxica influencia negativamente o cultivo de seres 

aquáticos. 

Em viveiros de piscicultura, há um aumento rápido do fitoplâncton, que pode 

acarretar na redução de oxigênio à noite e supersaturação no decorrer do dia, sucedendo com 

o bloqueio das guelras dos peixes pelos filamentos e inibição do aumento das algas mais 

assimiláveis, também surgimento de produtos do metabolismo auxiliar de cianobactérias, que 

ocasiona gosto enjoado na carne do peixe (Mitchell, 1996; Perschbacher et al., 1996; Datta & 

Jana, 1998). 

Assim sendo, este estudo visa o controle remoto da qualidade da água através do 

monitoramento diário das variáveis que a alteram. Propondo e validando estratégias com base 

nas Boas Práticas de qualidade da água em sistemas de cultivo de peixes para aperfeiçoar os 

índices sócios ambientais e econômicos da aquicultura e atributo final do produto.  

Palavras-chave: qualidade da água; piscicultura; viveiros de peixe. 
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METODOLOGIA  
 

O presente projeto, ainda em andamento, tem seu desenvolvimento na Fazenda 

Passagem do Guara, localizada na Vila do Mutum em Itanhém-Ba, onde foi montado um 

laboratório de análise de medição e controle de qualidade da água nos tanques de piscicultura 

e alevinagem. 

O estudo em pauta compreende a área de Sistema de Controle, com panorama 

interdisciplinar. A primeira faze teve como foco os estudos e resultados obtidos por toda 

extensão de pesquisas, sendo realizada no campo e em laboratório, dessa forma poderá 

analisar o comportamento real e criar circuitos para sistematizar e controlar a qualidade da 

água na piscicultura. Fazendo analogia dos resultados de pesquisas anteriores e futuras. 

Para Hochachka e Somero (2002, apud Ribeiro, 2012) “A faixa ótima de temperatura 

varia entre as espécies e a variação térmica pode causar alterações nas propriedades 

estruturais e fisiológicas dos organismos, notadamente afetando a velocidade das reações 

químicas facilitando-as ou impedindo-as”. Portanto, devemos selecionar um conjunto de 

indicadores físicos, químicos e biológicos de qualidade da água e de sedimentos para 

monitorar a qualidade de cada espécie. 

Como método pata monitorar e controlar a qualidade física, química e biológica da 

água na criação de peixes nos tanques, utilizará, diariamente, sensores e câmeras para medir e 

verificar a temperatura, oxigênio dissolvido, turbidez e pH. 

A temperatura e oxigênio dissolvido serão monitorados através de sensores instalados em 

cada viveiro ou tanque de produtividade. Os níveis altos e baixos de oxigênio dissolvido, em 

viveiros de pouca renovação de água, geralmente dão-se ao final da tarde e ao amanhecer. 

Esse controle será diário e remoto, verificando os valores a todo momento, essa apuração 

ajuda a antever aparição de níveis críticos de oxigênio dissolvido, proporcionando a aplicação 

de aeração de emergência.  

As medições do pH e amônia também serão realizadas remotamente, com sensores 

localizados nos tanques, coletando dados de níveis de alimentos. As aferições completivas dos 

valores de pH pela manhã são convenientes para investigar a competência do sistema tampão 

da água. Discrepância superior a 2 unidades nas medidas de pH ao amanhecer e ao final da 

tarde, mostra uma condição desapropriada do sistema tampão ou uma elevada multiplicação 

do fitoplâncton.  

A medição da condutividade elétrica também se faz necessário, uma vez que ela 

fornece importantes informações sobre o metabolismo do tanque, ajudando a detectar fontes 

poluidoras no sistema. A turbidez da água, causada pela presença de matéria orgânica e 
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inorgânica, será visualizada através de câmera. Pois, a transparência do tanque é uma medida 

diretamente relacionada com a produção primária, quando transparente possibilita que se 

veja o fundo do mesmo. 

Por fim, desenvolver um sistema informatizado para o levantamento, organização, 

atualização e acesso às informações sobre os comportamentos dos peixes. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A pesquisa ainda está em fase inicial, porém já se constatou que o projeto tem um efeito 
positivo não só na qualidade da água, mas também na qualidade do produto. 
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UM DIAGNÓSTICO SOBRE GESTÃO DA QUALIDADE EM UMA FÁBRICA DE MÓVEIS DO 
EXTREMO SUL DA BAHIA: ANÁLISE DE APLICAÇÃO DA METODOLOGIA 5S 

 
Gustavo Damasceno Checon123 

Izabelly Azevedo Oliveira124 
Micaelle Vitória da Silva Alves Santos125 

Orientadora: Porf. Drª. Msc. Carolina Izabella A. R. Andrade 
 
INTRODUÇÃO 
 

Desde que se começou a realizar a produção em massa o homem tem buscado cada 

vez mais a melhoria da produção aliada à qualidade do seu produto, vários metodologia de 

gestão da qualidade do produto foram criados, assim desenvolvendo uma grande evolução no 

mercado. Esta pesquisa tem como objetivo fazer um diagnóstico com base na metodologia 5S 

as melhorias que podem ser conseguidas em uma fábrica de móveis no Extremo Sul da Bahia. 

Criado em 1950, o 5S é um programas de controle de qualidade e da produção desenvolvido 

no Japão pelo Kaoro Ishikawa, que, após a segunda guerra mundial, criou um método que 

ajudava a organizar o sistema de produção melhorando também a qualidade do produto. O 5S 

se baseia em cinco “sensos” que ajudam na organização da empresa, melhorando o ambiente 

de trabalho e ajudando a aumentar a produtividade e a qualidade do produto final. A 

metodologia para a coleta de dados se deu por pesquisas bibliográficas, visitas in loco e 

entrevista não estruturada ao proprietário da empresa. 

 Palavras-chave: Gestão da qualidade; Programa 5s; Produção; Organização. 
 
METODOLOGIA  
 

Esta pesquisa foi desenvolvida em uma fábrica de móveis do Extremo Sul da Bahia, que 

possui 20 funcionários e se encontra no mercado há 17 anos. Produz móveis como sofás, 

poltronas, camas, painéis de televisão, mesas e cadeiras. Os móveis produzidos são vendidos 

na loja da própria empresa que se localiza no centro da cidade e em cidades vizinhas. Guarda 

roupas são feitos somente por encomenda (make to order). Incialmente, para o alcance do 

objetivo proposto, foi feita uma pesquisa bibliográfica, a fim de buscar definições, 

características e aplicabilidade da metodologia 5S. Para isso, foram utilizados livros, artigos e 

teses do assunto abordado. Na pesquisa in loco, deu-se uma observação não participativa de 

todo o processo para coleta de informações, que se deram também com a entrevista não 

estruturada ao proprietário da empresa.  
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Segundo Wellington Camargo (2011) a metodologia 5s foi desenvolvido pelo professor Kaoro 

Ishikawa em maio de 1950, no Japão após a segunda guerra mundial, foi provavelmente 

inspirado pela necessidade de organizar a bagunça que ficou no país depois da guerra. Pelos 

resultados satisfatórios demonstrados, essa metodologia é considerada fundamental no Japão 

e ainda muito usada atualmente. Os significados do 5s é de origem Japonesa que podem ser 

traduzidas da seguinte maneira:  

 Seiri é o senso da utilização, arrumação ou seleção;  

 Seiton o senso de organização, sistematização ou classificação;  

 Seisou que é o senso de limpeza, zelo;  

 Seiketsu que é o senso de asseio, higiene, saúde, integridade e  

 Shitsuke o senso de autodisciplina, educação e compromisso. 
 

Com base nos princípios da metodologia e com o que foi encontrado no ambiente da 

fábrica de móveis estudada, foi realizado diagnóstico do ambiente e analisado uma possível 

implantação da metodologia 5S na organização. Os resultados serão apresentados a seguir. 

 
 
RESULTADO E DISCUSSÃO 

  
Como afirma Camargo (2011, pág.81) “a gestão da qualidade é fundamental para a 

afirmação, subsistência, padronização e o controle de atividades da organização como a 

comunicação, informação e formalização de processos.” Com base nesta afirmação, a 

metodologia 5S, vem corroborar na melhoria contínua dos processos de produção. Durante as 

visitas na fábrica, foram observados alguns problemas e com base na teoria pesquisada, seria 

o uso da metodologia 5S uma maneira de colaborar com a solução dos mesmos. 

Seiri – Senso de Utilização: De acordo Silva (1996), significa que tem que utilizar os 

mecanismos que estão acessíveis, levando em consideração que devesse preservar o 

equilíbrio utilizando o bom senso, para assim evitar penúrias e desídias. No senso de 

organização ou arrumação deve levar em consideração que ele buscar desagregar as coisas 

que não são importantes, ou seja, as necessárias das desnecessárias.  Pois assim, terá como 

benefício a liberação de espaços, tendo como resultado uma diminuição de excessos visando 

reciclar aqueles recursos que são escassos, e diminuindo custos de produção e materiais.     

Na pesquisa in loco, ficou evidente que não existe nenhum tipo de separação por 

departamento, e tudo amontoado no mesmo lugar. A madeira que é uma das matérias primas 

para o sofá, não tem nenhum tipo de separação, conforme Figura 1.  

 

                  Figura 1:  Setor de produção e estoque 
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                                    Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 

 
Assim, a fábrica precisa muito de aplicar a utilização do Seiri, para organiza-la e abrir 

mais espaços. Seria interessante a organização do estoque de matéria prima e também o 

estoque do produto semiacabado, ou pronto. 

Seiton – Senso de Ordenação: Segundo Camargo (2011, pág. 88): “‘Ordenar’ é no sentido de 

arrumar, portanto, é o ato de guardar de acordo com a facilidade e frequência de uso, sempre 

com o objetivo de facilitar o acesso”. Sendo assim, o maior benefício é a economia de tempo, 

diminuição de buscas desnecessárias fazendo com que assim o cansaço físico e mental seja 

menor. O ambiente onde é utilizado esse senso torna-se um lugar limpo com um aspecto mais 

agradável, melhorando e facilitando a movimentação de pessoas, evitando assim que possa 

ocorrer algum acidente e melhorando a produtividade dos funcionários. 

Na empresa pesquisa foi observado que existiam vários equipamentos, alguns muito 

utilizados outros nem tanto, porém, não existia nenhum tipo de separação, na verdade muitos 

deles ficavam jogados pelo chão de fábrica. Isso e evidente não só em relação a ferramentas, 

mais também em relação a própria matéria prima. O local dos produtos em fase de 

acabamento fica todo desorganizado. É difícil até caminhar em alguns lugares de muita sujeira 

e equipamentos para todos os lados. Fig.2: 
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              Figura 2: Departamento de produtos semiacabados 

 
                 Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
 

É notável que a utilização do segundo “S” o Seiton, ajudaria na organização local, pois, 

além de otimizar os espaços reduziria as chances de um acidente de trabalho. 

Seisou - Senso de Limpeza: Para Ribeiro (1994)  limpar significa liquidar a sujeira. Esse ato de 

limpeza deve ser executado pelo próprio usuário do local usando a inspeção. Assim é possível 

descobrir os problemas e executá-los. O maior benefício é o sentimento de bem-estar que os 

empregados têm ao trabalhar num ambiente limpo, e esse sentimento de plenitude e 

felicidade é transmitido ao cliente, aumenta a produtividade, a qualidade dos produtos e 

ainda previne os riscos de acidente.  Como comentado anteriormente, na fábrica existem 

muitos pontos de sujeira excessiva, lugares até onde respirar e difícil por causa da poeira 

proveniente do corte da madeira. Além disso, essa poeira deixa o chão muito escorregadio, o 

que também coloca em risco a saúde do trabalhador, devido à possibilidade de acidentes. 

