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PROGRAMAÇÃO DO V SIDER E II SIDETEG – 2018 

 

Local: Salas do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e 

Agronegócio - PPGDRA 

Data: 17, 18 e 19 de outubro de 2018. 

 

Dia 17/10/2018 (quarta-feira) 

08:00 – 12:00  Credenciamento dos participantes 

13:30 – 15:00 Cerimônia de abertura do V SIDER e II SIDETEG 

Professores Doutores: Remi Schorn, Ricardo Rippel, Weimar Freire 

da Rocha Jr, Carlos Otávio Zamberlan, Valdir Roque Dallabrida 

15:00 – 15:30                                    Intervalo para o café 

15:30 – 17:00 Apresentação de trabalhos 

 ST1 - Processos sócio históricos na evolução dos territórios 

ST2 - Tecnologia, inovação e sistemas produtivos 

ST3 - Cultura, identidade e educação 

ST4 - Meio ambiente, desenvolvimento regional e demografia 

ST5 - Políticas públicas e planejamento do território 

ST6 - Desenvolvimento e governança nos territórios e regiões 

19:15 – 20:15 Mesa redonda 1 - Estrutura de Governança Territorial: Oeste 

em Desenvolvimento  

Moderador: Professor   Jandir Ferrera de Lima, Ph.D. 

Palestrantes: Mario César Costenaro, Jonhey Nazario Lucizani 

20:15 – 20:45 Intervalo para o café 

20:45 – 21:30 Palestra 1: How to support regional development by innovations 

Professor Knut Ingar, Ph.D. - Nord-Trondelag University College, 

Noruega 

21:30 – 22:30 Palestra 2: Cenários Macroeconômicos e Desenvolvimento 

Regional 

Dr. José Ronaldo de Castro Souza Jr. - Diretor de Estudos e Políticas 

Macroeconômicas do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(Dimac/Ipea -RJ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 
  

 
 

 

Dia 18/10/2018 (quinta-feira) 

 

08:30 – 11:45 

10:00 – 10:30 

08:30 – 11:45 

Apresentação de trabalhos 

ST4 - Meio ambiente, desenvolvimento regional e demografia 

Intervalo para o café 

ST5 - Políticas públicas e planejamento do território 

13:30 – 15:00 Palestra 3: Economia circular: desafios e oportunidades para o 

Brasil 

Dr. Alain Hernández Santoyo - Universidad de Pinar del Río – 

UPR/Cuba   

15:00 – 15:30                                    Intervalo para o café 

15:30 – 18:00 ST1 - Processos sócio históricos na evolução dos territórios 

ST2 - Tecnologia, inovação e sistemas produtivos 

ST3 - Cultura, identidade e educação 

ST4 - Meio ambiente, desenvolvimento regional e demografia 

ST5 - Políticas públicas e planejamento do território 

ST6 - Desenvolvimento e governança nos territórios e regiões 

19:30 – 20:30 Palestra 4: Programa de Pós-graduação em Planejamento 

Urbano, Regional e Demografia: passado, presente e futuro 

Drª Diana Oya Sawyer, Dr. Rainer Randolph e  Dr. Eduardo 

Shimoda 

20:30 – 21:30 Palestra 5: O papel da governança na sustentabilidade de uma 

região  

Dr. Adriano Rogério Goedert 

21:30 Confraternização: Porco no rolete e cerveja artesanal (por adesão) 

Dia 19/10/2018 (sexta-feira) 

08:30 – 10:00 Mesa redonda 2 - O foco no território, a abordagem territorial e suas 

implicações nas dinâmicas de desenvolvimento 

Participantes: 

Dr. Marcos Aurélio Saquet – UNIOESTE – Francisco Beltrão 

Dr. Arilson Favareto - Universidade Federal do ABC – SP 

Mediador: Dr. Rogério Silveira – UNISC 

10:00 – 10:30                                    Intervalo para o café 

10:30 – 12:30 Mesa Redonda 3 - A governança (territorial, regional, local ou 

multinível) e suas possibilidades de orientar a ação coletiva nos 

processos de intervenção nos territórios 

Participantes: 

Dr. Valdir Roque Dallabrida – Mestrado em Desenvolvimento 

Regional – Santa Catarina – SC 

Dr. Joaquim Farinós Dasí - Departamento de Geografía e Instituto 

Interuniversitario de Desarrollo Local - Universitat de València 

Mediadora: Drª Adriana Rossetto - UFSC 

13:30 – 15:30 

14:30 – 15:30 

Apresentação de trabalhos 

Assembleia Geral da REDETEG 

15:30 Encerramento 



    

 
  

 
 

 

CRONOGRAMA DOS TRABALHOS APRESENTADOS 
 

 
Dia 17/10/2018, quarta-feira, Sala 36 b, tarde 

ST1- Processos sócio históricos na evolução dos territórios 
 

15:00 – 15:30 INTERVALO PARA O CAFÉ 

15:30 – 15:45 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO: 
CRESCIMENTO POPULACIONAL E CAPITAL SOCIAL NO 
MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA/SP 

Moacir José dos Santos; Edson 
Trajano Vieira; Divina Fátima dos 
Santos. 

UNITAU 

15:45 – 16:00 
NOVA MUTÚM PARANÁ: A HEURÍSTICA DO MEDO E 
CRISE SOCIOAMBIENTAL EM UM ASSENTAMENTO 
FORÇADO 

Jacira Lima da Graça; Flávio de São 
Pedro Filho; Jackson Sales Miranda 
Júnior. 

FURB 

16:00 – 16:15 
O DESENVOLVIMENTO LOCAL DE RAFAELA (SANTA FE-
ARGENTINA): UMA ANÁLISE A PARTIR DA HISTÓRIA 
ECONÔMICA NACIONAL 

Luciano Martin Espinosa; Thiago José 
Arruda de Oliveira; Waldecy 
Rodrigues. 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE RÍO 

CUARTO 

16:15 – 16:30 
DISTRIBUIÇÃO REGIONAL DO VALOR BRUTO DA 
PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA DA UEMOA, ÁFRICA, 
ENTRE 2000 E 2016 

Marcelino Armindo Monteiro; Lucir 
Reinaldo Alves; Moacir Piffer. 

UNIOESTE - TOLEDO 

16:30 – 16:45 
ANÁLISE DIFERENCIAL E ESTRUTURAL PARA TERRA 
ROXA ENTRE 1990 A 2016: O APL COMO 
DINAMIZADOR DA SOCIOECONOMIA LOCAL 

Daiane Franciele Staback; Priscila Laís 
Blanck; Ednilse Maria Willers. 

UNIOESTE - TOLEDO 

16:45 – 17:00 
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS, ECONOMIA E 
DESIGUALDADES SOCIAIS: IDH-M E PROGRAMA BOLSA 
FAMÍLIA NO PARANÁ 

Cinthia Oliveira dos Anjos; Marilia de 
Souza; Décio Estevão do Nascimento. 

UTFPR 

17:00 – 17:15 
QUEIJO COLONIAL DO SUDOESTE PARANAENSE: 
CAMINHOS PARA A VALORIZAÇÃO E 
REGULAMENTAÇÃO 

Diego Ghedini Gheller; Hieda Maria 
Pagliosa Corona. 

MAPA 

 
 

Dia 17/10/2018, quarta-feira, Sala Ronald Coase, térreo, tarde 
ST2 - Tecnologia, inovação e sistemas produtivos 

 

15:00 – 15:30 INTERVALO PARA O CAFÉ 

15:30 – 15:45 
PCTI NO BRASIL: A RELAÇÃO INOVAÇÃO E SISTEMA 
PRODUTIVO NA ATUAL ESTRATÉGIA NACIONAL 

Antônio Carlos Mazzetti Marcos 
Junior Marini; Márcio Gazolla. 

UTFPR 

15:45 – 16:00 
A INDÚSTRIA E A SOCIEDADE DE CONSUMO NO 
CONTEXTO DO CAPITALISMO CONTEMPORÂNEO 

Cristiane Pizzolatto; Edilson 
Pontarolo. 

UTFPR 

16:00 – 16:15 

A DINÂMICA EVOLUTIVA DA ECONOMIA SOLIDÁRIA 
PARA A ECONOMIA SUSTENTÁVEL: UMA REFLEXÃO 
ANCORADA A PARTIR DAS BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO 
DA INCUBADORA DE DIREITOS INSTITUCIONAIS E 
ORGANIZAÇÕES SOLIDÁRIAS (INDIOS) 

Hayrton Francis Ximenes de Andrade; 
Amarildo Jorge da Silva; José Carlos 
Rolin de Moura. 

UNIOESTE- FOZ 

16:15 – 16:30 
A ESPECIALIZAÇÃO E CONCENTRAÇÃO DO SETOR 
SECUNDÁRIO EM MATO GROSSO DO SUL (2000-2015) 

Rafael Gonçalves Moreno; Rosele 
Marques Vieira. 

UEMS 

16:30 – 16:45 
SISTEMA REGIONAL DE INOVAÇÃO: DISCUSSÕES 
SOBRE A CORRELAÇÃO ENTRE CONFIANÇA E 
COMUNICAÇÃO 

Maria de Lourdes Alves Figueiredo; 
Andressa Rando Favorito; Silvestre 
Labiak Junior. 

UTFPR 

16:45 – 17:00 
INFLUÊNCIA DO AUMENTO DO PREÇO DA TERRA 
SOBRE O AGRONEGÓCIO BRASILEIRO 

Guilherme Asai; Alexandre de Souza 
Corrêa; Carlos Alberto Piacenti 

UNIOESTE -TOLEDO 

17:00 – 17:15 
A INFLUÊNCIA DOS CLUSTERS DA INDÚSTRIA TÊXTIL 
PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE UM 
TERRITÓRIO: uma análise bibliométrica 

Andressa Rando Favorito; Maria de 
Lourdes Alves Figueiredo; Silvestre 
Labiak Jr. 

UTFPR 

17:15 – 17:30 

SINTA NA PELE: IMPLEMENTAÇÃO DE UM PLANO DE 
CUIDADOS À PESSOA COM LESÃO DE PELE EM UM 
CENTRO ESPECIALIZADO NO VALE DO PARANHANA 
(RS) 

Samanta Andresa Richter; Edemilson 
Pichek dos Santos; Daniel Luciano 
Gevehr. 

FACCAT 

17:30 – 17:45 

AGRICULTURA FAMILIAR E COOPERATIVAS AGRÍCOLAS 
SOB A ÓTICA DA TEORIA DOS CUSTOS DE TRANSAÇÃO: 
UMA ANÁLISE NA PRODUÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS 
E LEGUMES NA MICRORREGIÃO DE TOLEDO-PR 

Leandro Pereira dos Santos; Carla 
Maria Schmidt; Dagmar Mithöfer 

UNIOESTE/ TOLEDO 

17:45 – 18:00 
AS TRANSFORMAÇÕES PRODUTIVAS E A 
DESINDUSTRIALIZAÇÃO BRASILEIRA 

Ariana Cericatto da Silva; Pedro 
Henrique Evangelista Duarte. 

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE 
UBERLÂNDIA 

 



    

 
  

 
 

 

Dia 17/10/2018, quarta-feira, Sala Otto Hirschmann, térreo, tarde 
ST3 - Cultura, identidade e educação 

 

15:00 – 15:30 INTERVALO PARA O CAFÉ 

15:30 – 15:45 
A EDUCAÇÃO BÁSICA E A FORMAÇÃO DE CAPITAL HUMANO 
PARA O DESENVOLVIMENTO DO OESTE DO PARANÁ 

Josineide Aquino da Silva Amaral; 
Luciana Virginia Mario Bernado; 
Ricardo Rippel. 

UNIOESTE - 
TOLEDO 

15:45 – 16:00 POR UM BRASIL COOPERATIVO E SOLIDÁRIO 
Alcidir Mazutti Zanco; Adilson 
Francelino Alves 

UNIOESTE - MCR 

16:00 – 16:15 MATO GROSSO DO SUL E SEU POTENCIAL CRIATIVO 
Estevão Domingo Copérnico Satti; 
Claudia Maria Sonaglio. 

UEMS 

16:15 – 16:30 
AS MULHERES, SEUS SABERES, FAZERES E AFAZERES: 
NARRATIVAS VISUAIS SOBRE O GÊNERO FEMININO NOS 
MUSEUS DA IMIGRAÇÃO ALEMÃ 

Daniel Luciano Gevehr; Samanta 
Andresa Richter; Edemilson Pichek 
dos Santos. 

FACCAT 

16:30 – 16:45 
AS TECNOLOGIAS DO EU: DO NÍVEL INDIVIDUAL ÀS 
RESISTÊNCIAS COLETIVAS DOS CAMPONESES NA 
CONTEMPORANEIDADE 

Andréia Belusso; Edilson Pontarolo; 
Josiane Carine Wedig. 