Fig.3: 

 
Figura 3: Ambientes sem a limpeza necessária 
 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
 
  

Com a colocação em prática do Seisou, senso de limpeza, tornaria um ambiente 
melhor.  
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Seiketsu - Senso de Saúde: Para Silva (1996) o senso de saúde é atingido quando as práticas 

dos 3 sensos descritos acima são implantadas com sucesso. Porém para não perder a eficácia 

desses sensos é necessário que se criem rotinas de saúde, higiene e segurança no trabalho.  

Tem como o objetivo preservar a vida do funcionário, pois assim ele transforma essa energia 

mental e física em serviços eficientes e atendimentos exemplares. O local torna-se agradável, 

melhora a forma que é vista o setor, a empresa e até mesmo os funcionários, fazendo que os 

clientes percebam essas mudanças. Uma importante observação é a questão da 

disponibilidade do EP’I por parte do empregador, e o uso do mesmo por parte dos 

empregados. Isso é uma importante ferramenta que possibilita a saúde e conforto do 

empregado nas suas atividades laborais.  

Muitos funcionários na fábrica de móveis não usavam os EP’Is conforme a legislação 

obriga, mas não nos foi permitida o registro por parte do proprietário. 

Shitsuke - Senso de Autodisciplina 

Aquele que é disciplinado tende a seguir as ordens e norma estabelecida seja para responder 

a algum superior, ou simplesmente algo que está fazendo por si mesmo. A pessoa disciplinada 

respeita a si mesmo e aos outros que estão ao seu redor.  Essa autodisciplina faz com que a 

pessoa tenha originalidade e uma boa imaginação, (CAMARGO, 2011).  Este senso mostra que 

as pessoas devem se conscientizar da necessidade de buscar o autodesenvolvimento e 

consolidar as melhorias alcançadas com a prática dos “4S” anteriores. A melhoria contínua 

deve sempre ser o foco do processo, e a metodologia vem colaborar com a melhoria da 

produtividade da organização. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Conclui-se que o Programa 5S constitui uma filosofia simples, fácil de ser implantado, mas que 

seus resultados dependem unicamente do grau de envolvimento das pessoas. Com base na 

pesquisa bibliográfica e na pesquisa in loco, que o programa 5S foi uma revolução para a 

década de sua criação, e até hoje continua funcionando perfeitamente, pois as empresas 

conseguem facilmente adapta-lo ao seu processo de produção e ajudam o programa a 

continuar inovando. Com base na pesquisa feita na fábrica de móveis em Teixeira de Freitas, 

analisamos que a implementação do programa 5S seria muito útil para o aumento da 

produção, organização do local e capacitação dos funcionários.  

A metodologia dos 5S é essencial a todas as organizações, sendo possível conseguir melhorias 

e avanços que contribuem para o aumento da produtividade. Isso se dá através de uma 

melhor qualidade de vida no trabalho para os colaboradores, refletindo em um produto final 
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com melhor qualidade e melhor visibilidade perante os clientes. Além de aumentar o lucro da 

organização. 

O objetivo do trabalho foi concluído com a apresentação do diagnóstico apresentado levando 

em consideração tudo que foi estudado na pesquisa bibliográfica. Observou-se, que a 

utilização da metodologia irá ajudar na melhoria da produção, e também servirá para iniciar 

uma melhor gestão da produção, pois, foi verificado que não existe controle sobre este 

aspecto. Foi perguntado ao responsável pela empresa sobre o tempo que se leva para 

produzir um sofá, o quanto de matéria prima que se gasta em um sofá, e o mesmo disse não 

ter conhecimento ao certo. Mas isso seria assunto para uma futura pesquisa.  

Por fim a empresa pesquisada apresentou muitos problemas, mas pelo lado bom, não são 

coisas difíceis de serem corrigidas, é apenas algo que precisa ser mais estudado pelos 

responsáveis para o melhor funcionamento da mesma. 
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SETOR DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLA NO EXTREMO SUL DA BAHIA 
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INTRODUÇÃO 

 

O planejamento é o pilar de sucesso para qualquer empresa seja ela pequena, média 

ou uma grande organização. Sendo assim, quando bem elaborado será responsável pela 

eficiência dos recursos e tornará as ações mais eficazes quanto a sua aplicabilidade. Nesse 

sentido, existem três níveis hierárquicos de planejamento: o planejamento estratégico, o 

tático e o operacional, sendo ambos o instrumento base de estudo para esta pesquisa, uma 

vez que um bom plano de ação surge após um bom planejamento. O estudo de caso se deu em 

uma empresa do setor de tratores e implementos agrícolas no extremo sul da Bahia. Os três 

níveis da hierarquia do planejamento foram abordados com a finalidade de se obter o maior 

entendimento sobre a prática destes planejamentos em uma organização. 

 

METODOLOGIA  

 

Essa pesquisa teve com início o estudo da teoria envolvida nos níveis de planejamento, 

sendo eles: estratégico, tático e operacional, retiradas de autores de livros, como: Oliveira 

(2011), Almeida (2010), Chiavento (2005) e Tubino (2009).  

Inicialmente foi feita uma pesquisa bibliográfica sobre o planejamento estratégico, 

tático e operacional, buscando as informações de como são empregados tais planos dentro de 

uma organização, os resultados possíveis através dos planos de ação. Estas informações foram 

retiradas de livros, artigos, sites e teses sobre o assunto. O estudo de caso foi possível com 

visitas a uma empresa do ramo de tratores e implementos agrícolas, localizada no Extremo Sul 

da Bahia, há 10 anos no ramo, contendo 21 funcionários. 

Para coleta de dados, além das visitas in loco, foi feita uma entrevista com o gestor da 

unidade, obtendo as informações de como são as atividades que alimentam o planejamento, 
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resultando em um plano de ação que serve de apoio a sua gestão. Foi realizada também uma 

entrevista com o departamento de gerência de oficina da empresa, para saber mais sobre 

como é feito o planejamento dentro do setor e ter conhecimento de como são planejadas as 

demandas atuais de serviço da região atendida. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Incialmente, o gerente de unidade nos apresentou o seu plano de ação para cada 

setor, tendo como objetivo metas a serem alcançadas a partir de vendas dos tratores e seus 

implementos que o ajudam nas suas atividades. Não tivemos acesso aos dados documentais 

que formularam este plano, mas fomos informados que após elaborados, os planos são 

apresentados ao gerente para a conclusão final e validação dos mesmos.  

O primeiro processo nos apresentado para a elaboração do planejamento são as 

vendas, sejam elas de máquinas agrícolas, através dos consultores ou vendas de balcão dos 

insumos agrícolas. Cada processo de vendas existe uma meta: existe a meta da venda dos 

tratores onde existe um valor fixo e existe, também, a meta para as vendas de balcão, 

somando as duas geram a meta mensal referente ao faturamento. Qualquer empresa que por 

mais que seja detalhista e sofisticado seu planejamento de negócios, não podem prevê com 

exatidão os fatores presentes ou futuros. Porém, é uma vantagem ou proveitoso saber para 

onde está indo, e o que é preciso para chegar até onde quer (SLACK, et al. 2002). 

Outro setor que faz parte do planejamento da empresa, e contribui com informações 

para o plano orientador é o faturamento da oficina, na qual independe das vendas de tratores 

e balcão, e sim dos serviços prestados. Ela tem seu próprio faturamento mensal na qual pagam 

os seus funcionários. Esse planejamento é feito da seguinte forma, existe uma planilha 

chamada: “agendamento de serviços”, onde são feitos os agendamentos junto ao cliente.  

É importante que o documento tenha todos os dados referentes ao maquinário a ser 

analisado e os dados do cliente. O documento é assinado e o mecânico executa o serviço no 

determinando local onde esteja o trator, quando não está na sede da oficina. No nível 

operacional onde estão localizadas as máquinas, onde as atividades operacionais ocorrem. Seu 

andamento deve seguir as etapas ou procedimentos predeterminados, em um ritmo que 

venha a atender as metas de curto prazo (CHIAVENATO, 2009). 

Após a execução do serviço, tem-se um controle de contato com o cliente, mostrando 

os valores e peças utilizadas para que possam entrar na parte do faturamento. Após isso, entra 

no processo de garantias de autorização para que sejam feitos os pagamentos dos serviços 

prestados. Logo após, esses valores entram automaticamente sai do sistema e entram em uma 
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planilha de faturamento os valores pagos, dando no final do mês os lucros obtidos feitos pela 

oficina. Assim, no final entra o lucro total feito pela empresa.  

É importante observar que o planejamento faz com que as pessoas envolvidas e os 

processos passem a caminhar a favor da organização. Além de possibilitar ao tomador de 

decisões, atuar em questões importantes com base em planos de ação concretos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

              Conclui-se que, através da visita que fizemos na empresa, que como ocorrem os níveis 

de planejamento para a construção de planos de ação de longo, médio, e curto prazo, obtendo 

as informações de dados necessários para a realização da pesquisa. Existem muitos passos 

ainda para serem caminhadas e muitas informações a serem absorvidas, com tudo, foi uma 

experiência e tanto conhecer mais do cotidiano das gestões que trabalham e fazem todos 

esses procedimentos acontecerem. A utilização do planejamento nas empresas é de extrema 

importância, pois ajuda os gestores a prever problemas para contorná-los e auxilia na tomada 

de decisões estratégicas. 
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ANÁLISE DA GESTÃO DE ESTOQUE EM DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS NO EXTREMO SUL DA 
BAHIA 

 
Luan Sousa Dibai130 

Rafaela de Paula Freire Pinto131 
Thalis Gabriel Carvalho Loures132 

Orientadora: Profª. Msc.  Carolina Izabella Aparecida Ribeiro Andrade133  
 

 
INTRODUÇÃO 
 

Esta pesquisa foi desenvolvida em uma distribuidora de bebidas, em uma cidade do 

extremo sul da Bahia. A empresa é tradicionalmente familiar e está na segunda geração. O 

ramo de atividade é o comércio de bebidas e produtos diversos, porém o principal produto de 

venda é a cerveja, sendo reconhecida pelos consumidores como o local onde se encontra a 

cerveja mais gelada.  

O pico de vendas desse tipo de produto é na alta temporada (Dezembro, Janeiro e 

Fevereiro), sendo a demanda maior no período de Carnaval. O problema enfrentado pela 

empresa é a má gestão do estoque atual, que acarretam prejuízos financeiros e incapacidade 

de fornecer o produto durante todo o Carnaval. Diante disso, a empresa estava em um 

processo de reformulação no gerenciamento deste produto. 

Palavras-chave: Estoque; Layout; Planejamento; Demanda. 
 
METODOLOGIA  
 

Inicialmente foi feita uma pesquisa bibliográfica sobre controle de estoque e layout de 

processos em autores renomados como Tubino (2009), Slack (2002), Martins (2003) e Moreira 

(1998), para conhecer as teorias que poderiam auxiliar no entendimento sobre o assunto. Esta 

pesquisa contribuiu para o embasamento de técnicas que estão em pesquisa pela empresa, 

visando o Carnaval 2018.  

O diagnóstico do estoque e layout da empresa foi feita através de visitas ao 

estabelecimento para uma observação não participativa, onde foi possível conhecer o atual 

sistema de armazenagem dos produtos. Foram também coletados dados importantes 

relacionados aos tipos de produtos vendidos e como são armazenados no estoque, através de 

entrevistas não estruturadas com o proprietário. Foram também realizadas entrevistas não 

estruturadas com os funcionários acerca das principais dificuldades no sistema de estoque da 
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empresa, e, principalmente, no pico de demanda, o período de Carnaval. Segundo Viana 

(2000), a quantidade de material necessário para o atendimento das necessidades de 

produção e comercialização, deve ser calculado de acordo com o ritmo que se processa a 

utilização, é possível existir dois tipos de classificação, sendo elas: consumo regular (tendência 

crescente e decrescente), consumo irregular e consumo sazonal.  