UTFPR 

16:45 – 17:00 
ANÁLISE ESPACIAL DA DISTRIBUIÇÃO DAS ESCOLAS EM 
RELAÇÃO À QUALIDADE DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE PORTO 
VELHO-RO 

Kacianni Moretto Santos; Moacir José 
dos Santos; Monica Franchi Carniello. 

UNIVERSIDADE DE 
TAUBATÉ 

17:00 – 17:15 

PARA UMA ARQUEOLOGIA DAS IDEIAS DE 
DESENVOLVIMENTO E EVOLUÇÃO: ALGUNS APONTAMENTOS 
EM TORNO DA RECEPÇÃO E CIRCULAÇÃO DO 
EVOLUCIONISMO NO BRASIL OITOCENTISTA 

Aruanã Antonio dos Passos; Carolina 
Rodrigues da Silva. 

UTFPR 

 
17:15 – 17:30 

A CONTRIBUIÇÃO DOS INSTITUTOS FEDERAIS SITUADOS NA 
REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA NO 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ESTADO DE GOIÁS 

Antônio Pasqualetto; Aline Tereza 
Borghi Leite; Juliano de Castro 
Silvestre. 

 
PUC - GO 

17:30 – 17:45 

O PATRIMÔNIO AGRÁRIO COMO ESTRATÉGIA DE 
DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE AUTÔNOMA DE 
CASTILLA-LA MANCHA (ESPANHA) E SUA APLICABILIDADE À 
MICRORREGIÃO DE CANOINHAS (SANTA CATARINA, BRASIL) 

Alexandre Assis Tomporosk UNC 

 
Dia 17/10/2018, quarta-feira, Sala 37, segundo piso, tarde 

ST4 - Meio ambiente, desenvolvimento regional e demografia 
 

15:00 – 15:30 INTERVALO PARA O CAFÉ 

15:30 – 15:45 
COMPLEXIDADE AMBIENTAL: O DESTINO DOS RESÍDUOS 
SÓLIDOS NA EXTRAÇÃO DO AZEITE DE OLIVA PORTUGUÊS 

Reinaldo Knorek; Rui Pedro Julião UNC 

15:45 – 16:00 
AGROTÓXICOS E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL: 
O OESTE DO PARANÁ SOB OS OLHARES DA SAÚDE PÚBLICA 

Juliane Vanderlinde  Hort; Alvorí  
Ahlert 

UNIOESTE -  MCR 

16:00 – 16:15 INTOXICAÇÃO EXÓGENA POR AGROTÓXICOS NA REGIÃO 
CENTRO-OESTE BRASILEIRA – 2007 A 2013 

Luciana Virginia Mario Bernardo; 
Maycon Jorge Ulisses Saraiva 
Farinha; Clandio Favarini Ruviaro 

UNIOESTE -  TOLEDO 

16:15 – 16:30 
CIDADE INTELIGENTE: AS MUDANÇAS ESTRATÉGICAS 
PROMOVIDAS NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA/RS ESTÃO 
INSERIDAS NESTE CONTEXTO? 

Gabriela Cappellari; Alexandre 
Chapoval Neto; Jorge Oneide 
Sausen 

UNIJUÍ 

16:30 – 16:45 ANÁLISE DO ESPAÇO RURAL DO MUNICÍPIO DE PANAMBI/RS: 
UMA PERSPECTIVA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 

Janeque, Ricardina António; 
Rosani Marisa Spanevello; 
ANDREATTA, Tanice Andreatta 

UFSM 

16:45 – 17:00 

O MANEJO SUSTENTÁVEL DOS REMANESCENTES DA 
FLORESTA OMBRÓFILA MISTA COMO ALTERNATIVA PARA O 
DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL: UM 
ESTUDO PROSPECTIVO NO PLANALTO NORTE CATARINENSE 

Alexandre Assis Tomporoski; 
Valdir Roque Dallabrida; Jairo 
Marchesan. 

UNC 

17:00 – 17:15 
IMPACTOS E ESTRATÉGIAS AMBIENTAIS: UMA PERSPECTIVA 
DAS AÇÕES SUSTENTÁVEIS REALIZADAS POR UMA EMPRESA 
DO RAMO DE AGRONEGÓCIO 

Cristiane Ivete Bugs Vione; 
Patricia Kischner, Sandra Beatriz 
Vicenci Fernandes. 

UNIOESTE - FOZ 

17:15 – 17:30 
APONTAMENTOS SOBRE O DESENVOLVIMENTO HUMANO 
MUNICIPAL NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 

Adriano Renzi ; Jandir Ferrera de 
Lima. 

UFGD 

17:30 – 17:45 
A IMPORTÂNCIA DO IDESE NA GESTÃO PÚBLICA NOS 
MUNICÍPIOS DO VALE DO PARANHANA/RS 

Dilani Silveira Bassan; Alvaro 
Aloisio Bourscheidt; João Carlos 
Bugs. 

FACCAT 

17:45 -18:00 
A REVITALIZAÇÃO COMO CATALISADOR DE TRANSFORMAÇÃO 
- UM CONCEITO APLICADO A ESPAÇOS DO MUNICIPIO DE 
PATO BRANCO – PR 

Raiana Ralita Ruaro Tavares; 
Gilson Ditzel Santos. 

UTFPR 

 



    

 
  

 
 

 

 
Dia 17/10/2018, quarta-feira, Sala Alfred Marshall, térreo, tarde 

ST5 - Políticas públicas e planejamento do território 
 

15:00 – 15:30 INTERVALO PARA O CAFÉ 

15:30 – 15:45 
A UTILIZAÇÃO DE ÍNDICES E INDICADORES NA 
EFETIVIDADE DA POLÍTICA NACIONAL DE MOBILIDADE 
URBANA BRASILEIRA 

Bruna Marceli Claudino Buher 
Kureke; Márcia de Andrade Pereira 
Bernardinis. 

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARANÁ 

15:45 – 16:00 
POLÍTICA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO 
BRASIL: 1935 – 2017 

Josineide Aquino da Silva Amaral; 
Zelimar Soares Bidarra 

UNIOESTE - TOLEDO 

16:00 – 16:15 
DETERMINANTES DAS EXPORTAÇÕES DE CARNE DE 
FRANGO DA REGIÃO SUL 

Geisiane Michelle Zanquetta de 
Pintor; Eduardo de Pintor; Carlos 
Alberto Piacenti. 

UNIOESTE - TOLEDO 

16:15 – 16:30 
ANÁLISE DO PERFIL DA SAÚDE PÚBLICA EM MATO 
GROSSO DO SUL: UM ESTUDO DA MICRORREGIÃO DE 
DOURADOS 

Aline Matoso dos Santos; Rafael 
Martins Noriller; Alexandre de Souza 
Corrêa. 

UNIOESTE - TOLEDO 

16:30 – 16:45 
AVANÇOS E DESAFIOS NO PLANEJAMENTO EM MINAS 
GERAIS: DO II PLANOROESTE (1978) AO PDVJ (2017) 

Emília Pereira Fernandes da Silva; 
Yara Janaína Pinto Gusmão; Eduardo 
Magalhães Ribeiro. 

UFMG 

16:45 – 17:00 
O TURISMO EM CORUMBÁ/MS: ALGUMAS 
CONSIDERAÇÕES SOBRE A GESTÃO PÚBLICA E 
PRIVADA 

Eliana Lamberti; Jorceli de Barros 
Chaparro. 

UFRGS 

17:00 – 17:15 

POLÍTICA PÚBLICA PARA O PLANEJAMENTO URBANO 
TERRITORIAL A PARTIR DA ECONOMIA CIRCULAR: 
REFLEXÕES E ALINHAMENTOS PROPOSITIVOS PARA AS 
CIDADES BRASILEIRAS 

Christian Luiz da Silva. UTFPR 

17:15 – 17:30 
DESIGUALDADE SALARIAL NA REGIÃO SUL DO BRASIL 
EM 2015: UMA ABORDAGEM SOB A ÓTICA DO 
MERCADO DE TRABALHO 

Carolina Freitas; Natália Guzella 
Perin; Mirian Beatriz Schneider. 

UNIOESTE - TOLEDO 

17:30 – 17:45 
RESTAURANTES POPULARES COMO FERRAMENTA 
PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

Elaine de Oliveira Zanini; Tânia Maria 
Smaniotto Silveira; Mirian Beatriz 
Schneider. 

UNIOESTE - TOLEDO 

17:45 -18:00 
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A ATIVIDADE LEITEIRA NO 
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO NO SUDOESTE DO 
PARANÁ 

Cleverson Malagi; Marcos Junior 
Marini. 

UTFPR 

 
 

Dia 17/10/2018, quarta-feira, Mini Auditório PPGDRA, terceiro piso, tarde 
ST6 - Desenvolvimento e governança nos territórios e regiões 

 

15:00– 15:30 INTERVALO PARA O CAFÉ 

15:30 – 15:45 
EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL: UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

Egon Bianchini Calderari; Maria Lucia 
de Gomes Meza 

UTFPR 

15:45 – 16:00 
A MODERNIZAÇÃO AGRÍCOLA NOS CERRADOS 
PIAUIENSES NA DINÂMICA DA REDE DE PRODUÇÃO 
GLOBAL 

Tiago Fernandes Rufo; Orimar Souza 
Santana Sobrinho; Fernando Araújo 
Sobrinho 

UNB 

16:00 – 16:15 
O PROCESSO DE DESINDUSTRIALIZAÇÃO NAS REGIÕES 
BRASILEIRAS (2000-2016) 

Rita de Cássia Bacik; Mirian Beatriz 
Schneider; Alain Hernández Santoyo 

UNIOESTE -TOLEDO 

16:15 – 16:30 
PARTICIPAÇÃO SOCIAL E GOVERNANÇA PÚBLICA NO 
BRASIL: UM ENSAIO SOBRE DESENVOLVIMENTO LOCAL 

Alessandra de Sant'Anna; Exzolvildres 
Queiroz Neto; Jamur Johnas Marchi 

UNILA 

16:30 – 16:45 
CONSULTA POPULAR NO COREDE MISSÕES: 
IDENTIFICAÇÃO DE DETERMINANTES DA 
PARTICIPAÇÃO CIDADÃ NO PERÍODO 2005-2013 

Luis Cláudio Villani Ortiz; Lucélia 
Ivonete Juliani 

UNIVERSIDADE DE 
SANTA CRUZ DO SUL 

16:45 – 17:00 
CONSULTA POPULAR E ÍNDICE FIRJAN DE GESTÃO 
FISCAL: UM ESTUDO RELACIONAL PARA O NOROESTE 
DO RIO GRANDE DO SUL, NO PERIODO DE 2006 A 2016 

Luis Cláudio Villani Ortiz; Vilmar 
Antonio Boff; Ronaldo Leão de 
Miranda 

UNIVERSIDADE 
REGIONAL INTEGRADA 
DO ALTO URUGUAI E 

MISSÕES 

17:00 – 17:15 
A MATRIZ COLONIAL EUROPEIA E AS CONTRADIÇÕES 
DO DESENVOLVIMENTO NA AMÉRICA LATINA 

Taís Wengenovicz; Maria Aparecida 
Lucca Caovilla 

UNOCHAPECÓ 

17:15 – 17:30 
COMPRAS PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS: O AGIR DO 
ESTADO PARA ALÉM DA FUNÇÃO ADMINISTRAR 

Gerson Luiz Pontarolli; Antônio 
Gonçalves de Oliveira 

UTFPR 

17:30 – 17:45 
UM ESTUDO DA GOVERNANÇA LOCAL DO APL DE 
MÓVEIS DO SUDOESTE DO PARANÁ 

Marcos Junior Marini; Gilcindo de 
Castro Corrêa Neto 

UTFPR 

 
 



    

 
  

 
 

 

 
 
 

Dia 18/10/2018, quinta-feira, Sala Ronald Coase, térreo, tarde 
ST2 - Tecnologia, inovação e sistemas produtivos 

 

15:00 – 15:30 INTERVALO PARA O CAFÉ 

15:30 – 15:45 
CAPITAL SOCIAL DO ARRANJO PRODUTIVO LOCAL DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO SUDOESTE DO 
PARANÁ 

Augusto Faber Flôres; Marcos Junior 
Marini. 

UTFPR 

15:45 – 16:00 
CLUSTERS AS AN ALTERNATIVE OF COMPETITIVENESS: 
A CASE STUDY OF PARANA 

Isabela Romanha de Alcantara; Lucir 
Reinaldo Alves. 

UNIOESTE -  TOLEDO 

16:00 – 16:15 
AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE ECONÔMICA DE UM 
SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA UMA EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE NO ESTADO DO PARANÁ 

João Vitor Cassoli; Tatiane Dinca; 
Carlos Alberto Gonçalves Junior. 

UNIOESTE -  TOLEDO 

16:15 – 16:30 
BARREIRAS SANITÁRIAS E SEGURANÇA ALIMENTAR: O 
MARCO REGULATÓRIO 

Márcio Alberto Goebel; Mirian Beatriz 
Schneider 

UNIOESTE -  TOLEDO 

16:30 – 16:45 
PERFIL DE INTERAÇÃO UNIVERSIDADE-EMPRESA: O 
QUE NOS DIZ O DIRETÓRIO DE GRUPOS DE PESQUISA 
DO CNPQ? 

Ximena Novais de Morais; Maria 
Lucia Figueiredo Gomes de Meza 

UTFPR 

16:45 – 17:00 
INTERVENÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL: 
CARACTERÍSTICAS DO PROGRAMA FÁBRICA DO 
AGRICULTOR NO MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU-PR 

Rafael Lucas Alves Ferreira; Eder 
Cordeiro; Adilson Francelino Alves 

UNIOESTE - MCR 

17:00 – 17:15 
ERRADICACION DE LA POBREZA EXTREMA: UNA 
PROPUESTA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA A TRAVES 
DE LA AGRICULTURA URBANA VERTICAL 

Cristian Orlando Avila Quiñones; 
Zulma Lorena Duran; Waldecy 
Rodrigues 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL ABIERTA Y 

A DISTANCIA 

17:15 – 17:30 
DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DAS INDÚSTRIAS NA REGIÃO 
SUL DO BRASIL – 1995 E 2010 

Daiane M. Gotardo; Jefferson A. R. 
Staduto Carlos Dalberto 

UNIOESTE - TOLEDO 

  
 

Dia 18/10/2018, quinta-feira, Sala Otto Hirschmann, térreo, tarde 
ST3 - Cultura, identidade e educação 

 

15:00 – 15:30 INTERVALO PARA O CAFÉ 

15:30 – 15:45 
A INTERNACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR E 
O PROGRAMA DE ESTUDANTES - CONVÊNIO DE PÓS-
GRADUAÇÃO: CARACTERIZAÇÕES PRELIMINARES 

Camila Kroetz; Giovanna Pezarico; 
Franciele Clara Peloso 

UTFPR 

15:45 – 16:00 
DINÂMICAS DE CONSTRUÇÃO DAS CADEIAS CURTAS 
AGROALIMENTARES E O DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL 

Romildo Camargo Martins; Cláudia 
Mária Sonáglio 

UEMS 

16:00 – 16:15 
EDUCAÇÃO, CULTURA E A CONSTRUÇÃO DE UMA 
IDENTIDADE TERRITORIAL 

Beatriz Dutra dos Santos; Carlos 
Otávio Zamberlan 

UEMS 

16:15 – 16:30 
EDUCAÇÃO AMOROSA: POSSIBILIDADES E 
DELIMITAÇÕES 

Amarildo Jorge da Silva; José Carlos 
Rolim de Moura; Sandra Regina da 
Silva Pinela 

UNIOESTE -  FOZ 

16:30 – 16:45 
ESTADO DEL ARTE Y NORMATIVO DE LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR INTERCULTURAL EN COLOMBIA 

Adrian Camilo Cabrera Solarte UNILA 

16:45 – 17:00 
O PAPEL DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE PONTA 
PORÃ NA CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA LOCAL 

Vivian Letícia Aguero Godoy; Carlos 
Otávio Zamberlan 

UEMS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 
  

 
 

 

Dia 18/10/2018, quinta-feira, Sala 37, segundo piso, manhã 
ST4 - Meio ambiente, desenvolvimento regional e demografia 

 

8:30 – 8:45 
ADAPTAÇÃO INTERNACIONAL DO MODELO HAZUS-MH 
PARA ESTIMATIVA DE PERDAS POR INUNDAÇÕES EM 
CURITIBA-PR 

Edilberto Nunes de Moura; Jesse 
Ryan Rozelle 

PUCPR / FEMA 

8:45 – 9:00 EPISTEMOLOGIA EM SUSTENTABILIDADE: UMA 
ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR 

Jacira Lima da Graça; Flávio de São 
Pedro Filho; Jackson Sales Miranda 
Júnior 

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE 
RONDÔNIA 

9:00 – 9:15 INOVAÇÃO SOCIAL EM UMA COOPERATIVA DE 
CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS 

Jackson Sales Miranda Júnior; 
Guillermo Javier Diaz Villavicencio; 
Yudi Lorena Gomez Bravo 

UNILA 

9:15 – 9:30 
TRANSFORMAÇÕES INDUSTRIAIS RECENTES NO MATO 
GROSSO DO SUL: Analise de medidas de localização da 
indústria no período de 1985-2014 

Bruna Maria Oliveira Benites Ferreira; 
Claudia Maria Sonaglio 

UEMS 

9:30 – 9:45 A CRISE HÍDRICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
(2014-2015) E A PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

Luana dos Santos Pereira; Daniel 
Firmo Kazay; Exzolvildres Queiroz 
Neto 

UNILA 

9:45 – 10:00 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO: DO CRESCIMENTO 
A PROSPERIDADE 

Adriano Renzi; Aline Patrícia Henz; 
Ricardo Rippel 

UNIOESTE - TOLEDO 

10:00 – 10:30 INTERVALO PARA O CAFÉ 

10:30 – 10:45 
POPULAÇÃO E CRESCIMENTO ECONÔMICO DO 
SUDOESTE PARANAENSE DE 2004 A 2014 

Natália Guzella Perin; Jandir Ferrera 
de Lima 

UNIOESTE -  TOLEDO 

10:30 – 10:45 
DISTRIBUIÇÃO E EVOLUÇÃO DOS AGLOMERADOS 
INDUSTRIAIS DO PARANÁ 

Mateus Antunes de Lima; Augusta 
Pelinski Raiher 

UEPG 

10:45 – 11:00 
USO DA ANÁLISE FATORIAL PARA CRIAÇÃO DE 
INDICADOR DE EFICIÊNCIA URBANA APLICADO AOS 
MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

Tiago Machado Faria de Souza; Cibele 
Runichi Fonseca; Claudia Sonaglio 

UEMS 

11:00 -11:15 
CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA DOS 
INDIVÍDUOS PARANAENSES QUE NÃO POSSUEM O 
REGISTRO DE NASCIMENTO 

Juliana Cristina da Silva Laufer; 
Edicléia Lopes da Cruz Souza; Edinéia 
Lopes da Cruz Souza 

UNIOESTE - TOLEDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 
  

 
 

 

Dia 18/10/2018, quinta-feira, Sala 37, segundo piso, tarde 
ST4 -  Meio ambiente, desenvolvimento regional e demografia 

 

15:00 – 15:30 INTERVALO PARA O CAFÉ 

15:30 – 15:45 
O ESPAÇO URBANO E A CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL 
DO PARQUE ZOOLOGICO DE GOIANIA 

Antônio Pasqualetto, Cibelle de 
Moura Guimarães Alexandre Thomáz 
Magalhães 

PUC - GO 

15:45 – 16:00 
AS RELAÇÕES DE TRABALHO NO ESTADO DO PARANÁ 
NO CONTEXTO DO TRABALHO ESCRAVO 
CONTEMPORÂNEO 

Vanuza Aparecida Hoffmann Biz; 
Edicléia Lopes da Cruz Souza; Edinéia 
Lopes da Cruz Souza 

UNIOESTE - TOLEDO 

16:00 – 16:15 
CARACTERIZAÇÃO MORFOMÉTRICA E AMBIENTAL DA 
BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO VITORINO PR: 
INTERFACE SOLO E ÁGUA 

Marciano Vottri; Julio Caetano 
Tomazoni; Cristiane Maria Tonetto 
Godoy 

UTFPR 

16:15 – 16:30 
OCORRÊNCIAS DE AGRESSÃO À VIDA NA CIDADE DE 
CASCAVEL: UMA ANÁLISE ECONÔMICA E SOCIAL DOS 
ANOS 2005 A 2015 

Cássia Girotto; Mateus Piovesan 
Montagner; Rafaela Maria Graciano 
Carnevale 

UNIOESTE - CASCAVEL 

16:30 – 16:45 

POSSIBILIDADES PARA A FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS E PROJETOS UNIVERSITÁRIOS DE APOIO À 
AGRICULTURA URBANA DA CIDADE DE MONTES 
CLAROS 

Tiago Rocha Santos; Lucas Rocha 
Santos; Hélder dos Anjos Augusto 

UFMG 

16:45 – 17:00 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL NA 
PERSPECTIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA: 
UMA ANÁLISE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL - PR 

Tatiani Sobrinho Del Bianco; Ricardo 
Rippel; Nathalia Vitoria Lima Morejon 

UNIOESTE - TOLEDO 

17:00 – 17:15 

DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA POPULAÇÃO E 
INDICADORES SOCIOECONÔMICOS: ESTUDO 
COMPARATIVO EM CIDADES DO MATOPIBA NOS 
ESTADOS DE TOCANTINS E BAHIA 

Orimar Souza Santana Sobrinho; 
Tiago Fernandes Rufo; Fernando Luiz 
Araújo Sobrinho 

UNB 

17:15 – 17:30 
DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS DO MATO 
GROSSO DO SUL: UMA ANÁLISE A PARTIR DE UM 
INDICADOR SINTÉTICO 

Daniel Massen Frainer; Daniel 
Amorim Souza Centurião;  Caroline 
Andressa Welter 

UEMS 

17:30 – 17:45 
A PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA NA DINÂMICA DA 
AGRICULTURA FAMILIAR 

Eliziane Raquel Rauch Ceratti; 
Cristiane Tonezer; Hieda Maria 
Pagliosa Corona 

UNOCHAPECÓ 

17:45 -18:00 
LOCALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA: EL 
CASO DE LAS TRECE CIUDADES PRINCIPALES EN 
COLOMBIA 

María Martinez Cohen; Cristian 
Orlando Avila, Nilton Marques de 
Oliveira 

UFT - UNAD 
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8:30 – 8:45 
INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO BRASILEIRA: UM 
ESTUDO DAS EXPECTATIVAS DOS EMPRESÁRIOS E DO 
INVESTIMENTO (2003-2017) 

Laudelina Alves Ribeiro; Cristiano 
Stamm 

UNIOESTE - TOLEDO 

8:45 – 9:00 

POLÍTICAS PÚBLICAS FRENTE A MEDIAÇÃO DE 
CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS NA ILHA DE SANTA 
CATARINA: O CASO DO FLORIANÓPOLIS VILLAGE GOLF 
RESORT 

Juliana Carioni Di Bernardi; Gabriel 
Bertimes Di Bernardi Lopes; Adriana 
Marques Rossetto 

UFSC 

9:00 – 9:15 

PARTICIPAÇÃO DOS CONSELHOS NOS PROCESOS DE 
DISCUSSÃO NO CONTROLE SOCIAL DO 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL: O CASO DO COREDE 
MISSÕES E SEUS COMUDES 

Sérgio Luís Allebrandt; Taciana 
Angélica Moraes Ribas; Roseli Fistarol 
Krüger 

UNIJUÍ 

9:15 – 9:30 PLANEJAMENTO TERRITORIAL EM CIDADES GÊMEAS 
Aline Robles Brito; Fabricio José 
Missio 

UFMG 

9:30 – 9:45 
VIOLÊNCIA E SEGREGAÇÃO SÓCIO-ESPACIAL: UMA 
LEITURA DESDE O “LOTEAMENTO EXPOENTE” EM 
CHAPECÓ-SC 

Clarete Trzcinski; Augusto Jobim do 
Amaral 

UFRGS 

9:45 – 10:00 
POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS: 
REPENSANDO A GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
ORGÂNICOS DE CURITIBA 

Gabriel Massao Fugii; Camille Bolson; 
Christian Luiz da Silva 

UTFPR 

10:00– 10:30 INTERVALO PARA O CAFÉ 

10:30 – 10:45 
IMPORTÂNCIA DO SETOR AGROPECUÁRIO NA RECEITA 
DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-PR 

Rafael Schimanski Gwadera; 
Mariângela Alice Pieruccini Souza; 
Jovir Vicentini Esser 

UNIOESTE - CASCAVEL 

10:45 – 11:00 
A COOPERAÇÃO COMO INSTRUMENTO: O CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE DO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

Reneo Pedro Prediger; Sérgio Luís 
Allebrand; José Dalmo de Souza 

UFFS 

11:00 – 11:15 

POLITICAS PÚBLICAS, SAÚDE UNIVERSAL E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL: ANALISE 
ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA DE 
FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO 
MINISTÉRIO DA SAÚDE DE 2015 A 2018 

Mariel Mayer Pilarski ; Ana Paula 
Myszczuk 

UTFPR 

11:15 -11:30 
O ESTADO E SEUS INVESTIMENTOS PÚBLICOS: UM 
ESTUDO DE CASO EM FLORIANÓPOLIS/SC 

Adriana Marques Rossetto; Anicoli 
Romanini 

UFSC 

11:30 – 11:45 
DISTRITOS INDUSTRIAIS DO COREDE NOROESTE 
COLONIAL: VISÃO, AÇÃO E DIFICULDADES DO PODER 
PÚBLICO 

Sérgio Luís Allebrandt; Roseli Fistarol 
Krüger; Taciana Angélica Moraes 
Ribas 

UNIJUÍ 
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15:00– 15:30 INTERVALO PARA O CAFÉ 