 
RESULTADO E DISCUSSÃO 
 

Segundo Viana (2000), o gerenciamento de estoques reflete quantitativamente os 

resultados obtidos pela empresa ao longo do exercício financeiro, o que, por isso mesmo, 

tende a ter sua ação concentrada na aplicação de instrumentos gerenciais baseados em 

técnicas que permitem a avaliação sistemática dos processos sistemáticos para alcançar as 

metas desejadas. Dessa forma, podemos afirmar que, manter em níveis economicamente 

satisfatórios o atendimento às necessidades em material de qualquer empresa constitui o seu 

principal objetivo.  

Com a coleta de todos os dados da pesquisa, foi possível concluir que não existe um 

critério para organização dos produtos atualmente na empresa, tendo gastos desnecessários 

de estocagem com produtos de pouca saída. A cerveja possui uma demanda que varia de 

acordo com a sua marca e o seu tamanho. Durante as visitas foi possível verificar que a forma 

como estes produtos estavam sendo armazenados não estava contribuindo para as vendas. 

Em relação à marca, a cerveja tem maior demanda é a Brahma, porém ela estava sendo 

armazenada em um local longe do atendimento, e também era possível encontrar garrafas 

armazenadas juntamente com outras marcas que não possuem uma saída muito grande. 

Devido a isso, o atendimento ficava prejudicado, pois o atendente precisava sair do balcão 

para buscar o produto de forma rápida e, pelo fato de parte delas estarem misturadas com 

outras marcas, muitas vezes o atendente não achava e acabava informando ao cliente que não 

tinha a cerveja, gerando prejuízo.      

Diante desse problema, uma indicação proposta foi uma melhoria de layout e 

armazenagem desses principais produtos, deixando-os mais acessíveis ao atendente e a 

organização das cervejas nos freezers de acordo com as marcas. Em relação ao volume de 

líquido, as garrafas que têm maior índice de vendas são conhecidas como  “Litrão”  (1000ml) e 

a “Piriguete” (250ml) das marcas Skol e Brahma. Por isso, as mesmas ficariam dispostas em 

freezers próximas ao atendente. 

A empresa possui atualmente 15 freezers, na sua maioria com produtos 

desorganizados e alguns de pouca demanda, e que ficavam ligados 24h sem ter saída 

suficiente para cobrir os custos com energia. Além disso, os mesmos ocupavam um espaço 
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muito grande dentro do estabelecimento, fazendo com que ocupassem grande espaço, e 

dificultasse a circulação dos cliente e funcionários, sobrando pouco espaço para outros 

produtos. Sendo assim, propusemos a substituição dos freezers pela Câmara fria. Esta troca 

reduziria de 15 para 6 freezers, aumentando o espaço livre e consumindo menos energia.   

Outra sugestão dada ao proprietário, diz respeito a um melhor controle sobre os 

pedidos para evitar perdas. Principalmente em períodos sazonais, deve-se optar por 

contratações temporárias, quanto ao atendimento, seria importante a substituição do controle 

financeiro manual por um sistema eletrônico de dados, juntamente com um programa 

específico. 

Como dito anteriormente, esta pesquisa auxiliou na tomada de decisões para um 

plano de ação que irá reformular das estratégias de gerenciamento do estoque da empresa em 

estudo. Foi sugerido um plano de previsão de demanda, para o gerenciamento dos produtos 

que muitas vezes faltam nos períodos de pico. Isso devido a problemas relacionados também 

ao fornecimento dos produtos. Com base em alguns prognósticos propostos o proprietário já 

está em fase de execução de planos de melhoria para conseguir atender melhor seus cliente e 

ter a quantidade necessária de produtos para o Carnaval de 2018. Ele está elaborando um 

planejamento de demanda conforme sugerido para que não falte produto como ocorreu em 

épocas passadas. Os autores Fernandes e Godinho Filho (2010), corroboram afirmando que o 

estoque corresponde aos itens que são guardados por um tempo para posterior consumo dos 

clientes internos ou externos, ou seja, é um “pulmão” entre o suprimento e a demanda, 

devem ser planejados para que casem o mais próximo à necessidade. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O objetivo da pesquisa foi alcançado com êxito, uma vez que conseguimos fazer parte 

das análises necessárias para o diagnóstico e as  sugestões já estão em processo de 

implantação. Futuras pesquisas podem ser desenvolvidas com base na elaboração de uma 

melhoria de layout de toda a empresa e até mesmo da aplicação de ferramentas na gestão de 

estoque e gestão da produção. 

Um estudo de otimização do investimento em relação aos estoques, proporciona o uso 

eficiente dos recursos financeiros, pois minimiza a necessidade de investimento neste setor, e 

implementa um sistema de controle eficaz e assim obter vantagem competitiva em relação aos 

concorrentes (DIAS, 2009). 
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EVOLUÇÃO TEMPORAL ENTRE 1990 A 2013 NO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO EM TEIXEIRA DE 
FREITAS 

 
Ageu Santos Oliveira134 

 Breno Meirelles Costa Brito Passos135 
 Giovanna França Bispo da Gama136 

Orientador: Prof. Dr. João Batista Lopes da Silva137 

INTRODUÇÃO 

O solo é um componente essencial para a manutenção da vida terrestre, pois, sendo a 

camada superficial mais próxima dos seres viventes, os sustenta em todos os sentidos 

(MUGGLER, et al., 2006). Toda sua extensão é composta de materiais tanto de origem 

orgânica, como os restos de animais e vegetais, quanto de origem inorgânica, como substratos 

minerais. O nordeste brasileiro destaca-se pela diversidade de solos que apresentam forte 

potencial fértil para plantios diversos.  

O uso e ocupação do solo comportam de certo modo as necessidades humanas, geram 

mudanças consideradas fundamentais para o desenvolvimento social e comportamental, além 

de uma forma racional e eficiente de organização do território para a adaptação do indivíduo, 

seja por ocupações urbanas - em que o crescimento populacional e a necessidade dos seres 

humanos se abrigarem e se desenvolverem tem impulsionado a construção de moradias, em 

um número cada vez maior, juntamente com o aumento das indústrias, comércios e outros 

meios - ou por ocupações rurais, onde as atividades pecuárias, florestais, minerais e agrícolas 

têm sido de um papel fundamental na sobrevivência humana, através da produção de 

alimentos, a descoberta de novos materiais e a preservação ambiental. Contudo, sabe-se que 

medidas de ocupação do solo em âmbito nacional são fundamentadas por leis, a fim de 

conservar, preservar o uso e otimizar os recursos encontrados nele. 

Segundo a Fundação SOS Mata Atlântica (1992), o bioma Mata Atlântica –

predominante na região - comporta em seu seio uma diversidade grandiosa tanto de fauna 

quanto de flora, caracterizada ora por uma floresta fechada e densa ora por regiões de 

restinga e manguezal. Porém, em sua região percebe-se que a paisagem é subdivida entre 

áreas de concentração urbana e áreas destinadas em maior parte, à produção pecuarista e 

agricultura. 

Diante da carência de estudos regionais sobre essa temática, objetiva-se por meio 

desse estudo, analisar a evolução temporal do uso e ocupação do solo em toda extensão 
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territorial de Teixeira de Freitas. Para tanto, faz-se uso de dados do Fórum Florestal Regional 

para confecção de mapas afim de identificar visualmente as classes usuais da localidade. 

Palavras Chave: Terra; Território; Bahia; Extremo Sul. 

METODOLOGIA  

A cidade de Teixeira de Freitas localizada na região do Extremo Sul Baiano sob as 

coordenadas: latitude 17º 32’ 0’’ S e longitude 39º 44’ 31’’ W, possui, de acordo com o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas - IBGE, área territorial equivalente a 1.165 km2 

(em 2016). Apesar de ter apenas 32 anos de emancipada é considerada referência devido seu 

desenvolvimento vertiginoso.  

Os dados referidos à tamanho da área, extensão e delimitação das classes foram 

cedidos pelo Fórum Florestal Regional - oriundos de Diálogos Florestais do Extremo Sul da 

Bahia - para confecção de mapas como também de dados tabulados. Para análise espaço-

temporal, foram considerados cinco intervalos de anos: 1990; 1994; 2002; 2006; 2013.  

A captação das imagens foi recolhida através de dois diferentes satélites: Landsat 5 

sensor TM - Thematic Mapper e exclusivamente no ano de 2013 as imagens foram recolhidas 

pelo satélite RapidEye que apresenta uma maior definição. Para montagem dos mapas, 

utilizou-se o programa QGIS versão 2.18.9. 

Como classes de uso do solo observa-se as seguintes: Afloramento Rochoso; 

Agricultura; Área Úmida/Várzea; Área Urbana; Comunidade Aluvial Arbórea; Eucalipto; 

Floresta Estágio Inicial; Floresta Estágio Médio/Avançado; Instalações Rurais; Lagos, lagoas, 

represas; Pasto Limpo; Pasto Sujo; Sistema Viário (principais); e Solo Exposto. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Observa-se que nos anos de 1994 e 1990 houve uma perda nas áreas de Floresta 

Estágio Inicial (-103,27 km²), Floresta Estágio Médio/Avançado (-32,15 km²) e Pasto Limpo (-

30,61 km²), enquanto a Agricultura (74,68 km²), a Comunidade Aluvial Arbórea (71,80 km²) e 

Pasto Sujo (22,02 km²) sofreram um aumento. Já no ano de 2002 evidencia-se aumento na 

Agricultura (135,18 km²), Pasto Limpo (84,21 km²), Floresta Estágio Médio/Avançado (72,94 

km²) e no Eucalipto (15,74 km²), a redução nas áreas foi observada nas classes de Pasto Sujo (-

265,29 km²) e na Floresta de Estágio Inicial (-39,48 km²). Em contrapartida entre os anos 2006 

e 2002 a Agricultura (-226,59 km²) e a Floresta Estágio Médio/Avançado (-83,90 km²) sofreram 

uma queda enquanto o Pasto Sujo (141,43 km²) e o Eucalipto (194,40 km²) aumentaram 

respectivamente 12% e 16% de suas áreas. Entre 2013 e 2006 a Comunidade Aluvial Arbórea 
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retornou a cair (-1,13 km²), junto ao Pasto Sujo (-263,16 km²) e Eucalipto (-24,49 km²) ao passo 

em que o Pasto Limpo (288,23 km²), Floresta Estágio Médio/Avançado (25,57 km²) e 

Agricultura (35,19 km²) expandiram-se, como evidenciado na tabela 2.  

Ao realizar um comparativo entre os grupos de anos supramencionados, vê-se que 

entre o segundo grupo (2002 - 1994) e o primeiro grupo (1994 - 1990) a Floresta Estágio Inicial 

e o Pasto Sujo sofreram uma queda dando espaço para o Pasto Limpo, a Floresta Estágio 

Médio/Avançado e a Agricultura se desenvolverem. Nota-se, todavia que entre o terceiro 

grupo (2006 - 2002) e o primeiro grupo: a Agricultura e a Floresta Estágio Médio/Avançado 

regrediram na medida em que o Pasto Sujo e o Eucalipto aumentaram. Analisando o que 

aconteceu entre quarto grupo (2013 - 2006) e o primeiro, no entanto, mostram que a 

Comunidade Aluvial Arbórea e o Eucalipto caíram, e aumentaram-se a área do Pasto Limpo e a 

Floresta Estágio Médio/Avançado. 