15:30 – 15:45 
QUEBRA DE CONTRATO SOCIAL E DESCONFIANÇA NAS 
INSTITUIÇÕES PÚBLICAS: DESAFIOS PARA O 
DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO NO BRASIL 

Alexandra Patricia Albareda; Ricardo 
Lobato Torres 

UTFPR 

15:45 – 16:00 
SUBORDINAÇÃO DAS POLÍTICAS SOCIAIS À POLÍTICA 
ECONÔMICA: REPERCUSSÃO NO TERRITÓRIO E SEUS 
EFEITOS REGIONAIS 

Maristela Dumas; Maria Lucia 
Figueiredo Gomes de Meza 

UTFPR 

16:00 – 16:15 
AMBIENTE INCLUSIVO: O CAMINHO PARA A 
PROMOÇÃO DA IGUALDADE DAS PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA 

Leonardo Guerra de Rezende Guedes; 
Léia Soares Bueno; Elielda Aparecida 
Carvalho Bueno 

PUC - GO 
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16:15 – 16:30 
AMAZÔNIA BRASILERA: NÍVEIS E DISTRIBUIÇÃO 
REGIONAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL 

Mário Sérgio Pedroza Lobão; 
Jefferson Andronio Ramundo Staduto 

UNIOESTE - TOLEDO 

16:30 – 16:45 
NOTAS SOBRE A ECONOMIA RURAL DA REGIÃO NORTE 
BRASILEIRA 

Mário Sérgio Pedroza Lobão IFAC 

16:45 – 17:00 
O DESENVOLVIMENTO E A SAÚDE NO OESTE DO 
PARANÁ 

Karla Cristina Tyskowski Teodoro 
Rodrigues; Camila de Almeida Luca; 
Ricardo Rippel 

UNIOESTE - TOLEDO 

17:00 – 17:15 
CIDADES DE COMANDO REGIONAL PIAUIENSES: 
VOCAÇÃO PARA INTEGRAÇÃO E/OU 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL? 

Juscelino Gomes Lima; Rogério 
Leandro Lima da Silveira; Grazielle 
Betina Brandt 

UNISC 

17:15 – 17:30 
AS IMPLICAÇÕES DA GOVERNANÇA NO 
DESENVOLVIMENTO DO APL DE VESTUÁRIO DE 
MURIAÉ-MG 

Cecilia Alves da Silva Antero; Magnus 
Luiz Emmendoerfer; Valdir Roque 
Dallabrida 

UFV 

17:30 – 17:45 
DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E 
VULNERABILIDADE SOCIAL NOS ESTADOS DO NORTE, 
BRASIL 

Josineide Aquino da Silva Amaral; 
Roselaine Navarro Barrinha 

UNIOESTE - TOLEDO 

17:45 -18:00 
MUDANÇA ESTRATÉGICA EM UM HOSPITAL 
FILANTRÓPICO DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL: gestão social ou gestão estratégica? 

Vanilson Viana Cardoso; Jorge Oneide 
Sausen; Airton Adelar Mueller 

UNIJUÍ 
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15:00– 15:30 INTERVALO PARA O CAFÉ 

15:30 – 15:45 
DETERMINANTES DO RENDIMENTO DOMICILIAR PER 
CAPITA POR UF BRASILEIRA, 2010 

Márcio Luiz Ribeiro Alberth Martins 
Batista; Jefferson Andronio Ramundo 
Staduto 

UNIOESTE -TOLEDO 

15:45 – 16:00 

CADEIA GLOBAL DE VALOR: UM ESTUDO DA INSERÇÃO 
VIA COMÉRCIO INTERNACIONAL, DOS MUNICÍPIOS 
DOS COREDES MISSÕES, NOROESTE COLONIAL, 
FRONTEIRA NOROESTE E CELEIRO DO RIO GRANDE DO 
SUL 

Bernardo Both; Nelson José Thesing; 
Dilson Trennepohl 

UNIJUÍ 

16:00 – 16:15 
A COMPARATIVE ANALYSIS OF FEDERAL UNIVERSITY 
EFFICIENCY ACROSS BRAZILIAN REGIONS (2010-2016) 

Ariel Gustavo Letti; Luis E. Vila; 
Mauricio Vaz Lobo Bittencourt 

UFPR 

16:15 – 16:30 
INTEGRAÇÃO REGIONAL: BUSCANDO NOVAS 
INSTITUCIONALIDADES PARA CONSTRUÇÃO DE UM 
PROJETO DE PESQUISA TRANSFRONTEIRIÇA 

Claudio Machado Maia; Mario Riedl UFRGS 

16:30 – 16:45 
SOCIEDADES DE GARANTIA DE CRÉDITO (SGC) E AS 
MPME DA MICRORREGIÃO DE TOLEDO, OESTE DO 
ESTADO DO PARANÁ 

Wilson Danilo da Silva Pedro; Ednilse 
Maria Willers; Lucir Reinaldo Alves 

UNIOESTE -TOLEDO 

16:45 – 17:00 
ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL: 
ANALISE DO PARQUE TECNOLÓGICO DE ITAIPU COMO 
UM SISTEMA TERRITORIAL DE INOVAÇÃO 

Andrea Pavei Schmoeller; Emanuelle 
Carvalho Moreira; Guillermo Javier 
Díaz-Villavicencio 

UNILA 

17:00 – 17:15 

A HETEROGENEIDADE SUBSTANTIVA DOS TERRITÓRIOS 
NO CAPITALISMO CONTEMPORÂNEO - NOTAS 
CRÍTICAS SOBRE OS DESAFIOS POSTOS ÀS PRÁTICAS E 
ÀS TEORIAS DO PLANEJAMENTO 

Carolina Galvanese; Arilson Favareto UFABC 

17:15 – 17:30 
AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA Y CADENAS 
CORTAS AGROALIMENTARIAS: LA FERIA MUNICIPAL DE 
YUTY – CAAZAPÁ (PARAGUAY) 

Francisca Danaides Carreras Rios; 
Valdemar João Wesz Junior 

UNILA 

17:30 – 17:45 
A DINÂMICA ECONÔMICA DO ESTADO DE MATO 
GROSSO DO SUL PARA OS ANOS DE 2005 E 2015 

Vilmar Nogueira Duarte; Patricia 
Estanislau; Moacir Piffer 

UNIOESTE -TOLEDO 

17:45 -18:00 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL – 
CAMPUS CERRO LARGO: A PERCEPÇÃO DA 
COMUNIDADE ACADÊMICA E DA COMUNIDADE 
EXTERNA APÓS CINCO ANOS DE SUA IMPLANTAÇÃO 

Claudio Machado Maia; Taíz Viviane 
Dos Santos 

UNOCHAPECÓ 
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AGROTÓXICOS E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL: O 

OESTE DO PARANÁ SOB OS OLHARES DA SAÚDE PÚBLICA 

 

AGROCHEMICALS AND SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT: WEST OF 

PARANÁ UNDER THE VIEWS OF PUBLIC HEALTH 

 

 

Juliane Vanderlinde Hort1  

Alvorí Ahlert2  

 

 

SESSÃO TEMÁTICA: ST4 - Meio ambiente, desenvolvimento regional e demografia 

 

 

Resumo: Devido ao modelo hegemônico de produção de alimentos, milhares de pessoas são 

intoxicadas por agrotóxicos. Sabe-se que já existem estudos suficientes para provar que 

agrotóxicos podem originar intoxicações agudas, subagudas e crônicas, desencadeando uma 

grave questão de saúde pública no Brasil. Buscando fazer o levantamento de informações para 

verificar a eficácia do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN)/Intoxicação 

exógena/Agrotóxicos em saúde pública para trabalhadores expostos a agrotóxicos na região 

Oeste do Paraná, o projeto propõe uma Pesquisa de Campo da categoria Pesquisa-Ação, sob a 

visão qualitativa de análise, com profissionais responsáveis pelos registros de intoxicação por 

agrotóxicos nas Unidades Básicas de Saúde da 20ª regional da Saúde de Toledo – PR. A 

Vigilância em Saúde do Paraná destacou-se entre as mais atuantes do Brasil quanto à Vigilância 

em Saúde de Populações Expostas a Agrotóxicos (VSPEA). No entanto, ao confrontar os dados 

do VSPEA, e da 20ª Regional de Saúde de Toledo percebe-se a existência de uma provável 

subnotificação de dados. Diante dos dados apresentados, percebe-se a importância do 

preenchimento correto e ativo da ficha Sinan/ Intoxicações Exógenas para alimentação de dados 

fidedignos na Saúde pública em relação a vigilância de intoxicações por agrotóxicos. 

Concluímos que existe a falta de suporte teórico e padronização adequada na área de saúde e que 

favorecem o exercício profissional imperito, negligente e até imprudente, cujos resultados podem 

gerar danos à clientela e problemas legais e éticos aos profissionais da saúde.  

 

Palavras-chave: Agrotóxicos. Vigilância em Saúde. Sustentabilidade Rural. 
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Abstract: Due to the hegemonic model of food production, thousands of people are poisoned by 

agrochemicals. It is known that investigations are sufficient to show that agrotoxic poisonings 

may originate acute, subacute and chronic intoxications, triggering a public health issue in 

Brazil. Seeking to do a survey of information to verify the effectiveness of Reporting Brazilian 

System SINAN/Exogenous Poisoning / Public Health Agrochemicals, for workers exposed to 

agrochemicals in the western region of Paraná, the project proposes a search in the category of 

research-action, with a qualitative vision of analysis, with professionals responsible for registers  

agrotoxic poisoning in the basic health units of 20ª Health Center of Toledo - PR. The sanitary 

surveillance of Paraná stood out as active in Brazil with the brazilian  program of Health 

Surveillance of Agrochemical Exposed Populations (VSPEA). However, when it is compare the 

data of VSPEA, with the data of 20 Regional Toledo Health, it is realized the existence of an 

underreporting of data. In front of the data presented, it is important to ressalt the correct fill of 

brazilian system Sinan, Intoxications Exogenous, for a correct feeding in Public Brazilian Health 

system in relation to the Surveillance of intoxications by pesticides. We concluded that there is a 

lack of theoretical support and adequate standardization in the health area that result in the 

professional exercise imperious, negligent and even reckless whose results can generate damages 

to the clientele and legal and ethical problems to the health professionals. 

 

 

Keywords: Pesticides. Health Surveillance. Rural Sustainability. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Brasil consome um bilhão de litros de agrotóxicos por ano. Este ritmo de consumo de 

venenos demonstra a construção de uma sociedade insana, vítima do modelo técnico-científico 

dominante, e consumidora de produtos químicos que contaminam os alimentos e reduzem a 

biodiversidade (ABRASCO, 2015). 

Em 1989 foi promulgada a Lei dos Agrotóxicos (Lei nº 7.802/89), a qual regulamenta a 

manipulação de substâncias químicas empregadas para o controle de pragas e doenças na 

agricultura cuja necessidade de instrumentos legais para o controle de substâncias perigosas é 

indiscutível.  A Lei nº 7.802/89 discorre sobre a pesquisa, experimentação, produção, 

embalagem, transporte, armazenamento, comercialização, propaganda comercial, importação, 

exportação, destino final dos resíduos e embalagens, registro, classificação, controle, inspeção e 

fiscalização dos agrotóxicos (HORII, 2014). 

No entanto, apesar das diretrizes na forma da lei para as questões que envolvem o 

agrotóxico, sabe-se que eles são vendidos em quantidades exageradas no Brasil e utilizados de 
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forma abusiva. Sabe-se também que, por diversas vezes, o agroquímico é comercializado sem 

receituário agronômico, ficando o agricultor (ou trabalhador) sem informações adequadas para 

sua utilização. E ainda, as especificações contidas nos rótulos são complexas e incompletas no 

que se refere à toxicidade e objetivos de evitar acidentes decorrentes desse agravo (HORII, 2014; 

SANTOS; SANTOS, 2009).  

Segundo pesquisadores, estudos observam que o produtor não está preparado para o uso 

correto de agrotóxicos, e, muitas vezes, ignora seus efeitos nocivos, não utilizando corretamente 

equipamentos de proteção e desrespeitando o prazo de carência para a venda dos produtos ao 

consumidor final. Estas características que ocorrem na prática do consumo de insumos químicos 

vão contra a Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho na Agricultura – NR 31 

(BRASIL, 2005) –, a qual assegura o direito do trabalhador de receber instruções no que tange à 

segurança e à saúde, bem como orientação e treinamento (SANTOS; SANTOS, 2009). 

Pela falta de estrutura, recursos humanos e outros motivos, os órgãos que fazem a 

fiscalização a campo não são capazes de cumprir seu papel de monitorar adequadamente as 

normas de comercialização, número de aplicações, dosagens, períodos de carência e uso de 

produtos ilegais. O chamado “uso seguro”, na prática, não existe pela própria incapacidade 

destes artifícios fornecerem real segurança ao indivíduo. É impossível não ocorrer a 

contaminação do meio ambiente que circunda a área tratada e, consequentemente, a 

contaminação das pessoas que trabalham ou vivem neste entorno (LONDRES, 2011). 

De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), a cada ano cerca de três 

a cinco milhões de pessoas são intoxicadas por agrotóxicos no mundo. É estimado que 70% das 

intoxicações agudas por exposição ocupacional são causadas por inseticidas organofosforados 

(STOPPELLI; MAGALHÃES, 2005).   

Em relação às exposições, os indivíduos mais sujeitos aos perigos da contaminação por 

agrotóxicos são aqueles que vivem no campo e cujo contato é direto. Dentro desta categoria, 

ainda há divisão entre os aplicadores, preparadores de caldas e responsáveis pelos depósitos, os 

quais têm contato direto com os produtos, e os trabalhadores, que têm contato indireto com os 

venenos ao realizar capinas, roçadas, colheitas e outras atividades na lavoura.  
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Existe ainda a parcela dos consumidores, pois outra forma de intoxicação por agrotóxicos 

pode ocorrer através da ingestão do alimento e água contaminados (MACHADO, 2007). Um 

estudo sobre a contaminação na produção de tomate industrial na região do vale do Rio São 

Francisco – PE, mostrou que 11% das amostras estavam impróprias para consumo (ABRASCO, 

2015).  

Estudo realizado com peixes demonstrou que, depositando-se preferencialmente no 

tecido gorduroso, o composto químico de herbicidas foi absorvido por peixes por meio da 

exposição a sedimentos na água. Ocorre, então, o aumento da concentração do herbicida nos 

tecidos dos organismos de nível trófico superior, como um predador de peixes, por exemplo, 

ocorrendo o processo de biomagnificação do composto químico. Assim, se caracterizando como 

mais um problema de saúde pública, o consumo de peixes contaminados pelo homem têm 

também despertado o interesse da comunidade científica (MOURA; FRANCO; MATALLO, 

2008).  

Como expõe Tokeshi (2014), autor da pesquisa intitulada Agrotóxicos no Alimento e seus 

efeitos, compostos como o DDT, comparado a outros insumos e medicações, é o que por mais 

tempo persistente no ambiente, pois tem sido encontrado com grande frequência no organismo 

humano e em outros animais. Sua decomposição é difícil porque poucos microrganismos 

possuem enzimas para esta degradação. Estes compostos tendem a se acumular na gordura do 

organismo, e todos os indivíduos têm diferentes concentrações dessas substâncias. Mães 

amamentam seus filhos com alto índice de organoclorados devido a esta acumulação. Outro dado 

interessante, é que a deposição de inseticidas organoclorados, bem como outros metais, continua 

alta e constante nas geleiras do polo norte nos últimos 30 anos, evidenciando que a problemática 

da degradação destes compostos químicos é grande.    

Em 2008 e 2010, o Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos (PARA), confirmou 

que o uso de agrotóxicos não autorizados (NA) e a presença de resíduos acima do limite máximo 

permitido (LMR), continuam frequentes em alimentos, sugerindo que medidas mais eficientes 

devem ser implementadas. Esta conclusão reforça a necessidade de reavaliar uma série dessas 

substâncias, proposta pela RDC nº 10 de 22/02/08 da ANVISA, 2009 (ABRASCO, 2015).  

De acordo com a ANVISA, os agrotóxicos foram classificados em quatro classes de 
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acordo com seus efeitos agudos. Esta classificação toxicológica para os agrotóxicos foi realizada 

através de estudos laboratoriais, com exposição oral, dérmica e inalatória de ratos e outros 

mamíferos, sendo que foi possível determinar a CL50 (concentração letal), e DL50 (dose letal) 

em miligramas do produto necessários para matar 50% dos animais no estudo. Sendo assim, para 

a classificação de DL oral em venenos de Classe I, extremamente tóxicos, são determinados 

quando a DL50 é igual ou inferior a apenas 0,005 gramas do produto consumido, por quilograma 

de peso do rato. Conforme se aumenta as gramas/kg para DL50, a classificação dos venenos 

representa menor risco. Esta classificação toxicológica está sempre expressa no rótulo e na bula 

dos agrotóxicos através de cores relacionadas da seguinte forma: Classe I) Extremamente tóxico, 

Faixa vermelha; Classe II) Altamente tóxico, Faixa amarela; Classe III) Moderadamente tóxico, 

Faixa azul e Classe IV) Pouco tóxico, Faixa verde (LONDRES, 2011). 

 

Tabela 1 - Sinalização de cor nos rótulos de agrotóxico de acordo com a classe 

toxicológica 

 
Classe do produto Grau de toxidade Cor da faixa no 

rótulo 

Classe I Extremamente tóxico 

DL50 < 0,05g/kg 

Vermelho vivo 

Classe II Altamente/Muito tóxico 

DL50 - 0,05 a 0,5 g/kg 

Amarelo intenso 

Classe III Medianamente tóxico 

DL50 - 0,5 a 5 g/kg 

Azul intenso 

Classe IV Pouco tóxico 

DL50 > 5g/kg 

Verde intenso 

Fonte: SANTOS; SANTOS, 2009. 

 

Da mesma forma como foi feito o estudo com mamíferos em laboratório, é através das 

vias respiratória, via dérmica e via oral que os agrotóxicos podem ser absorvidos pelo corpo 

humano. Uma vez no organismo, há possibilidade de quadros de intoxicação aguda ou crônica. 

Em intoxicações agudas, são verificados sintomas como náuseas, vômitos, cefaléia, tontura, 
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parestesia, dificuldade respiratória, irritação da pele e mucosas, convulsões, hemorragias, 

malformações fetais, abortos, diminuição da imunidade e lactação, déficit de atenção e 

problemas reprodutivos (ABRASCO, 2015; STOPPELLI; MAGALHÃES, 2005).  

Em um estudo feito por Brega, et al (1998 apud STOPPELLI; MAGALHÃES 2005), 

foram investigados 24 trabalhadores expostos a pesticidas. Estes realizaram exames clínicos e 

testes citogenéticos e toxicológicos. Sintomas relacionados a intoxicações agudas como digestão 

pobre, olhos irritados e enxaqueca foram evidenciados nos trabalhadores expostos, apesar destes 

terem utilizado equipamento de proteção individual contra névoa de pesticidas.  

A título de comparação, considerando a determinação toxicológica vista anteriormente, se 

um indivíduo de 70 kg ingerir apenas uma quantidade aproximada de 35g de veneno da categoria 

“pouco toxico” de faixa verde, este pode levá-lo a morte, portanto, os sinais e sintomas 

apresentados, mesmo havendo a proteção na hora da exposição, evidenciam a dificuldade de 

evitar a contaminação com agrotóxicos, sobretudo com os da Classe I.   

Apesar de determinados princípios ativos dos agrotóxicos, como endosulfan, 

metamidofós e acefato possuírem alto grau de toxicidade aguda para o ser humano, no Brasil, há 

pressões do setor agrícola para que sejam mantidos esses princípios ativos, ainda que tais 

princípios sejam proibidos em vários locais do mundo, como na União Europeia e nos Estados 

Unidos (ABRASCO, 2015).  

Horii (2014) traz uma sistematização dos agrotóxicos ainda utilizados no Brasil que 

foram banidos ou estão sendo reavaliados em outros países. Na comunidade Europeia, já foi 

proibido o uso dos agrotóxicos Acefato, Ciexatina, Endossulfam, Metamidofós, Paraquat, 

Parationa Metílica e Triclorfom. Dentre esses componentes, Ciexatina ainda é utilizado no Brasil 

nas plantações de citrus, sendo Endossulfan, Metamidofós e Triclorfom recentemente proibidos.  

Acefato, Ciexatina, Paraquat e Parationa Metílica também são ainda utilizados nas lavouras 

brasileiras. No quadro abaixo é possível observar problemas relacionados à saúde e provocados 

por cada um dos agrotóxicos citados.  
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Tabela 1 - Problemas de saúde relacionados a agrotóxicos ainda utilizados no Brasil e 

banidos, ou em reavaliação em vários países. 

 
Agrotóxico Problemas relacionados à saúde Proibido ou restrito 

Acefato  

 

Neurotoxicidade, suspeita de 

carcinogenicidade e de toxicidade reprodutiva 

e a necessidade de revisar a Ingestão Diária 

Aceitável. 

 

Comunidade Europeia proibido 

Ciexatina 

Alta toxicidade aguda, suspeita de 

carcinogenicidade para seres humanos, 

toxicidade reprodutiva e neurotoxicidade. 

 

Comunidade Europeia, Japão, 

Estados Unidos, Canadá- proibido. 

Uso exclusivo para citrus no Brasil, 

2010. 

Endossulfam 

Alta toxicidade aguda, suspeita de 

desregulação endócrina e toxicidade 

reprodutiva. 

 

Comunidade Europeia, Estados 

Unidos – proibido. Índia 

(autorizados para fabricar). A ser 

proibido no Brasil a partir 07/2013. 

Glifosato 

Casos de intoxicação, solicitação de revisão da 

Ingestão Diária Aceitável (IDA) por parte da 

empresa registrante, necessidade de controle 

de impurezas presentes no produto técnico e 

possíveis efeitos toxicológicos adversos. 

Revisão da Ingestão Diária Aceitável 

(IDA). 

Metamidofós Alta toxicidade aguda e neurotoxicidade. 

Comunidade Europeia, China, Índia 

– proibido. Proibido no Brasil a 

partir de 07/2012. 

Paraquat Alta toxicidade aguda e toxicidade. 
 

Comunidade Europeia – proibido 
 

Parationa Metílica 

Neurotoxicidade, suspeita de 

desregulação endócrina, mutagenicidade 

e carcinogenicidade. 

 

 

Comunidade Europeia, 

China – proibido 

Triclorfom  

 

Neurotoxicidade, potencial carcinogênico e 

toxicidade reprodutiva 

Comunidade Europeia – proibido. 

Proibido no Brasil a partir de 2010. 

Fonte: HORII, 2014. 

 

Através de exames laboratoriais, é possível diagnosticar a contaminação por agrotóxicos. 

Porém, há poucos recursos para realização destes exames e, apesar dos 366 ingredientes ativos 

de agrotóxicos autorizados no Brasil para uso agrícola, o único método viável no Sistema Único 

de Saúde para ser feito em grande escala aplica-se somente aos agrotóxicos organofosforados e 
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carbamatos, e, ainda assim, tal exame detecta somente a contaminação em até sete dias após o 

contato com o veneno; após este prazo, o produto não é mais encontrado através do exame no 

organismo, se tornando útil apenas em casos de intoxicação aguda (LONDRES, 2011).  

Verificando o nível da enzima acetilcolinesterase no sangue, o diagnóstico das 

intoxicações por inseticidas fosforados por meio deste monitoramento consiste em uma boa 

forma de prevenção do acúmulo desse inseticida. Este exame foi considerado um bom indicador 

biológico da exposição aguda a inseticidas organofosforados. A dosagem de forma periódica da 

colinesterase sanguínea em manipuladores dessa categoria de inseticidas é obrigatória, devendo 

ser realizada a cada seis meses. Dependendo do resultado das concentrações encontradas, 

medidas deverão ser tomadas, como o afastamento temporário, ou até definitivo, das atividades 

com inseticidas (RIBEIRO; MELLA, 2007).  

Existem três tipos de intoxicação por agrotóxicos: intoxicações agudas, subagudas e 

crônicas. Vejamos a seguir as características de cada uma delas.  

 

Intoxicações Agudas  

 

As características dessas intoxicações são o rápido surgimento de sintomas, 

imediatamente ou algumas horas após a exposição ao veneno. Trata-se de uma intoxicação de 

caráter ocupacional (PIGNATI, 2012). Ocorre normalmente por um curto período de exposição, 

porém, com doses elevadas de produtos muito tóxicos. Os casos que chegam a ser notificados 

são, geralmente, desta categoria. Em relação aos seus efeitos no organismo humano, estes podem 

ser dores de cabeça, náuseas, vômitos, dificuldades respiratórias, fraqueza, salivação, cólicas 

abdominais, tremores, confusão mental, convulsões, entre outros (LONDRES, 2011). 

Intoxicação aguda pode ocorrer em diferentes intensidades, podendo ser de forma leve, 

moderada, ou até mesmo grave. Dependendo da quantidade de veneno absorvido, é possível 

causar a morte do indivíduo. As intoxicações agudas são aquelas cujos efeitos aparecem por 

curto período, com sinais e sintomas nítidos e objetivos.  