 

Para a análise realizada no terceiro e no segundo grupo a Agricultura, a Comunidade 

Aluvial Arbórea e o Pasto Limpo oscilaram para menos durante o tempo em que aumentou o 

Pasto Sujo e Floresta Estágio Médio/Avançado. Contudo, evidencia-se que entre o quarto e o 

segundo grupo o aumento se mostrou no Pasto Limpo e a queda foi vista em Comunidades 

Aluviais Arbóreas e em Eucaliptos. Entre o grupo quatro e o grupo três o Eucalipto, Pasto Sujo 

e Comunidade Aluvial Arbórea também caíram e o Pasto Limpo cresceu.  

 

  
 

 



223 

 

     

Escala   
Figura 1. Mapeamento do território Teixeirense. 

Tabela 1. Área das classes entre os anos analisados.  
 

 
                  

      Tabela 2. Balanço da área entre anos 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Com base nos resultados encontrados, afirmar-se que houve um aumento significativo 

de Pasto Sujo, este aumento representa uma mudança evidente no bioma local com a 

alteração da vegetação nativa especialmente no ano de 2006, onde sua ocupação passou para 

12,27% se comparado ao ano de 2002, conforme identificado na Figura 1.  

A agricultura também aumentou significativamente em 2002, impulsionada por 

fatores econômicos e empregabilidade. Nesse mesmo período houve crescimento de 11,27% 

em relação a 1994, o maior crescimento registrado neste estudo. Por outro lado, em 2006 

observa-se uma grande queda da classe, representando menos 19,65% de toda sua área. 

Embora esse assunto tenha enorme relevância, a carência de pesquisas e informações 

a este respeito é uma realidade na região Extremo Sul Baiana. Nessa perspectiva, conhecer as 

características que abrangem a cidade, como também a região de Teixeira de Freitas é deveras 

importante, posto que conhecer aquilo que compreende a existência humana no mundo, 

impulsiona-o para saltos impensáveis, tais como bem usar e ocupar o solo no qual se assenta a 

sociedade e do qual esta depende para sua manutenção. 
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 INTRODUÇÃO 

De acordo com Baxter (2000), há qualidades do produto, chamadas de fatores de 

citação, que provocam grande satisfação quando estão presentes, mas cuja ausência não 

causa insatisfação. Baseado nessa afirmativa surgiu à ideia desta pesquisa, na qual, o objetivo 

geral foi o desenvolvimento de um produto que atendesse além das expectativas básicas do 

consumidor, levando em consideração a expressiva importância da inovação do mercado 

atual. Sendo assim, foi desenvolvido um projeto de criação de uma escova diferenciada, com o 

propósito de aumentar o sentimento de satisfação dos consumidores.  

Inicialmente foi feita a identificação dos produtos complementares à higiene bucal, 

com base nos dados, foi desenvolvido um planejamento da junção desses produtos em uma 

nova escova. Assim, a proposta apresentada, tem o fio e creme dental acoplados na escova, 

agregando assim valor a mesma. Trata-se portanto, de um produto de higiene bucal que 

permitirá a praticidade dos usuários. Para este trabalho utilizou-se metodologias para o 

planejamento de novo produto, projeto e análise do mercado local além de pesquisas 

bibliográficas. 

Palavras-chave: Inovação; Desenvolvimento de produto; Praticidade; Versatilidade. 
 
METODOLOGIA  

 Para Back et al. (2008) o desenvolvimento de produto é um processo que envolve 

várias atividades, gerando informações e por fim transformando-se em algo tangível. Para o 

desenvolvimento do projeto, inicialmente foi feita uma pesquisa bibliográfica sobre a gestão 

do processo de desenvolvimento de produto, buscando informações sobre tecnologias atuais, 

inovações e fases de transformação.  Após a pesquisa bibliográfica, o projeto seguiu a 

sequência apresentada abaixo para o desenvolvimento do produto proposto:  
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A primeira etapa é onde aconteceu a formulação a especificação da oportunidade, 

nesta etapa foi elaborado o objetivo do produto a ser desenvolvido, mostrando a relevância do 

produto para o uso do consumidor e seu benefício. Nesta etapa, também foi feita a análise da 

oportunidade de marketing de vendas, de fabricação e principalmente uma análise sobre o 

risco comercial do produto. 

A segunda etapa no desenvolvimento do produto constituiu-se de uma pesquisa de 

mercado, que auxiliou na coleta de dados relevantes como apurar um nível médio de 

aceitação do produto. A pesquisa aconteceu de forma eletrônica, través de um link 

disponibilizado nas redes sociais. 

A terceira etapa,consistiu na concepção do projeto conceitual: De acordo com as 

análises da tarefa, da função e do ciclo de vida do produto é que surge o projeto conceitual. 

(ROZENFELD et al., 2006). Depois de planejado, foi necessária uma verificação da utilidade, 

sensibilidade e significação do produto. Essa etapa permite uma avaliação do espaço dos 

problemas, se o planejamento foi bem feito. Essa fase demanda muita criatividade, 

imaginação e intuição. Entretanto, existem técnicas que podem auxiliar na quantidade de 

ideias para o aumento dos conceitos. Em suma, o projeto conceitual deve desenvolver a forma 

e função do produto para atingir os benefícios básicos (BAXTER, 2000). 

 A quarta etapa, foi feita o Planejamento do Produto: ainda segundo o mesmo autor 

citado anteriormente, o planejamento do produto admite o conceito chave do desdobramento 

da qualidade- QFD, que tem como premissa reconhecer as necessidades do consumidor e 

convertê-las em parâmetros técnicos, usando a matriz de conversão ou “casa de qualidade’’ e 

as especificações do produto. 

Por fim,  na quinta etapa foi elaborado o Projeto detalhado e suas configurações, onde 

criou-se  o protótipo, e foram realizados testes que confirmaram a eficácia do produto. 

 
RESULTADO E DISCUSSÃO 

          De acordo com as etapas apresentadas anteriormente, tem-se como resultado depois de 

todas as pesquisas feitas para o desenvolvimento do produto proposto: 

 

1ª Etapa: Especificação de Oportunidade: Uma escova dente com fio e creme dental 

embutido em sua estrutura, com o objetivo de facilitar o transporte e reduzir o número de 

objetos utilizados para as pessoas realizarem a higiene bucal. 

Necessidade de consumidor: Todas as classes usam desses dois produtos, sendo uma 

necessidade básica para a saúde bucal. Proposição do benefício básico: Desenvolver um 

produto completo e pratico. Oportunidade de Marketing: Presente em todos os lares é 
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possível abranger os dois mercados (escova dental, creme dental) com um diferencial. 

Oportunidade de vendas: Presente em diversos ramos, esse produto pode chegar como uma 

inovação. Oportunidade de fabricação: No Brasil, as empresas que fabricam creme dental são 

também muitas vezes fabricantes das escovas dentais. Como por exemplo, a Colgate, Oral-b, 

Sorriso. Principal risco comercial: Por mais que seja um produto composto de produtos 

extremamente essenciais, a junção dos mesmos, ou seja, ser diferencial pode não ser um 

desejo ou necessidade dos consumidores. 

 

2º Etapa: Pesquisa de Mercado: Dentro da amostra estudada com 40 pessoas, foi possível 

verificar que o produto obteve uma aceitação positiva, onde 72% dos entrevistados 

comprariam uma escova inovadora. Em relação ao valor que o consumidor estaria disposto a 

pagar pela escova, 33% dos entrevistados pagariam entre R$ 12,50 e R$ 15,00. Deve ser levada 

em consideração a parcela de 25% dos que pagariam entre R$7,50 e R$10,00 no produto em 

questão.  

 

3º Etapa: Projeto Conceitual: Nesta etapa, foi possível fazer análises que permitiram a 

identificação de possíveis melhorias no produto proposto: 

Análise da Tarefa: Descreve todos os passos para uso da escova: 

Passo 01- Desenroscar a tampa;  

Passo 02 - Colocar o creme dental no refil da escova:  

Passo 03 - Pressionar o cabo da escova, para o creme dental penetra nas cerdas;  

Passo 04 - Retirar fio dental;  

Passo 05- Escovar os dentes;  

Passo 06- Assim que acabar o creme dental, retirar o refil e colocar o creme dental. 

Análise das Funções: Essa tarefa registra detalhadamente como os produtos devem 

ser projetados. Fig.1: 
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               Figura 1 – Análise das funções  

 
               Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
 

Análise do Ciclo de Vida: Nessa etapa do projeto, dividiu-se o ciclo de acordo com as 

atividades: Matéria-prima, manufatura, produtos finais, embalagem, transporte, uso /reuso e 

descarte seletivo. Fig.2: 

 

                  Figura 2 – Análise do ciclo de vida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    
                 Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
 
4ª Etapa: Planejamento do Produto: Desdobramento da função qualidade:  Apresentou os 

parâmetros técnicos referentes as necessidades dos consumidores, através da matriz da 

ferramenta; As especificações do produto podem ser observados no Quadro 1: 
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Quadro 1 – Especificações do produto 

 

Requisitos do Mercado Requisitos da Produção 

Requisitos específicos do 
ponto de venda 

 
Áreas distintas 

 

Tamanho e peso do 
produto 

 
20cm/30g 

 
Requisitos de transporte 

e armazenagem 

 
Acondicionamento em 
caixas de papelão ou 
embalagens plásticas. 

 
Quantidade de 

produção 

 
Seguirá a demanda 

 
Requisitos para Comercialização 

Terceirização dos 
componentes 

Matéria-prima de terceiros 

 
Embalagem 

 
Transparente 

 
       Requisitos Normativos Legais 

 
 
 

Rótulo 

Todos os dados, bem 
como data de 
fabricação, data de 
validade, ingredientes, 
tipo (macia, dura, 
média). 

 
 
 

Legislação da área 

 
 
 

Anvisa 

 
Informações comerciais 

 
Código de barras 

 
Requisitos de Testes 

 
Atende as especificações 

estabelecidas. 
 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
 
5ª Etapa: Projeto Detalhado e configurações: 
 
Arquitetura do projeto: O projeto será composto por uma escova dental, um compartimento 
para o creme e fio dental. Montagem geral: A escova, bem como seus componentes será 
fabricada em um só lugar. Entretanto será necessário apoio de fornecedores pra matéria-
prima. O processo de montagem se dará da seguinte forma: junção de cada componente da 
escova dental; onde o compartimento do creme dental, que trará consigo embutido o fio 
dental, será encaixado na estrutura especifica de escovação. Materiais: Os materiais e sua 
maioria serão plásticos, mas e composto também por nylon e metal. 
 
Arquitetura do Produto:  

 Cabeça: A cabeça da escova dental do projeto tem forma arredondada e no seu centro 
um orifício para passagem e escoamento do creme dental. 

 Reservatório: O reservatório da pasta dental, além de armazenar a pasta age como 
cabo da escova, possui 110 mm de comprimento e um diâmetro de 16 mm. A parte 
inferior do reservatório é fechada e na parte superior há uma rosca 20 mm, na qual se 
encaixará a válvula de pressão. 

 Válvula: A válvula, do tipo pump, fica localizada entre o reservatório e o pescoço da 
escova dental, sua função é desenvolver uma determinada pressão para que a pasta 
dental se desloque para a cabeça da escova. A válvula facilita a administração e evita o 
desperdício de pasta.  

 Pescoço: O pescoço da escova tem forma cilíndrica com 48 mm de comprimento e 6 
mm de diâmetro. 
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 Protótipo: Por meio da utilização de um sistema de válvula pump, o creme dental 
armazenado no reservatório da escova, escoa em direção à cabeça e sai através do 
orifício por entre as cerdas possibilitando o processo de escovação dos dentes. Fig. 3: 
 

                 Figura 3: Protótipo da escova de dente.  
 