As intoxicações agudas são as evidências mais visíveis do impacto direto à saúde do 

trabalhador. De acordo com o Ministério da Saúde, anualmente ocorrem mais de 400 mil 
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contaminações por agrotóxicos, resultando em cerca de 4 mil mortes por ano. Foi registrado no 

período de 1996 a 2000 um total de 5.654 casos suspeitos de intoxicação por agrotóxico, sendo 

que, destes, 51,43% foram confirmados e se concentraram em indivíduos do sexo masculino que 

tinham entre 15 e 49 anos. A letalidade chegou a 7,73% no período. Dentre os trabalhadores 

intoxicados, 61,74% receberam atendimento hospitalar, 29,46% atendimento ambulatorial, 

7,03% atendimento domiciliar e 1,77% dos casos não receberam nenhum atendimento 

(ABRASCO, 2015). 

No estado do Mato Grosso do Sul foi realizada uma caracterização dos envenenamentos 

por exposição aguda a pesticidas agrícolas utilizados entre 1992 e 2002. Foi verificado um total 

de 1.355 casos de contaminação, principalmente entre homens com idade entre 15 e 49 anos, 

sendo que 13% do total de envenenamentos levaram a óbito. Dos óbitos ocorridos, 14,6% dos 

indivíduos sofreram envenenamento pela exposição à combinação dos herbicidas 2,4 D + 

picloran, sendo que o glifosato (exemplo comercial Roundup®), foi o segundo herbicida mais 

comum envolvido no envenenamento, e este, como chama atenção os pesquisadores, está 

classificado na classe IV: pouco tóxico (MOURA; FRANCO; MATALLO, 2008).  

O Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas (SINITOX) registrou no ano 

de 2009 mais de 5 mil casos de intoxicação por agrotóxicos de uso agrícola, sendo mais de 2 mil 

casos de intoxicação de uso doméstico. Os dados mais recentes disponibilizados pelo Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (SINAN) do Ministério da Saúde apontam que as 

intoxicações agudas por agrotóxicos no país já ocupam a segunda posição dentre as intoxicações 

exógenas notificadas. O número de casos notificados pelo SINAN relacionados à intoxicação por 

agrotóxicos teve um aumento de 67,3% durante o período de 2007 a 2011. Com relação aos 

óbitos registrados no SINITOX, Ministério da Saúde e ANVISA, os três principais agentes 

químicos responsáveis por intoxicações são agrotóxicos de uso agrícola, raticidas e 

medicamentos (ABRASCO, 2015).   

Estudo desenvolvido no meio urbano do Estado do Rio de Janeiro aponta que foram 

registrados pelo Instituto Médico Legal 12,6% de casos fatais de intoxicações entre os anos de 

2000 e 2001. Evidências científicas comprovaram a associação com agrotóxicos em todos os 

casos de contaminação (OLIVEIRA; SILVA, 2003). 
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Sintomas agudos também foram registrados em um estudo realizado no Núcleo Rural de 

Vargem Bonita, no Distrito Federal, área de produção intensiva de hortaliças, onde foi revelada a 

intoxicação por metamidofós em cinco (62,5%) dos oito trabalhadores que aplicavam o produto. 

Logo após a aplicação do inseticida, e por cerca de 24h após esta, foram evidenciados sintomas 

como dores de cabeça, tontura e enjoo (ABRASCO, 2015). 

Ainda, ocorrem problemas que poderiam ser facilmente evitados através da disciplina em 

seguir orientações para a aplicação de venenos agrícolas. Em estudo com trabalhadores rurais do 

Rio de Janeiro, foi possível observar que a maioria (64%) não lia as informações contidas nos 

rótulos dos agrotóxicos que utilizavam, e igualmente, não utilizavam de maneira adequada os 

equipamentos de proteção individual (EPI), cujo modelo padrão compreende o uso de boné, 

máscara, macacão, avental, luvas e botas. Em outro estudo realizado com agricultores do Distrito 

Federal, 50% não utilizam EPI’s, e os demais utilizam proteção incompleta. Resultado 

semelhando foi verificado em um estudo realizado no Rio Grande do Sul, onde mais de 51% dos 

agricultores de lavouras de fumo não utilizavam EPI’s (RIBEIRO; MELLA, 2007). 

 

Intoxicação Subaguda ou Sobreaguda 

 

 A intoxicação subaguda ou sobreaguda advém da exposição moderada ou pequena a 

produtos de alta ou média toxicidade cujos efeitos podem aparecer em alguns dias ou semanas. 

Dores de cabeça, fraqueza, mal-estar, dor de estomago, sonolência, são alguns dos sintomas que 

podem ser frequentes nesta exposição (LONDRES, 2011). Para Pignati (2012), trata-se de uma 

intoxicação de caráter alimentar.  

Acerca do caráter alimentar da intoxicação, em um estudo realizado no Estado do Paraná, 

27 amostras de 20 tipos alimentares foram coletadas de supermercados do município de Curitiba. 

Os resultados apontaram para um total de 26% de amostras insatisfatórias do total analisado. 

88,9% apresentaram resíduos de agrotóxicos não autorizados para a cultura, e 11,1% das 27 

amostras foram diagnosticadas com resíduos acima do limite permitido. Mostrando a gravidade 

da contaminação, todas as amostras analisadas de pimentão foram insatisfatórias. O pepino 
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obteve 75% de reprovação, seguido pelo abacaxi, pela alface e pelo morango, com 50% de 

condenação. Entre os agrotóxicos encontrados nas amostras estão os organofosforados, o 

metamidofós e o acefato (HORII, 2014).   

Metamidofós e acefato, duas substâncias encontradas nas amostras alimentares do estudo 

realizado em Curitiba, foram reavaliadas pela ANVISA/MS, cujo potencial mutagênico, o qual 

resulta em distúrbios cognitivos e neuropsiquiátricos após exposições contínuas, neurotoxidade, 

imunotoxidade e toxidade sobre o sistema endócrino, reprodutor e desenvolvimento embriofetal, 

resultaram em seu banimento devido aos riscos à saúde humana (HORII, 2014).  

 Dentro da discussão sobre segurança alimentar, um estudo realizado com amostras de 

leite humano provenientes das nutrizes residentes em Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, 

apresentaram contaminação por agrotóxicos organoclorados, piretróides e dinitroanilinas. Ainda 

foi evidenciada a associação com os abortos ocorridos e as amostras de leite coletadas, 

demonstrando a associação dos agrotóxicos β-endossulfam, aldrim e deltametrina sobre o 

sistema reprodutivo e hormonal (PIGNATI, 2012).  

 

Intoxicações Crônicas 

 

Uma intoxicação crônica consiste em uma forma de contaminação de caráter ambiental. 

Os efeitos crônicos podem ocorrer meses, anos ou décadas após a exposição ao agrotóxico, 

desenvolvendo no homem tumores, cânceres, malformação congênita e distúrbios nos sistemas 

imunológico, neurológico, hematopoiético, respiratório, cardiovascular, geniturinário, 

gastrintestinal, hepático, reprodutivo e endócrino (ABRASCO, 2015; PIGNATI, 2012).   

Para Londres (2011), a intoxicação crônica se caracteriza pelo surgimento tardio, 

aparecendo meses ou anos depois da exposição de um ou vários produtos tóxicos de baixa ou até 

alta toxicidade. São sintomas subjetivos e de difícil diagnóstico, como perda de peso, fraqueza 

muscular, depressão, irritabilidade, insônia, anemia, dermatites, alterações hormonais, problemas 

imunológicos, efeitos na reprodução, doenças do fígado e dos rins, doenças respiratórias, efeitos 

no desenvolvimento da criança, entre outros. As consequências, muitas vezes, são irreversíveis, e 
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incluem paralisias e diversos tipos de câncer.  

Segundo Mascarenha e Pessoa (2013), as intoxicações crônicas decorrem da interação 

contínua de uma substância tóxica com o organismo vivo, gerando alterações no estado de saúde. 

Seus efeitos são danosos sobre a saúde humana e, entre eles, destaca-se a acumulação de 

alterações genéticas, corroborando na descrição de diagnósticos difíceis de serem estabelecidos 

nestas condições.  

Pesquisadores estudaram durante o período de 1992 a 2002, na microrregião de 

Dourados, no Mato Grosso do Sul, intoxicações provocadas por agrotóxicos. Foi relatado que 

houve correlação entre as intoxicações por agrotóxicos e tentativas de suicídio pela exposição a 

agrotóxicos, principalmente nas culturas de algodão e feijão. Dos insumos analisados, os 

inseticidas foram a principal classe de agrotóxicos envolvidos nas ocorrências, principalmente 

organofosforados e carbamatos, evidenciando que seu poder neurotóxico teve repercussão e 

levou à piora das condições de saúde dos indivíduos residentes da região (ABRASCO, 2015). 

Cerca de 80 a 90% dos cânceres sofrem influências ambientais, e sua incidência varia 

conforme parâmetros geográficos e migratórios. Sintomas iniciais do câncer podem surgir 

muitos anos após a exposição a fatores de risco. Seu efeito, portanto, pode ser contado em 

décadas, sendo que as variações biológicas de cada neoplasia exibem taxas de crescimento e 

duplicação tumoral em função de predisposições individuais. Estes fatores dificultam a avaliação 

do processo causa/efeito no câncer de origem ambiental (MACHADO, 2007).  

Para Machado (2007), os agrotóxicos, sobretudo os organoclorados, então entre os fatores 

ambientais considerados carcinogênicos. No ano de 1990 a Organização Mundial de Saúde 

lançou uma estimativa segundo a qual no mundo todo ocorreriam cerca de 75.000 casos novos 

de câncer por ano decorrentes da exposição aos agrotóxicos. Em relação à questão 

socioeconômica, o câncer é uma doença de custo elevado em se tratando de prevenção, 

diagnóstico e tratamento. A morbidade e mortalidade por câncer necessitam o uso de tratamento 

de alta tecnologia e gera grandes perdas de produção.   

Pesquisa realizada na região Sul de Minas Gerais sobre Cânceres Hematológicos, a qual 

aponta para uma relação entre cânceres hematológicos e a utilização de agrotóxicos, constatou 

que trabalhadores que declararam ter tido exposição a agrotóxicos apresentaram um risco de 
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quase quatro vezes maior para o desenvolvimento desse tipo de câncer em relação àqueles que 

não declararam exposição. A pesquisa foi realizada pela médica Jandira Maciel da Silva, doutora 

em Saúde Coletiva (SILVA, 2007).  

A pesquisa de Koifman e Hatagima (2003) demonstrou através de estudos 

epidemiológicos a relação entre a exposição de agrotóxicos e o desenvolvimento de câncer em 

diferentes regiões anatômicas e faixas etárias. Estudos dos efeitos da exposição ambiental no 

Brasil começam a traçar um perfil epidemiológico da distribuição de câncer tanto em populações 

diretamente expostas a estes agentes químicos, como na população em geral, afetada 

indiretamente através da contaminação de alimentos e recursos hídricos. 

Um estudo realizado no hospital universitário de Ribeirão Preto, São Paulo, investigou 

durante um ano em prontuários hospitalares de pacientes com patologias neurológicas sem 

causas evidências da relação existente de doenças e o uso de agrotóxicos. De 259 pacientes, 33 

(12,7%) exerciam profissões relacionadas ao campo e os sintomas apresentados pelos pacientes 

foram indicativos de intoxicação por agrotóxicos (WALTER, et al, 2003). 

A investigação de Walter, et al (2003) demonstrou também a subnotificação do agravo à 

saúde, tanto por parte da equipe de saúde como por parte dos pacientes. Estes não 

contextualizaram os sintomas apresentados pelos pacientes, revelando medidas mitigadoras da 

contaminação por agrotóxicos nas doenças neurológicas.  

Nos casos de intoxicação crônica, a maior dificuldade encontrada consiste no diagnóstico. 

Devido às múltiplas causas associadas que colaboram para levar à doença, como o câncer, 

insuficiência renal ou problemas neurológicos. A história clínica trata-se de uma ferramenta de 

extrema importância no diagnóstico. Devido às poucas formas de exames laboratoriais 

existentes, a história do paciente pode se tornar a chave principal do diagnóstico, sendo os 

exames, nesse momento, de caráter complementar (LONDRES, 2011). 

Diante da revisão apresentada, trazemos os registros de intoxicações e agravos ambientais 

na região do Oeste do Paraná, concernente à 20ª Regional da Saúde de Toledo. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

Buscando fazer o levantamento de informações para verificar a eficácia do Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (SINAN)/Intoxicação exógena/Agrotóxicos em saúde 

pública para trabalhadores expostos a agrotóxicos na região Oeste do Paraná, nosso projeto 

propõe um estudo, através de uma Pesquisa de Campo da categoria Pesquisa-Ação, sob a visão 

qualitativa de análise, com profissionais responsáveis pelos registros de intoxicação por 

agrotóxicos nas Unidades Básicas de Saúde da 20ª regional da Saúde de Toledo – PR. 

Salientamos que a 20ª Regional de Saúde de Toledo abrange dezoito municípios, todos 

pertencentes à região oeste do Paraná. 

A Pesquisa-Ação por sua vez ocorre com objetivos a uma ação para a resolução de um 

problema coletivo, cujos pesquisadores e demais representantes da situação ou do problema 

estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. A realidade não é fixa e o observador e 

seus instrumentos desempenham papel ativo na coleta, análise e interpretação dos dados (GIL, 

2008).  

Na primeira etapa da pesquisa desenvolvemos uma revisão bibliográfica que nos permite 

analisar os dados e registros que encontramos no estado do Paraná e especificamente nos 

municípios do oeste do Paraná em relação à contaminação e intoxicação por agrotóxicos e cujas 

discussões iniciais trazemos para este artigo.  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O estado do Paraná é um dos maiores produtores agrícolas do país, e o segundo estado 

brasileiro em consumo de agrotóxicos desde a década de 1980 (MACHADO, 2007). O consumo 

de agrotóxicos em lavouras, temporárias e permanentes, no ano de 2010 em 69 milhões de 

hectares foi de 828 milhões de litros, sendo que, na divisão desta quantidade por estados, o 

Paraná (14%) perdeu apenas para o Mato Grosso (20%) e São Paulo (18%) na utilização de 

venenos na lavoura (PIGNATTI, 2012).  
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Em relação à suicídios, o Paraná chamou atenção no que se refere à intoxicações por 

tentativa de suicídio. No período de 2007 à 2013, o Paraná notificou 76% (5.048 casos), Santa 

Catarina 20% (1.296 casos) e Rio Grande do Sul 4% (256 casos), dos casos de tentativas de 

suicídio relacionada à intoxicação por agrotóxicos (Brasil, 2016). 

Conforme estudo realizado no ano de 2011 sobre a média de consumo de agrotóxicos por 

hectare no estado do Paraná, foi revelado que o estado chega a consumir até seis vezes mais que 

a média brasileira em litros de agrotóxicos por hectare de produção. Consequentemente, o grande 

consumo de agrotóxicos também na região oeste do Estado do Paraná pode estar relacionado à 

facilidade na aquisição dos produtos na fronteira, aumentando indiscriminadamente o uso na 

região (HORII, 2014).  

A Vigilância em Saúde do Paraná destacou-se entre as mais atuantes do Brasil quanto à 

Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Agrotóxicos (VSPEA). O Paraná é um dos 

estados que mais registrou intoxicações por agrotóxicos no Sinan, e efetua mais de 50 ações de 

saúde integradas, com ênfase em 24 municípios prioritários, com execução de cerca de 70% das 

ações propostas. No entanto, a informação trazida sobre o número de intoxicações, entre 2007 e 

2013, foi de apenas uma média de 13 casos de intoxicação a cada 100 mil habitantes por ano, 

revelando prováveis subnotificações em relação às intoxicações por agrotóxicos (BRASIL, 

2016).  

Em novembro de 2017 foi publicado o informe epidemiológico da 20ª Regional de Saúde 

do Oeste do Paraná, cuja fonte é o preenchimento do Sinan. De 2012 a novembro de 2017 foram 

registradas apenas 75 intoxicações por agrotóxicos: de origem agrícola, que ficou em terceiro 

lugar no número de intoxicações com 45 casos registrados; de origem doméstica, em sétimo 

lugar com 28 casos registrados e, agrotóxico de saúde pública, apenas com 2 casos. Esse dado 

aponta para uma média de 14,6 intoxicações por ano, para toda a região Oeste do Paraná, 

novamente apontando hipóteses de subnotificação de intoxicações (BRASIL, 2017).  

Entretanto a tabela abaixo, também publicada pelo documento VSPEA (2016), apresenta 

dados diferenciados em relação às contaminações por agrotóxicos, e aponta que o Paraná obteve 

10967 registros de notificação entre 2007 e 2014:  
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Tabela 3 - Notificação de intoxicações por agrotóxicos, por unidade da Federação – 

Brasil, 2007 a 2014 

 

 

Fonte: Sinan, 2014. *Os dados de 2014 são parciais. In: Brasil, 2016, p.26-27. 

 

Em junho de 2017 foi publicado um estudo realizado no estado do Paraná sobre a 

“Associação entre malformações congênitas e a utilização de agrotóxicos em monoculturas no 

Paraná, Brasil” e obteve como um de seus resultados as seguintes considerações:  

 
O controle efetivo da exposição a esses pesticidas é muito pequeno e escasso 

no cenário brasileiro. Os dados referentes ao uso dos produtos não são sistematizados 

em bancos de dados informatizados para a grande maioria dos estados do País. Isso 

dificulta a mensuração do impacto da exposição ambiental desses produtos sofrida pela 

população. Além disso, o lobby exercido pelas grandes corporações impede, quase 

sempre, o acesso à informação (DUTRA; FERREIRA, 2017, p. 250). 

 

Sobre a contaminação das águas, o VSPEA aponta os municípios paranaenses com 

alteração fora do padrão de potabilidade para os parâmetros de agrotóxicos para consumo 

humano na água. Dos 43 municípios paranaenses monitorados e citados com essa alteração no 

VSPEA, sete pertencem ao oeste do Paraná: Marechal Cândido Rondon, Cascavel, Assis 

Chateaubriand, Capitão Leônidas Marques, Entre Rios do Oeste, Pato Bragado e Toledo. Com 

exceção de Cascavel e Capitão Leônidas Marques, os demais pertencem à 20ª Regional de Saúde 

de Toledo (BRASIL, 2016).    
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Tabela 3: Extrato da Tabela 23 VSPEA - Municípios com pelo menos um resultado 

analítico fora do padrão de potabilidade para os parâmetros de agrotóxicos na água para 

consumo humano, por unidade da Federação – Brasil, 2013: 

 

 

Fonte: Brasil, 2016. *Número absoluto e percentual, considerando a totalidade de municípios 

monitorados. In: Brasil, 2016, p.126-127. 

 

 

A contaminação do ar e da água torna os mesmos vetores de contaminação. As técnicas 

necessárias à remoção de contaminantes correspondem a tecnologias pouco comuns à maioria 

das estações de tratamento de água convencionais, isso permite que tais substâncias passem 

despercebidas durante os processos de tratamento de água, colocando em risco a saúde da 

população. É pequeno o número dos agrotóxicos utilizados no País cujos limites de resíduos 

presentes estão de acordo com a legislação brasileira. E a vigilância e monitoramento destes 

contaminantes por parte dos prestadores de serviços de abastecimento e pelo setor saúde é citado 

como sendo incompleto ou ausente em algumas localidades (DUTRA; FERREIRA, 2017). 

Mais dados do Sinan Intoxicação Exógena na 20ª Regional do Paraná mostram análises 

importantes. De 2010 a 2017 foram registradas 742 intoxicações por medicamentos, as quais 

uma teve cura com sequela e outras 14 evoluíram para óbito (cerca de 1,9% do total). 

Agrotóxicos de uso agrícola obtiveram um número muito menor de intoxicações registradas 

nesse período: 45. No entanto desse total, 2 casos tiveram cura com sequela e 8 foram à óbito 
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(aproximadamente 18% do total). Agrotóxicos domésticos e de uso na Saúde Pública não 

obtiveram registros de curas com sequelas ou óbitos.  Tal dado demonstra o alto grau de 

periculosidade dos químicos agrícolas utilizados, onde existe uma porcentagem muito 

representativa dos intoxicados que chega à óbito (SINAN/NET, 2018).  

 

CONCLUSÃO 

 

Diante dos dados apresentados por diferentes documentos, percebe-se a importância do 

preenchimento correto e ativo da ficha Sinan/ Intoxicações Exógenas para alimentação de dados 

fidedignos na Saúde pública em relação a vigilância de intoxicações por agrotóxicos. 

Concluímos que existe a falta de suporte teórico e padronização adequada na área de 

saúde e que favorecem o exercício profissional imperito, negligente e até imprudente, cujos 

resultados podem gerar danos à clientela e problemas legais e éticos aos profissionais da saúde.  

Uso da ficha de notificação de Intoxicação Exógena do Sinan é burocrático, impedindo os 

registros em tempo hábil para a equipe de saúde, o que nos lança a hipótese da existência de 

subnotificações, em casos relacionados com a contaminação por agrotóxicos não registrados, 

dificultando, assim, as ações e promoções na área da saúde, tornando-se uma possibilidade de 

escamotear índices de intoxicação. 
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INTOXICAÇÃO EXÓGENA POR AGROTÓXICOS NA REGIÃO CENTRO-OESTE 

BRASILEIRA – 2007 A 2013 

 

EXOTIC INTOXICATION BY AGROCHEMICALS IN THE CENTRAL-WEST BRAZILIAN 

REGION - 2007 TO 2013 

 

Luciana Virginia Mario Bernardo3 

Maycon Jorge Ulisses Saraiva Farinha4 

Clandio Favarini Ruviaro5 

 

SESSÃO TEMÁTICA: ST4 - Meio ambiente, desenvolvimento regional e demografia 

 

Resumo: Intoxicação exógena é uma temática relacionada a saúde pública, devido a frequência 

com que ocorre e a amplitude de indivíduos que podem ser intoxicados. Esta pesquisa esta 

direcionada a duas formas de intoxicação exógena com uso de agrotóxicos agrícolas. A primeira 

está relacionada a intoxicação ocorrida no ambiente de trabalho e a segunda a tentativa de 

suicídio ou autointoxicação. Assim, objetivou-se analisar a intoxicação humana ocorrida na 

região Centro-Oeste brasileira, via agrotóxicos agrícolas nas circunstâncias de trabalho e na 

tentativa de suicídio e ainda, identificar a existência de relações entre o número destes grupos de 

intoxicados com variáveis do desenvolvimento, no período de 2007 a 2013. Para isso, utilizou-se 

da análise regional, realizada a partir do Quociente Locacional – QL para identificar localizações 

significativas.  Além disso, fez-se uso da correlação de spearman para verificar a relação 

existente entre a intoxicação no ambiente de trabalho e autointoxicações com variáveis 

relacionadas ao desenvolvimento, sendo estas o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal e o 

Analfabetismo. No período analisado, o que pode ser observado é que o número de localizações 

significativas é crescente para ambas as formas de intoxicação exógena. Em relação a correlação, 

obteve-se correlação moderada entre a autointoxicação e o analfabetismo, esta variável é 

considerada significativa para ampliar as possibilidades de suicídio, tendo em vista que a mesma 

está relacionada a baixas condições socioeconômicas.  

 

 

Palavras-chave: Intoxicação exógena. Saúde pública. Produção agrícola. 
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Abstract: Exogenous intoxication is a public health issue because of the frequency with which it 

occurs and the range of individuals who may be intoxicated. This research is directed to two 

forms of exogenous intoxication with the use of agricultural pesticides. The first is related to 

intoxication occurring in the work environment and the second is the attempt of suicide or 

autointoxication. The objective of this study was to analyze human intoxication in the Brazilian 

Midwest, via agricultural pesticides in the working environment and in the suicide attempt, and 

to identify the existence of relationships between the number of these intoxicated groups with 

development variables period from 2007 to 2013. For this purpose, we used the regional 

analysis, based on the Locational Quotient - QL to identify significant locations. In addition, 

spearman correlation was used to verify the relationship between intoxication in the work 

environment and autointoxications with developmental variables, such as the Firjan Municipal 

Development Index and Illiteracy. In the analyzed period, what can be observed is that the 

number of significant locations is increasing for both forms of exogenous intoxication. In 

relation to the correlation, a moderate correlation was found between autointoxication and 

illiteracy, this variable is considered significant to increase the possibilities of suicide, 

considering that it is related to low socioeconomic conditions. 

 

 

Keywords: Exogenous intoxication. Public health. Agricultural production. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

No passado, o Brasil e outros países em desenvolvimento, foram incentivados a utilizar 

tecnologias rurais, criadas a partir das características ambientais e do acúmulo do conhecimento, 

para que houvesse o aumento da produção rural (WORLD BANK, 2006; BEINTEMA; STADS, 

2011; CHEN; FLAHERTY; ZHANG, 2012).  Esta necessidade de aumento da produção, estava 

relacionada a questões que ainda são problemas atuais como, a demanda de alimentos criada pelo 

aumento da população global e ainda, pelo aumento de pessoas residentes nas áreas urbanas 

(FAO, 2009). Denota-se que com o passar do tempo, o país, conseguiu expressiva produção 

agrícola, que pode ser identificada em seu território. O uso de tecnologias rurais proporcionou o 

aumento da produção agrícola, e ao mesmo tempo, que houvesse o efeito poupa-terra. Vieira 

Filho (2018) estimou que no período de 1990 a 2015, a agricultura brasileira poupou cerca de 

41,4 milhões de hectares de terra. Assim, caso não houvesse as tecnologias empregadas no rural, 

haveria a necessidade deste mesmo quantitativo de terra para que a mesma produção agrícola 

fosse realizada. Ademais, esta produção é comercializada em mercados interno e externo ao país, 

ao qual, além de contribuir com a alimentação do mundo, representa para o Brasil, um impulso 
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para o crescimento econômico nacional, principalmente, em momentos de crise (MENDONÇA, 

2015; BARROS; CASTRO, 2017).  