 
 
 
 
 
 
                Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

O desenvolvimento da escova inovadora com sua proposta de ser um diferencial 

proporcionará aos consumidores uma expressiva praticidade e versatilidade. Sendo muito útil, 

pois os componentes utilizados em sua composição são necessidades básicas de todas as 

pessoas. Cumprimos todos os objetivos que tínhamos proposta, uma vez que conseguimos 

desenvolver um projeto de produto com as metodologias necessárias para o desenvolvimento 

do planejamento e projeto de um produto. 

Este trabalho foi muito importante para nossa vida acadêmica de um produto inovador. 

Por fim, esse projeto nos permitiu aperfeiçoar as habilidades e competências para distender 

uma visão ampla sobre inovação e desenvolvimento de produto. 
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INTRODUÇÃO 

 
Desde que a numeração das casas apareceu nas metrópoles europeias, no século 18, cada 

cidade tem um jeito diferente de colocar algarismos nas suas construções. Mas todas elas 

partem de um princípio comum escolher um lugar que sirva de base para iniciar a contagem. 

Seguindo essa regra, surgem muitas possibilidades. Na histórica Veneza, na Itália, as casas 

ganham número de acordo com os metros que as separam de um edifício importante em cada 

bairro.  Na maioria das cidades brasileiras, o que geralmente acontece é que a numeração 

cresce de acordo com a distância em relação ao chamado marco zero, que quase sempre fica 

no centro da cidade.  Com aumento da utilização de serviços de delivery e de aplicativos como 

Ifood que se baseiam nesse serviço, torna-se maior também a necessidade de residências bem 

numeradas com placas com LED´s sustentáveis. 

Esta pesquisa apresenta um recurso para facilitar a localização de residências durante o 

período noturno. Trata-se de um produto que faz uso de energia limpa que durante o dia 

utiliza-se da luz solar para carregar sua bateria e durante a noite acende, a fim de facilitar a 

localização e exposição do numeral residencial. Para este trabalho utilizou-se metodologias 

para o planejamento do novo produto, projeto e análise do mercado local. 

Palavras-chave: Energia limpa; Residencial; Numeração. 
 
METODOLOGIA  
 

De acordo com Baxter (2000), a cada 10 ideias sobre novos produtos, três serão 

desenvolvidas, 1,3 lançadas no mercado e apenas uma será lucrativa. Logo devemos ter a 

atenção de executar corretamente o processo de desenvolvimento de novos produtos, através 

da análise do mercado em que este estará inserido, do planejamento e especificação dos 

processos, a fim de obter uma ideia madura e um produto funcional, reduzindo os riscos e as 

incertezas do projeto.  

  Este estudo usou como base as teorias citadas, buscando referências técnicas e sólida 

pesquisa de mercado, tendo como foco a satisfação do cliente. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O produto em desenvolvimento é compatível com todos os modelos de estruturas, 

que permitirá facilitar a localização de uma residência, de forma rápida e atraente, com uma 

instalação simples e prática. 

 
ESPECIFICAÇÃO DA OPORTUNIDADE 
 

 Necessidade do consumidor: Os consumidores demonstram forte interesse no quesito 
inovação; Tendo em vista que todas as residências e empresas precisam ter 
númeração para localização; Poucas variedades no mercado. 
 

 Proposição do Benefício Básico: Desenvolver uma nova Placa Numeral Residencial a 
fim de se diferenciar no mercado de vendas do segmento, reunindo a vantagem dos 
numerais identificadores, transformando em um projeto inovador e atual. 
 

 Características adicionais: Equipamento de baixo custo, fácil instalação, visual 
moderno e atraente, seguro, resistente, automático e inovador. 

 
 Oportunidade de marketing: É possível abranger todos os mercados (Residencial e 

Empresarial); Propósito discreto e elegante. 
 

 Oportunidade de vendas: Numerais de residências são vendidos praticamente em 
todos os estabelecimentos de venda de materiais de construção e elétrico. 

 
 Oportunidade de fabricação: As lâminas de acrílico ou de vidro podem ser 

encomendadas em empresas do ramo, Led´s podem ser adquiridas em uma loja de 
eletrônica, e a base de madeira pode ser feita artesanalmente em um marceneiro 
local. 
 

 Principal risco comercial: A placa numeral em led nao pode agradar todos os gostos 
com sua proposta, e não se encaixa em todo tipo de estrutura. 
 

PESQUISA DE MERCADO 
 

A pesquisa de mercado foi realiza por meio de formulários contendo questionário. Este 

documento foi distribuído através de rede social entre amigos, cujos frequentadores tiveram 

sete dias para responder tais questões. A amostra obtida foi de vinte frequentadores, fator 

decorrente de esta aplicação ter sido pouco divulgada.  

Foram respondidas oito questões, onde o resultado da pesquisa apontou que 80% dos 

entrevistados costumam visitar parentes e amigos nas horas vagas e 50% apresentam alguma 

dificuldade de localizar suas residências.  

 
PROJETO CONCEITUAL 
 



233 

 

É no projeto conceitual que se determina a estrutura funcional do produto e onde são 

identificados os problemas, deve-se analisar o objetivo do projeto e desenvolver o maior 

numero possível de conceitos, logo filtrá-los de acordo com as especificações do projeto.  As 

técnicas de análise da tarefa, análise das funções e análise do ciclo de vida são propostas por 

Baxter (2000) para geração de conceitos no projeto. 

 
 Análise da Tarefa: A análise de tarefa parte de uma ação comum e analítica, sendo 

observar a execução de uma atividade, e descrevendo de maneira clara todos os 
passos para tal execução. O grande objetivo desta analise é explorar a relação entre o 
produto e consumidor, visando melhorias no aspecto ergonômico e produtivo. Ao 
instalar a Placa Numeral Led usuário  executará a seguinte ordem sequencial de ações: 
 

Passo 01 – Escolher o melhor local na estrutura; 
Passo 02 – Furar a estrutura no local desejado; 
Passo 03– Instalar a parte elétrica que vai ser acoplada ao sistema; 
Passo 04– Posicionar a placa solar de maneira que obtenha o máximo desempenho; 
Passo 05– Parafusar a Placa Numeral no local desejado; 
Passo 06 – Ajustar o sensor diurno. 
 
Análise das Funções: Esta análise consiste no beneficio da fácil identificação de residências e 
pontos comerciais de forma atraente e sustentável. (Fig 1) 
 
                                      Figura 1: Árvore funcional da execução. 

 
                                      Fonte: Dados da pesquisa (2017).  
 

 Análise do Ciclo de Vida: Este produto é desenvolvido para apresentar longa vida útil, 
é necessário manutenção no prazo supracitado no manual do produto para assegurar 
a prolongação do perfeito funcionamento do conjunto. 

 
PLANEJAMENTO DO PRODUTO 
 
No planejamento do produto as necessidades do cliente são avaliadas, com base nelas o 

produto e planejado e desenvolvido para  converter o anseio do cliente em satisfação. Todo 

escopo nesse período deve ser bem avaliado por toda equipe e ficar sujeito a sugestões e 

criticas, para melhorar o planejamento do produto. (Fig 2) 

Figura 2: Planejamento do Produto 
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Requisitos do Cliente Grau de Importância 

Baixo Custo 
5 4 4 3 5 

Praticidade na Instalação 
4 3 2 4 4 

Baixo Consumo 
4 4 3 4 4 

Fonte: Dados da pesquisa 2017. 
 

 Desdobramento da Função Qualidade: A qualidade deste produto esta diretamente 
relacionada a matéria-prima utilizada na sua montagem, por sinal de excelente 
procedência de fornecedores, atendendo a preocupação de proporcionar um ciclo de 
vida do produto satisfatório para os clientes. 

 
 Especificação do Projeto: Observando a necessidade do mercado entende-se que o 

produto deverá respeitar o preço médio determinado, com apresentação de rápida 
aceitação no mercado e atentando para o aspecto técnico quanto tipo de material, o 
que contribuirá para facilidade de manuseio, e por certo o aspecto principal seria 
prejudicado. (Fig 3 e 4):  

 
Figura 3: Especificações do Projeto 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
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                    Figura 4: Especificações do Projeto – Requisito de Funcionamento 
 

 
                    Fonte: Dados da pesquisa (2017).  
 

 
CONFIGURAÇÃO E PROJETO DETALHADO: Esta etapa do projeto consiste em criar e selecionar 

as ideias, analisar as possibilidades de falha e preveni-las, construir e testar um protótipo. É de 

suma importância o envolvimento de toda equipe neste momento, para definição do produto 

nos desenhos arquitetônicos, os protótipos e revisão dos itens anteriores, focando 

especialmente da funcionalidade proposta deste produto. 

 

Conceito selecionado: Facilitar a localização de residências no período noturno. 
Arquitetura do projeto: Haverá duas composições do projeto, venda e instalação. 

Montagem geral: A lâmina de vidro, bateria, Led´s e placa solar serão adquiridos em 

fornecedores da região, a estrutura será confeccionada internamente, cabos elétricos e 

parafusos serão adquiridos em fornecedores locais. 

O processo de montagem se dará da seguinte forma: 1 com colocação das led na estrutura; 2 

acoplar a placa de vidro na estrutura, 3 instalar as entradas dos receptores solar. 

Materiais: Os materiais necessários serão: fibra, cabos, placa solar 10x15, placa de vidro, 

bateria recarregável, Led´s. 

Processos de fabricação: O processo de fabricação se dará em dois momentos, sendo primeiro 

o processo de fabricação dos itens produzidos internamente, e o segundo momento a 

fabricação/montagem do produto final. 
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Fabricação de itens desenvolvidos internamente: Será construído o corpo em fibra para 

acoplar os demais itens do processo. 

Fabricação/montagem do produto final: Aqui se dará toda montagem do produto, seguindo o 

processo de montagem descrito na parte anteriormente. 

 
 Protótipos: O protótipo desenvolvido é de gênero experimental, onde foram utilizados 

itens improvisados, com grande fim de demonstrar as principais funcionalidades, a 
forma é na linha de aparência do produto e o tamanho apenas de caráter ilustrativo. 

 
 Resultado do teste: Foram realizados testes que de imediato teve como desempenho 

satisfatório, onde o protótipo cumpriu com o papel especificado, precisando apenas 
melhorar os detalhes e a duração de sua bateria. 

 
 Análise de falhas: Nos testes observou-se a baixa durabilidade das baterias, que 

duraram um período de aproximadamente 5 horas onde o aceitável é de no mínimo 8 
horas, onde  terá que utilizar uma bateria de maior capacidade. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

A criação da Placa Numeral Led´s é uma proposta inovadora, com designer atual, que 

permitirá uma melhor forma de localizar as residências com a utilização de energia limpa sem 

prejudicar o meio ambiente. 

Haja vista a obrigatoriedade da demarcação de uma residência e as poucas variedades no 

mercado de numeral para residencial, o resultado do projeto é satisfatório. 
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INTRODUÇÃO 

O crescente uso do número de aparelhos de celulares no Brasil faz com que inovações 

e melhorias nessa área sejam constantes. O Instituto Brasileiro de Geográfica e Estatística 

(IBGE) estima que houve um crescimento de mais de 100% em uso de celulares nos últimos 

seis anos (IBGE,2013 apud KLEINA 2013). 

Cada componente do celular passa por mudanças, porém esse crescente número de inovações 

faz com que a média de vida útil desses produtos seja menor. Essa estratégia foi imposta pelos 

japoneses e copiadas pelo mundo inteiro como arma contra os competidores mais lentos, 

encurtar a vida útil do produto para que novos produtos sejam introduzidos no mercado. 

Uma das principais reclamações em relação à vida útil de produtos para celular está 

relacionada ao carregador. Pensando nisso, o objetivo deste trabalho foi propor uma melhoria 

no carregador de celular: a criação de um carregador com cabo retrátil interno, que elimina a 

dobra dos cabos, o tornando mais durável, aumentando assim o nível de satisfação do cliente 

em relação a esse quesito, pois é o cliente que deve ser o principal foco de cada inovação. 

Segundo Juran (1992) a satisfação com produto é um estímulo à sua facilidade de venda. 

Palavras-chave: Cabo retrátil; Inovação; Durabilidade; Praticidade. 

 

METODOLOGIA  

O projeto do carregador retrátil de celular, proposto pelo presente estudo, foi 

desenvolvido a partir da sequência de atividades a seguir: 

 Elaboração da Especificação da Oportunidade: contém a ideia central, expressa de forma 

concisa, chamada de “benefício básico” que representa a vantagem que o consumidor 

percebe, ao adquirir o novo produto, em relação aos concorrentes (BAXTER, 2000); 

 Aplicação de Pesquisa de Mercado: foi elaborado um questionário através do Google 

formulários e gerou-se um link que foi divulgado via e-mail e redes sociais; 

 Projeto Conceitual: a concepção do produto, por meio da busca, criação, representação e 

seleção de soluções (ROZENFELD et al., 2006).  O projeto conceitual do produto foi 

realizado através da análise de tarefa, analise de função e a análise do ciclo de vida; 
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 Planejamento do Produto: nesta fase elaborou-se o Desdobramento da Função Qualidade 

(QDF) e a Especificação do projeto; 

 Configuração e Projeto detalhado: quando se definiu a arquitetura do produto, construção 

do protótipo e foram aplicados diversos instrumentos de teste e avaliação do produto. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A especificação da oportunidade do produto pode ser visualizada no Quadro 1. 
 
Quadro 1 – Especificação de oportunidade 

Necessidade do 
consumidor 

Diminuir os gastos com cabo de carregador e aumentar a sua vida 
útil. 

Proposição do Benefício 
básico 

Desenvolver um novo carregador de celular, reunindo a 
vantagem de possuir um cabo retrátil, eliminando-se a 
necessidades de dobras que provocam a redução da sua vida útil. 

Oportunidade de 
marketing 

É possível abranger o segmento desse mercado, já que os 
carregadores estão presentes hoje em todos os lares. 

Oportunidade de vendas 
O aumento da compra de cabo do carregador, que é vendido em 
uma variedade de lojas.  

Oportunidade de 
fabricação 

O molde do carregador pode ser fabricado pela empresa, ou pode 
ser comprado. O cabo retrátil pode ser fornecido por um 
fabricante externo. 

Principal risco comercial 
O novo carregador não atende a todos os consumidores, uma vez 
que os Iphones só funcionam com o carregar próprio.  

Fonte: Resultado de Estudo. 
 
Pesquisa de Mercado 

A pesquisa de mercado foi aplicada com uma amostra de 99 possíveis consumidores. 

Os resultados mostraram que 78% deles desejariam uma mudança nos carregadores de 

celular, e cerca de 75% acreditam que o cabo retrátil seria uma solução para as dificuldades 

encontradas com o carregador no dia-a-dia. Outro resultado relevante foi que o índice de 

resposta negativa em relação ao produto não chegou  a 5%.  

 
 Projeto Conceitual 

O projeto conceitual do protótipo foi realizado através da análise de tarefa, analise das 

funções e a análise do ciclo de vida. É importante salientar que através dessas análises foi 

possível perceber alguns gargalos que foram solucionados através de mudanças no projeto 

visando a melhoria contínua do produto e consequente aumento da satisfação dos seus 

usuários.   

Análise da Tarefa 

Ao utilizar o carregador o usuário prosseguirá da seguinte forma:  
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Função principal 

Função secundária 

Quadro 2 – Análise de tarefa 

1- Pegar o carregador com 
uma das mãos; 

2-Localizar a tomada e plugar; 3- Puxar o cabo retrátil; 

4-Encaixar na porta micro 
USB do celular; 

5-Carregar o celular; 
6-Retirar o cabo micro USB do 

celular; 

7-Soltar o cabo para que 
retorne ao compartimento; 

8-Retirar o carregador da 
tomada; 

9-Guardar o carregador. 

Fonte: Resultado de Estudo. 
 
Análise das Funções 

É uma técnica analítica que mostra em detalhes como o produto dever ser projetado. É para o 

consumidor. A análise das funções do produto em estudo está ilustrada na figura 1. 

 
Figura 01 – Árvore Funciona 

 
 

 
Fonte: Resultado de Estudo. 
 
 Análise do Ciclo de Vida 

Nesse produto em especifico é necessário se atentar para o descarte, pois estima-se que 51 

mil toneladas de carregadores são jogadas fora todos os anos, em todo o mundo (ECYCLE, 

2014). O descarte desse aparelho pode ser feito nos postos de coleta de reciclagem de 

celulares, geralmente presentes em pontos de venda de aparelhos celulares. 

 

                                     Figura 02– Ciclo de Vida do Produto 

 
                                    Fonte: Resultado de Estudo 
  

 

 

Insumos  

Pocessamento da 
materia prima 

Ferramentas 

Produçaão 
produto 

Fabricantes Distribuição 

Varejo  

Consumidor 

Logistíca 
Reversa 

Puxar o cabo retrátil 

Carregar o celular  

Conectar a porta micro usb Colocar na tomada 

http://www.senado.gov.br/senado/portaldoservidor/jornal/jornal108/informatica_carregador.aspx
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Desdobramento da Função Qualidade (QFD) 

Ela assegura a qualidade ainda na fase de projeto. São necessidades do consumidor 

convertidas em parâmetros técnicos.  Através da matriz QFD foram citados alguns principais 

“QUES” (Requisitos do Cliente) e “’COMOS” (Requisitos do Projeto), observou-se que a maior 

relação entre cliente e projeto está relacionada com a eficiência do equipamento, onde o 

cliente pede que o produto tenha baixo preço, seja durável, seja compatível, e tenha uma alta 

velocidade de carregamento, de forma que se tenha eficiência no equipamento. 

 
Especificação do Projeto 

A especificação do projeto, que antecipa o que poderá ocasionar o fracasso comercial do 

produto, está apresentada nos Quadros 3. 

Quadro 3 – Mapeamento e especificação do projeto:  

Requisito de mercado 

Preço estimado R$ 35,00 

Desempenho 12 volts 

Aparência/imagem/estilo Inovador 

Requisitos específicos ponto de venda Fabricante de celular e varejo 

Outros materiais Internet, folheto e rede social 

Requisito de funcionamento 

Vida útil em funcionamento Média de 2 anos com garantia de 90 dias. 

Requisito de uso Rede elétrica 110/220v (bivolt) 

Informações sobre o produto Manual de instrução 

Metas de durabilidade Garantir uma vida útil maior  

Requisito de descarte/reciclagem Fabricante responsável pela logística reversa 

Fonte: Resultado de Estudo. 
 

Como já foi destacado o ponto forte desse produto é a vida útil como mostra no 

Quadro 3. Considerando que todo material utilizado deve ser de qualidade, dando atenção 

especial ao cabo retrátil. 

Configuração e Projeto detalhado 

A configuração do projeto diferencia-se de projeto conceitual pela introdução de 

diversos instrumentos de teste e avaliação do produto. O conceito selecionado foi o 

carregador com cabo retrátil interno, insto é, dentro da carcaça do carregador, pois até então 

este ponto ainda não estava definido. 

 Arquitetura e Protótipo 

Os elementos físicos compostos no projeto são: Caixa, cabo retrátil com porta micro 

USB, e pino de tomada, como pode ser visualizado na figura 3. 
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                        Figura 3 – Desenho técnico do produto 

 
                        Fonte: Resultado de Estudo. 
 

O protótipo experimental foi construído com peças temporárias, visando demonstrar o 

designer e funcionamento do produto, conforme mostra a figura 4. 

 
                                           Figura 4 – Protótipo experimental 

 
                                          Fonte: Resultado de Estudo. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os objetivos propostos nesse projeto eram de apresentar algo inovador em um 

produto que satisfizesse as necessidades dos usuários. A parte mais difícil é na geração e 

filtragem da ideia, até porque, descobrir o que se necessita e pensar em algo que não existe 

não é uma tarefa fácil, e exige muita criatividade. A partir da ideia foi preciso fazer inúmeras 

análises, requisitos, desenhos, protótipos para chegar à concepção do projeto final. 

Em vista dos argumentos apresentados conclui-se que a utilização do carregador aumenta a 

cada ano, e consequentemente, aumenta a necessidade de melhoria ou inovação. Por 

conseguinte, o carregador com cabo retrátil interno trará a uma maior durabilidade e 

praticidade ao produto, dessa forma, visando atender as necessidades dos possíveis 

consumidores.  
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APLICAÇÃO DE DUAS FERRAMENTAS DA QUALIDADE EM UMA EMPRESA DE ARTEFATOS EM 
MDF NO EXTREMO SUL DA BAHIA 

 

Marianna Lima Soares151  
Melline Soares Albuquerque152 

Nayara Medeiros Silva153  
Orientadora: Profª.  Msc. Carolina Izabella Aparecida Ribeiro Andrade154  

 

 INTRODUÇÃO 

Com o objetivo principal em busca pela qualidade de produtos e processos, as 

empresas passam a utilizar as ferramentas da qualidade, ainda que diversas, para assim 

definir, analisar, mensurar e sugerir soluções para os impasses que interferem no processo 

produtivo de uma empresa. Essas novas propostas auxiliam a produção na tomada de 

decisões, pois permitem um melhor controle além de uma visão critica e detalhada dos 

processos. Segundo Rocha e Gomes (1993, p.1) a maioria das ferramentas da qualidade são de 

simples operação e o seu uso adequado garante a “[...] transformação dos dados estatísticos 

em ações de gerência, melhoria e correção de rumos”. 

Atualmente existem centenas de técnicas operacionais e gerenciais aceitas como 

ferramentas da Qualidade, a literatura descreve a existência de sete destas ferramentas, a 

saber: Gráficos de Estratificação, Folhas de Verificação, Análise de Pareto, Diagramas de 

Ishikawa, Histograma, Diagramas de Dispersão e Gráficos de Controle. Este estudo consiste na 

proposta da utilização de duas destas ferramentas da qualidade no processo produtivo de uma 

empresa de produtos MDF no Extremo Sul da Bahia. 

Palavras- chave: Qualidade; Lista de Verificação; Diagrama de Ishikawa. 

METODOLOGIA  

Para o desenvolvimento desta pesquisa, foi feita uma revisão bibliográfica sobre o 

assunto. A coleta de dados para a aplicação das ferramentas propostas foi possível com visitas 

in loco e a coleta de dados se deu em 1 semana, com a ajuda e acompanhamento dos 

funcionários do setor de produção . A empresa que está localizada no Extremo Sul da Bahia há 

x anos no ramo de artefatos de MDF, contando com  x funcionários em seu quadro atual. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Folha de Verificação é aparentemente muito simples de se aplicar e por isso é 

considerada muito utilizada entre as sete ferramentas da qualidade. Também conhecida como 

Lista de Verificação, ou Lista de Recolhimento de Defeitos, é um formulário utilizado para 

padronizar e facilitar a coleta de dados além de uniformizar a verificação e execução de 

processos. 

É planejado para coletar dados, portanto, é uma ferramenta genérica que serve como 

o primeiro passo da maioria dos controles de processo ou esforços para solução de problemas. 

De acordo com Paladini e Carvalho (2008), as folhas de checagem são representações gráficas 

que avaliam atividades planejadas, em andamento ou em vias de ser executadas. Sua utilidade 

é tanto maior quanto mais organizados forem os dados que suportam. Como mostra o 

desenvolvimento de ações, é necessário atentar para o processo de coleta de dados, 

garantindo-se segurança e precisão nas contagens feitas. Este cuidado é o único requerido, já 

que a folha é muito simples em seus mecanismos de elaboração e interpretação. 

Na fábrica de produtos em MDF, foi possível identificar um número significativo na 

perda de produção. Assim foi formulada uma folha de verificação para identificar qual o 

defeito que estava gerando maiores perdas na produção. 

Para conseguir coletar as informações de uma maneira fácil e em que os próprios 

operadores pudessem coletá-los diariamente, durante 1 semana, os funcionários da linha de 

produção anotaram a ocorrência de defeitos (FIG. 1). 
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    Figura 1: Lista de verificação de ocorrência de defeitos 

LISTA DE VERIFICAÇÃO 

Produto: Caixas em MDF 

Objetivo: Identificar o defeito que geram maiores perdas na produção  

Período: 12/08/2017 a 19/08/2017                                                            

Total inspecionado: 1200 

 TIPO DE DEFEITO VERIFICAÇÃO TOTAL 

Medida IIIIII IIIII IIIII IIIII IIIII I 26 

Manchas  IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII 

IIIII IIIII II  

 47 

Falhas no corte IIIII IIIII II   12 

Aspereza IIIII II   07 

Outros  II 02 

TOTAL 94 

               Fonte: Dados da pesquisa 2017. 

 Como pode ser observado na figura acima, em um total de 1200 caixas de MDF 

inspecionadas, durante o período da pesquisa, foram encontradas 94 avarias, que 

impossibilitavam uma boa qualidade nos produtos produzidos. 

 Optou-se pela utilização do brainstorming, como forma de levantar as possíveis causas 

dos problemas encontrados e através destes dados conseguir construir o Diagrama de 

Ishikawa, ou Diagrama de Espinha de Peixe, a outra ferramenta da qualidade a ser empregada 

na pesquisa.  Brainstorming é uma técnica disciplinada de geração de novas ideias que são 

construídas a partir da discussão em grupo. (GODOY,2001). 

  De acordo com Werkema (1995), o diagrama de Ishikawa é uma ferramenta da 

qualidade que expõe a relação existente entre o resultado de uma análise sobre um processo, 

e as causas que afetam esse resultado. É uma ferramenta bastante efetiva na busca das raízes 

do problema (SLACK, et al. 2009). Os dados encontrados foram apresentados na figura 2, o 

Diagrama de Ishikawa. 
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Figura 2: Diagrama de Ishikawa 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

Os principais problemas encontrados, foram a presentados dentro dos 6 M (Material, 

Método, Mão de obra, Máquina, Meio Ambiente e Medição).  Sendo possível analisar quais 

medidas devem ser tomadas por parte dos donos da empresa, para evitar tais problemas. 

CONSIDERAÇÕE FINAIS 

Como resultado da pesquisa, foi possível observar como foi importante a escolha da 

ferramenta Lista de Verificação para que pudesse trazer as análises possíveis sobre os defeitos 

na produção. O diagrama de Ishikawa ou espinha de peixe, também foi fundamental nesta 

pesquisa, pois possibilitou a identificação das causas dentro dos 6 M’s e assim colaborar para  

um maior conhecimento dos funcionários e dos donos  da empresa sobre as fontes de 

problemas e auxiliá-los em uma busca de melhoria do processo investigado. 
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CAPA DE CELULAR COM DISPOSITIVO DE INFRAVERMELHO 
 

Bruno Gomes de Morais155 
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Talisson Sousa Rodrigues157 

Thais dos Santos Nascimento158 
Orientadoras: Profª. Msc. Carolina Izabella Aparecida Ribeiro Andrade159  

Profª. Msc. Juliana de Lima Brito160  
 

INTRODUÇÃO 
 

Esta pesquisa apresenta uma capa de celular que o possibilita ser usada como controle 

remoto para dispositivos eletrônicos como televisões, dvd’s, ar condicionados, e outros 

eletrônicos em geral. Essa ideia parte da necessidade de se ter um único controle para diversos 

dispositivos eletrônicos, dando maior praticidade e um melhor custo benefício, levando em 

consideração que a maioria dos aparelhos celulares não possuem esta tecnologia de 

infravermelho. 

Segundo Baxter (2000), o segredo de uma inovação bem-sucedida é a gerencia de 

risco. Com base nesta afirmativa, inicialmente foi feita uma pesquisa de novas funções que as 

capinhas de celular poderiam ter agregando valor ao produto. Com base nos dados coletados, 

foi desenvolvido um projeto de criação de capinhas de celular com  dispositivo infravermelho, 

que funcionaria como uma espécie de controle universal, sendo possível o uso por aqueles 

aparelhos de celulares que não possuem o dispositivo. O benefício básico deste produto é 

proporcionar conforto e praticidade no controle de eletrodomésticos, aumentando o a 

praticidade no dia a dia. 

  
Palavras-chave: Praticidade; Tecnologia; Inovação; Desenvolvimento de produto. 
 
METODOLOGIA  
 

O processo no desenvolvimento de um novo produto é formado por várias atividades 

que são organizadas para que a ideia, o conceito proposto torne-se realidade (Machado; 

Toledo, 2008). Uma das tarefas iniciais feitas foi uma pesquisa bibliográfica sobre o processo 

de desenvolvimento de produtos, com base na literatura de autores renomados como 
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Rozenfeld (2006), Baxter (2000), entre outros, e também em periódicos, sites e trabalhos 

sobre o tema. Após as pesquisas, o projeto seguiu a sequência apresentada: 

A primeira etapa é onde aconteceu a formulação a especificação da oportunidade, 

nesta etapa foi elaborado o objetivo do produto a ser desenvolvido, mostrando a relevância do 

produto para o uso do consumidor e seu benefício. Nesta etapa, também foi feita a análise da 

oportunidade de marketing de vendas, de fabricação e principalmente uma análise sobre o 

risco comercial do produto. 

A segunda etapa  no desenvolvimento do produto, constituiu-se de uma pesquisa de 

mercado, que auxiliou na coleta de dados relevantes como apurar um nível médio de 

aceitação do produto. A pesquisa aconteceu de forma eletrônica, través de um link 

disponibilizado nas redes sociais. 

A terceira etapa consistiu na concepção do projeto conceitual: De acordo com as 

análises da tarefa, da função e do ciclo de vida do produto é que surge o projeto conceitual. 

(ROZENFELD et al., 2006). Depois de planejado, foi necessária uma verificação da utilidade, 

sensibilidade e significação do produto. Essa etapa permite uma avaliação do espaço dos 

problemas, se o planejamento foi bem feito. Essa fase demanda muita criatividade, 

imaginação e intuição. Entretanto, existem técnicas que podem auxiliar na quantidade de 

ideias para o aumento dos conceitos. Em suma, o projeto conceitual deve desenvolver a forma 

e função do produto para atingir os benefícios básicos (BAXTER, 2000). 

 A quarta etapa, foi feita o Planejamento do Produto: ainda segundo o mesmo autor 

citado anteriormente, o planejamento do produto admite o conceito chave do desdobramento 

da qualidade- QFD, que tem como premissa reconhecer as necessidades do consumidor e 

convertê-las em parâmetros técnicos, usando a matriz de conversão ou “casa de qualidade’’ e 

as especificações do produto. 

Por fim, na quinta etapa foi elaborado o Projeto detalhado e suas configurações, onde 

criou-se  o protótipo, e foram realizados testes que confirmaram a eficácia do produto. 

 

RESULTADO E DISCUSSÃO 
 
          De acordo com as etapas apresentadas anteriormente, tem-se como resultado depois de 
todas as pesquisas feitas para o desenvolvimento do produto proposto: 
 
1ª Etapa: Especificação da oportunidade: 
 

 Necessidade do consumidor: Facilidade em controlar eletrodoméstico em geral com um só 

controle; 
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 Proposta do benefício básico: Desenvolver uma capa de celular que possua tecnologia de 

infravermelha, capaz de executar ordem a qualquer eletrodoméstico que possua recepção 

de infravermelha; 

 Características adicionais: Equipamento de fácil utilização, boa aparência, seguro, prático e 

de fácil transporte; 

 Oportunidade de marketing: Mercado de fácil entrada e em estado crescente e em 

desenvolvimento; 

 Oportunidade de vendas: Utilização de canais de distribuição que atenda diretamente o 

consumidor final ou a lojistas; 

 Oportunidade de fabricação: Novo produto e de fácil manuseio; 

 Principal risco comercial: A facilidade de entrada de concorrentes no mercado, pois a área 

onde o perfil do produto se encaixa é onde os produtos tem o menor ciclo de vida, o 

desenvolvimento de novos dispositivos tecnológicos é constante, e a qualquer momento 

pode ser desenvolvido um equipamento que faça as mesmas funções com maior 

economicidade; 

 
2ª Etapa: Pesquisa de Mercado: 
 
Através dessa pesquisa podemos medir o nível de aceitação do produto e o potencial 
inovador que ele apresenta, e saber quanto as pessoas estão dispostas a gastar para 
possui-lo. Teve-se como resultado que 100% dos entrevistados acharam interessante, 75% 
afirmaram estar disposto adquiri-lo e 58,3% afirmaram estarem dispostos a pagar um valor 
de R$20,00 a R$ 50,00 para obtê-lo. 
 

3ª Etapa: Projeto Conceitual 
 
Análise da tarefa: O objetivo desta análise é explorar a relação entre o produto e consumidor, 

visando melhorias no aspecto ergonômico e produtivo. Ao utilizar a capa de celular com 

infravermelha o usuário executará a seguinte ordem sequencial de ações: 

Passo 1 – Pegar capinha de celular com infravermelha especifica para o modelo de celular a ser 

utilizado. Passo 2 – Encaixar a parte superior do celular dentro da capinha e forçar levemente 

as laterais até que todo celular esteja coberto pela capinha. Passo 3 – Baixar o aplicativo no 

site que vem indicado na caixa do produto. Passo 4 – Abrir o aplicativo no seu celular e seguir 

os procedimentos que serão indicados pelo mesmo. Passo 5 – Utilizar o produto de acordo as 

recomendações. Passo 6 – Caso queira manter a capinha de celular com maior vida útil retire 

do celular após ser utilizado e mantenha em local seco e arejado. 

Análise das funções: Conforme é ilustrado na Figura 1, essa análise demonstra os passos 
necessários para a obtenção do benefício principal do produto. 
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                          Figura 1: Árvore funcional da execução 

 
                          Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
 
Análise do ciclo de vida: O ciclo de vida desse produto está diretamente ligado a forma de 

utilização conservação do mesmo, por ser uma capa protetora resiste a impactos, porém 

contato com água pode danifica-lo facilmente. Fig. 2: 

 
                     Figura 2: Ciclo de vida do produto 

 
                     Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
 
4ª Etapa: Planejamento do Produto: 
 
A partir da elaboração do QFD pode-se obter informações importantes, partindo da 

observação dos requisitos que foram apontados pelo cliente como maior peso para rápida 

resposta temos 13,4 % dos votos” para o nível de tenacidade da capinha, por ser o menos 

votado pode-se observar que é de pouca importância para o consumidor. ‘’14,3% dos votos’’ 

como flexibilidade do plugue, baixo apenas 0,9% de diferença com grau de importância. 

‘’21,4% dos votos” para a distância de alcance do infravermelho, o que implica diretamente no 

nível de satisfação do cliente, muito importante. Consumo de energia dos ledes Infravermelho 

“25,9% dos votos” se o infravermelho aumentar significativamente o desgaste da bateria 
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implicará diretamente na insatisfação do cliente e “25% do nível de praticidade, que é o mais 

importante e objetivo principal do projeto”.  

 Em relação a Especificação do Projeto, o Quadro 1 lista os requisitos para o mercado, 
produção, funcionamento e requisitos normativos legais: 
 
Quadro 1:  Especificação do Projeto 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
 
5ª Etapa: Projeto Detalhado e Configurações: 
 
Arquitetura do projeto: O projeto será composto por uma capa de celular, LED’s 

infravermelho e conector P2. 

Montagem geral: A montagem da capinha poderá ser realizada em um só lugar, pois os 

componentes como os LED’s e os conectores poderão ser de terceiros, o circuito é de simples 

confecção e será acoplado na capinha adequada. 

Materiais: O material mais adequado para a capinha é o poliuretano termoplástico (TPU), pois 

eles são rígidos e flexíveis, os fornecedores dos sensores e dos conectores deveram seguir os 

modelos recomendados pelo projeto. 

Arquitetura do Produto: 
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 Capinha: As dimensões da capinha serão de acordo com a demanda dependendo do 
modelo do smartphone, pois requer uma confecção mais elaborada. 

 LED’s infravermelho: Os LED’s formaram o circuito. 

 Conector P2: Será o componente que conectará os LED’s ao dispositivo. 

 Desenho do Protótipo: 
 

Figura 3: Protótipo da capinha com infravermelho 
 

 
                               Fonte: Dados da Pesquisa (2017).  
 

 Protótipo: O protótipo desenvolvido teve como finalidade demonstrar o 
funcionamento da capa com infravermelho, foi utilizado cola quente para moldar o 
formato da capinha com os LED’s emissores de infravermelho já acoplado. 

 
      Figura 4: Protótipo da capinha com infravermelho 
 

 
                                  Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

A realização desse projeto proporcionará uma grande praticidade e comodidade, pois 

a sua multifuncionalidade garante o controle de diversos aparelhos eletrônicos. De acordo 

com a pesquisa de mercado ficou claro que o produto teria uma boa aceitação, por se tratar de 

uma inovação tecnológica. No ponto de vista financeiro ele apresenta um baixo custo de 

produção, que consequentemente influenciará no preço tornando-se um produto acessível à 

todas as classes. 
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PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO DE UMA FÁBRICA DE SORVETES NO EXTREMO 
SUL DA BAHIA 
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INTRODUÇÃO 

 
Esta pesquisa tem como finalidade analisar o processo produtivo de uma fábrica de 

sorvetes do extremo sul da Bahia, visando à otimização do mesmo, utilizando as técnicas de 

Planejamento e Controle da Produção (PCP). 

Após de analisar o processo observamos que a empresa não possui um controle da 

produção eficaz e uma gestão de estoque. A falta do planejamento e controle da produção 

contribui para que a empresa não possua o domínio sobre as suas movimentações e 

necessidades, nas áreas de produção, compras e vendas. 

 

METODOLOGIA  
  
 Para Moreira (2008), toda pesquisa começa com uma dúvida que surge, ou um 

problema que precisa ser solucionado, por isso, é de extrema importância planejar a pesquisa. 

Deve-se determinar o que pesquisar como coletar os dados e a melhor forma de analisá-los. 

 Inicialmente, para o desenvolvimento deste estudo, foi feito uma revisão bibliográfica 

do assunto, buscando-se em livros, revistas, sites da internet, dissertações de mestrado, teses 

de doutorado e artigos sobre o tema, informações relevantes. Os tipos de pesquisa envolvidos 

neste estudo foram: a pesquisa bibliográfica como já citada, a pesquisa descritiva, a pesquisa 

documental, o estudo de caso além da  abordagem quantitativa e qualitativa. Gil (2002) nos 

explica que a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em materiais já elaborados por 

diversos autores, e como citado acima, utilizamos livros e artigos para executá-la, já a pesquisa 

descritiva, vem descrever determinado fenômeno, ou estabelecer relações entre variáveis 

encontradas. Já a pesquisa documental para Marconi e Lakatos (2007), é a coleta de 

informações em documentos escritos ou não, podendo ser públicos ou particulares e cita 

como exemplo as leis, atas, documentos jurídicos, etc., Segundo os mesmos autores, o estudo 

de caso, é utilizada com o objetivo de conseguir maiores informações sobre determinado 

problema, através de coleta de dados e registro de variáveis que se presume relevantes para 
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análise. Quando falamos de abordagem qualitativa, sabemos que envolve números, como 

Moreira (2008), explica este tipo de pesquisa, explora a análise de dados que podem ser 

descrito numericamente, o que não ocorre na pesquisa quantitativa, que segundo ele explora 

as características dos indivíduos, dos cenários em questão, não podendo ser facilmente 

descritos em termos de números.  

 A fábrica de sorvetes em estudo é um micro empresa com seguimento no setor 

alimentício no extremo sul da Bahia, que emprega 05 (cinco) funcionários fixos, além dos dois 

sócios, sendo que há mais contratações na alta temporada. Eles se dividem nos setores, 

produção, administrativo / vendas e logística, onde, os sócios atuam diretamente nos dois 

últimos setores.   A empresa possui duas linhas distintas de produtos sendo, a primeira linha 

que se divide em picolés e sorvetes simples, picolés Top, e a segunda linha a  que é 

considerada sua 1ª linha. Seus produtos são distribuídos para mais de cem clientes da cidade e 

região.   

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
  

Ao observamos o processo produtivo da fábrica de sorvetes em estudo, notamos que o 

espaço físico é pequeno, com layout semelhante ao sistema Job Shop (layout funcional ou por 

processo). Os equipamentos são separados por função e os funcionários são organizados em 

torno do processo. A empresa possui duas famílias distintas de produtos, sendo sorvetes e 

picolés simples e picolés Top (banhado com chocolate), e a linha que produz sorvetes 

diferenciados (com calda pasteurizada). A primeira linha é produzida para estoques, pois, são 

muitos os pedidos, já a segunda linha é produzida apenas sob encomenda.  

São três funcionários que compõe o processo de produção, dois deles trabalham 

fazendo os picolés e o outro trabalha com os sorvetes. A empresa disponibiliza de 01 balança, 

04 liquidificadores industrial, 01 picoleteria, 01 alimentadora, 01 seladora e embaladora 01 

pasteurizadora (150 l) com resfriador, 01 produtora de sorvete, 01 filtrador e reservatório de 

agua, além, 07 freezer horizontal e 01 câmara fria.  

É produzido entre 3.000 a 4.000 unidades de picolés por dia, o tempo médio para cada 

lote (280 unidades) ficar pronto é de 35 minutos. A capacidade da maquina seladora é de até 

5.000 unidades de picolés por hora, ou 83 unidades por minuto, mas, é usado apenas metade 

da sua capacidade 40 por minuto. Já os sorvetes são produzidos em media de 15 a 24 caixas de 

10 l por dia, o tempo médio para ficar pronto é de 30 minutos para a Top e 20 minutos para a 

1ª linha, sendo que o tempo médio para a segunda linha é menor devido 150 l de calda 

pasteurizada ser produzida no inicio da semana. Esse tempo é contabilizado para todos os 

sabores de sorvetes, exceto, o sabor napolitano que por serem três sabores juntos demora 
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mais para ser montado. Se em um dia for produzir apenas o sabor napolitano a produção cai 

para em media 12 caixas.  Os produtos são mantidos em uma câmara fria, e, quando estão 

próximos a ser entregues, passa para os freezers com os nomes dos respectivos clientes.  

Em relação ao estoque de produtos acabados, o controle é pouco eficaz, pois, não 

existe um inventario contabilizando a entrada e saída das mercadorias, o que dificulta a 

fiscalização para saber se o que tem no estoque dá para atender a demanda. Além de dificultar 

também a produção, pois, o produto só é feito novamente quando seu estoque estiver zerado.  

Algumas considerações: 

Estoque: Os estoques são dispostos na câmara fria que fica ligada em tempo integral e para a 

entrega os produtos são colocados em freezers já separados com o nome dos clientes.  

Plano de manutenção: A manutenção da maquinas são feitas de dois em dois meses na baixa 

temporada e mensalmente na alta. São feitas aos sábados à tarde para não parar a produção, 

se gasta em media de 20 a 30 minutos cada maquina. A picoleteria é a única maquina que 

possui um motor reserva. 

Desperdício:  O desperdício observado foi apenas o da maquina embaladora, que cada vez 

que ela é ligada perdem-se três embalagens, e, quando há troca da embalagem chega a perder 

quatorze.  

EPI: Todos os funcionários utilizam corretamente as botas de borracha, aventais, toucas, 

máscaras e protetores auriculares. 

 

Fluxograma do processo produtivo de picolés.  
 
Figura 1: O processo produtivo de picolés 
 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
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Fluxograma do processo produtivo de sorvete.  
  
Figura 2: O processo produtivo de sorvete 
 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
 
Propostas de melhorias 

Para aperfeiçoarmos o processo de produção da fábrica, temos que fazer um 

Planejamento e Controle da Produção (PCP) eficiente. Para que com esse planejamento e 

controle, a empresa possa garantir que sua operação ocorra eficazmente e que a sua produção 

seja conciliada com a demanda de seus consumidores. As atividades do PCP são exercidas nos 

três níveis hierárquicos de planejamento e controle das atividades produtivas de um sistema 

de produção.  

No nível estratégico, “...consiste em estabelecer um plano de produção para 

determinado período (longo prazo) segundo as estimativas de vendas e a disponibilidade de 

recursos financeiros e produtivos...”. No nível tático, são estabelecidos os planos de médio 

prazo para a produção, obtendo o Plano Mestre da Produção (PMP). Planejamento-mestre da 

produção: “...consiste em estabelecer um plano mestre de produção (PMP) de produtos finais, 

detalhando a médio prazo, período a período, a partir de um plano de produção, com base nas 

previsões de vendas de médio prazo ou nos pedidos em carteira já confirmados...”. No nível 

operacional, é onde realiza o acompanhamento e controle da produção, “...por meio de coleta 

e análise de dados, busca garantir que o programa de produção emitido seja executado a 

contento...”(TUBINO,2000).  
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Contudo, o PCP será um grande facilitador para a empresa, já que ele ficará 

responsável pelo controle dos processos produtivos. E, estará no controle das atividades de 

decisão quanto aos recursos de produção, fazendo com que tudo seja executado com os 

materiais certos, no tempo previsto e quantidade adequada. Assim, não haverá nenhum 

desperdício ou defasagem na sua produção. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Com a elaboração desse trabalho observa-se que a empresa não esta produzindo em 

equilíbrio, pois, está com deficiência em seu plano de produção e consequentemente em seu 

controle de estoque. Por mais que ela disponha de recursos eficientes para a produção, a falta 

de uma previsão de demanda gera incertezas no o quê, e em quanto produzir, acarretando no 

acúmulo de estoque de um mesmo produto ou, a falta de outro produto para a venda.                                                                                                                             

Em virtude disso, conclui-se que para a otimização do processo produtivo, é necessário 

gerar um planejamento e controle da produção que atenda aos objetivos estratégicos da 

empresa ao menor custo, determinando a previsão da demanda, a capacidade de produção 

pretendida no período, os custos de produção, além de gerir controle de estoques. Essas 

informações devem ser cruzadas para não produzir de menos ou demais.  
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