Neste contexto produtivo, houve a inserção de agrotóxicos agrícolas com o intuito de 

promover a gestão de “pragas” em geral que podem ocorrer no período entre o plantio e a 

colheita da produção agrícola (DAMALAS; ELEFTHEROHORINOS, 2011). Contudo, o uso de 

agrotóxicos agrícolas, pode implicar em danos a saúde humana e ao meio ambiente, devido a 

toxidade destes produtos (CARNEIRO et al., 2015). Além disso, a população exposta, está além 

das áreas rurais. Também podem ser inseridas neste grupo, aquelas que participam da fabricação 

destes componentes, áreas periurbanas, áreas próximas da indústria de agroquímicos e os 

consumidores alimentares. Devido esta amplitude, estes produtos podem ser considerados um 

problema de saúde pública, caso utilizados de maneira inadequada (RIGOTTO et al., 2014). 

Assim, por mais que os agrotóxicos agrícolas apresentem benefícios em relação a produtividade 

agrícola, eles podem causar problemas de saúde, ao qual estão representados por ocorrências de 

intoxicação aguda (SANTANA et al., 2014).  Além disso, Wan (2015) considera que as 

pesquisas referentes a exposição das pessoas aos agrotóxicos agrícolas, podem ser consideradas 

escassas.  

Esta pesquisa analisa a intoxicação humana ocorrida na região Centro-Oeste brasileira, 

via agrotóxicos agrícolas nas circunstâncias de trabalho e na tentativa de suicídio e ainda, 

identifica a existência de relações entre o número destes grupos de intoxicados com variáveis do 

desenvolvimento (Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal e o Analfabetismo), no período 

de 2007 a 2013. Em relação à esta região, Farinha et al. (2017), identificaram que houve 

aumento no número de registros no DATASUS em relação aos indivíduos intoxicados por 

agrotóxicos agrícolas, no período de 2008 a 2013. Foram utilizadas neste trabalho informações 

disponibilizadas pelo Departamento de Informática do SUS – DATASUS (2018), pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2018a, b) e pela Federação da Indústria do Estado 

do Rio de Janeiro – FIRJAN (2018).  
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Área de estudo 

 

 A pesquisa aborda como área de estudo a região Centro-Oeste do Brasil (Figura 1), a 

mesma tem expressivas produções agrícolas oriundas, principalmente da produção realizada no 

bioma Cerrado (BERNARDES, 2015; GIARETTA, DA SILVA, 2017).  

 

Figura 1: Região Centro-Oeste brasileira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Está disponível a quantidade de hectares de terra disponibilizados para a produção rural 

com culturas permanentes e temporárias no Brasil e o percentual que corresponde a área utilizada 
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pela região Centro-Oeste nos último sete anos produtivos, ao qual pode-se perceber crescimento 

no número de hectares utilizados para a produção agrícola (Quadro 1).  

 

Quadro 1: Hectares de terra utilizados para a produção de culturas temporárias e permanente no 

Brasil e participação percentual da região Centro-Oeste, 2010 a 2016 
Local 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Brasil 65.374.591 68.158.023 69.196.172 72.434.134 76.230.864 76.811.636 77.173.247 

Centro-Oeste 26,5% 27% 30% 32% 32% 33% 34% 

Fonte: IBGE (2018a). 

 

 Em relação a produção agrícola (Quadro 2), foram consideradas as produções de soja e 

milho, realizada na região Centro-Oeste em comparação com o total produzido no Brasil. Pode 

ser identificada a expressividade produtiva da região a partir dos percentuais participativos do 

cenário nacional produtivo. 

 

Quadro 2: Produção agrícola em toneladas da soja e do milho e a participação produtiva da 

região Centro-Oeste, 2010 a 2016 
Local 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

MILHO 

Brasil 55.364.271 55.660.235 71.072.810 80.273.172 79.881.614 85.284.656 64.143.414 

Centro-

Oeste 

30,5% 31% 43% 45% 45% 48% 43% 

SOJA 

Brasil 68.756.343 74.815.447 65.848.857 81.724.477 86.760.520 97.464.936 96.296.714 

Centro-

Oeste 

46% 45% 53% 47% 48% 45% 46% 

Fonte: IBGE (2018a). 

 

 Assim, o Quadro 2 indica o percentual de participação da região Centro-Oeste na 

produção do milho que esteve entre 30,5% (2010) e 48% (2015). Em relação a soja, o percentual 

de participação na produção brasileira é maior, sendo estimado entre 45% (2011 e 2015) e 53% 

(2012), no período analisado. 
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Coleta e tratamento de dados  

 

 Os dados foram coletados conforme demonstrado no Quadro 3, o período temporal 

escolhido refere-se ao mais recente com informações disponíveis para todas as variáveis: 

 

Quadro 3: Descrição da coleta de dados e das variáveis analisadas no período 2007 a 2013 
Local Variáveis Período 

DATASUS (2018) Número de intoxicados por 

circunstância tentativa de suicídio 

e exposição ao trabalho 

 

 

2007 a 2013/Por município 

IBGE (2018a) Área Plantada 

FIRJAN (2018) IFDM  

IBGE (2018b) Número de analfabetos 2010/Por município 

 

 A princípio foi identificado informações gerais sobre a intoxicação ocorrida na região 

Centro-Oeste, vinculada ao trabalho e na circunstância de tentativa de suicídio, identificada 

como autointoxicação. Posterior, foi utilizado como procedimentos metodológicos a medida de 

localização, ou seja, a análise regional dos dados de intoxicação, a partir do Quociente locacional 

– QL (1), utilizado para identificar a concentração relativa da variável pesquisada em relação a 

uma região específica (CABRAL; SOUSA, 2001).  

 

                                                                                     (1) 

 

Ao qual nesta pesquisa caracteriza-se como, 

Eij: número de intoxicados por agrotóxico agrícola, por exposição ao trabalho do município j;  

         número de intoxicados por agrotóxico agrícola, por exposição ao trabalho do estado; 

 

         número de intoxicados por agrotóxico agrícola do município j; 
 

            número de intoxicados por agrotóxico agrícola do estado. 

 

 Os resultados podem ser interpretados seguindo as orientações de Ferrera de Lima et al., 

(2006), QL≥ 1, localização significativa; 0,50 ≤ QL≤ 0,99, localização média e QL≤ 0,49, 

QLij= (Eij/∑Eij)/(∑Eij/∑∑Eij) 

j i j i 
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localização fraca. Esta análise foi realizada para os anos de 2007, 2010 e 2013, identificando o 

comportamento do QL da intoxicação para o período. Os resultados foram apresentados a partir 

do uso de escala de cores, por município. A mesma análise foi realizada, substituindo a 

intoxicação ocorrida por exposição ao trabalho, por autointoxicação. 

 Ademais, foi realizada o teste de normalidade na amostra utilizada na pesquisa (Tabela 

1), ao qual, identificou-se que a distribuição não é normal devido as variáveis apresentarem 

p<0,05 no teste Shapiro-Wilk. 

 

 

Tabela 1: Teste de Normalidade da amostra 

 

Tests of Normality 

 Shapiro-Wilk 

Estatística df Sig. 

INTOXICAÇÃO_TRABALHO ,238 458 ,000 

AUTOINTOXICAÇÃO ,210 458 ,000 

ÁREA_PRODUTIVA ,470 458 ,000 

IFDM ,993 458 ,023 

ANALFABETOS ,256 458 ,000 

 

 

Devido a amostra não atender ao pré-requisito da normalidade, optou-se por realizar a 

correlação de Spearman. As variáveis correlacionadas com o número de intoxicados por 

exposição ao trabalho e autointoxicação foram: IFDM Saúde e Área plantada a partir de suas 

médias identificadas a partir das informações referentes ao período de estudo e do Número de 

analfabetos disponibilizados pelo Censo Demográfico de 2010. As análises foram realizadas com 

o uso do software SPSS - Statistical Package for the Social Sciences.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Em relação ao número de intoxicados da região Centro-Oeste, em circunstância de 

autointoxicação e ocorrência no trabalho (Tabela 2), no período de 2007 a 2013, pode-se 

perceber que o número de intoxicados no trabalho é maior que o número de autointoxicações 

ocorridas. Além disso, em ambo os casos, na maioria dos anos o número de intoxicados 

apresenta um comportamento crescente. Representando um aumento no número registros 

realizados pelo Sistema Único de Saúde. Em relação ao sexo do indivíduo, quando a intoxicação 

ocorre no trabalho, os percentuais apresentados indicam uma maior frequência em relação aos 

homens, ao qual, em todos os anos pesquisados o percentual de participação masculina é 

superior a 80%. Denota-se que no período analisado a oferta do emprego rural formal na região 

de estudo, relacionado à agricultura, pecuária e serviços relacionados, foi ocupado em 16% por 

mulheres e 84% por homens (MINISTÉRIO DO TRABALHO, 2018). 

Esta distribuição da ocupação do trabalho formal, pode influenciar nos resultados 

apresentados sobre a intoxicação por agrotóxicos na região Centro-Oeste do país. Em relação a 

autointoxicação, os percentuais masculinos e femininos são próximos, contudo, com exceção ao 

ano de 2008 os percentuais masculinos são maiores que os femininos. Durkheim (1996) 

evidência que o suicídio está relacionado ao contexto social em que os indivíduos estão 

inseridos. Nesta compreensão, esta autoviolência está relacionada a fatores endógenos ao 

indivíduo e que pode estar relacionado ao desenvolvimento. Tendo em vista que o mesmo 

associa o crescimento econômico a promoção de melhorias na qualidade de vida dos indivíduos 

(OLIVEIRA, 2002). Assim, desenvolver-se inclui melhorar os indicadores de bem-estar 

econômico e social da população, como redução da desigualdade e da pobreza, por exemplo 

(SCATOLIN, 1989). 
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Tabela 2: Informações gerais sobre a intoxicação exógena por agrotóxicos, 2007 a 2013, região 

Centro-Oeste do Brasil 
Informações gerais sobre as 

intoxicações 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

Total 

Número de intoxicados na 

região - trabalho 99 193 196 176 196 223 299 

 

1382 

% de intoxicados masculino 92,9 82,9 93,9 88,6 95,4 87,4 86,6  

% de intoxicados feminino 7,1 17,1 6,1 11,4 4,6 12,6 13,4  

Autointoxicação na região 33 32 87 83 79 102 120 536 

% de intoxicados masculino 51,5 46,9 54 51,8 57,0 52,9 57,5  

% de intoxicados feminino 48,5 53,1 46 48,2 43,0 47,1 42,5  

Fonte: Elaborado a partir do Datasus (2018). 

 

 Em relação ao QL da intoxicação no trabalho (Figura 2), denota-se que no período, houve 

o aumento da identificação do mesmo com resultados igual ou maior que 1, ou seja, há um 

número maior de municípios em 2013 com este resultado do que em 2007. Comparando os anos 

de 2007 e 2013, foi identificado um aumento de aproximadamente 96% no número de 

municípios com QL maior ou igual a 1. Este resultado indica que há aumento no número de 

municípios que possam ser considerados localizações significativas para o número de 

intoxicados por agrotóxicos agrícolas em relação ao estado. Esta localização pode contribuir para 

a promoção de ações públicas contra o uso inadequado de agrotóxicos agrícolas, promovendo 

melhorias em relação à saúde pública.  

Nos países em desenvolvimento como o Brasil, a intoxicação por agrotóxicos agrícolas é 

um grave problema de saúde pública, oriundo da ingestão acidental ou intencional e ainda, pela 

insegurança no uso em atividades laborais (CALDAS, 2011). O Brasil ainda possui dificuldades 

em registrar seus dados referente ao assunto. Os motivos para esta carência informacional podem 

estar relacionados a característica de natureza violenta existente na intoxicação exógena, em que 

podem ter implicações legais para aqueles que registram a declaração de óbito. E, quando há 

vínculo com questões ocupacionais, a identificação desta intoxicação, pode responsabilizar a 

empresa que pode reagir solicitando a omissão das informações (SANTANA et al., 2013). 

Contudo, é interessante destacar que a intoxicação por agrotóxicos não é restritiva ao espaço 

rural, no espaço urbano também são identificados casos acidentais e de autointoxicação 

(CALDAS, 2011). 
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Figura 2: QL da Intoxicação no Trabalho, anos 2007, 2010 e 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado a partir do Datasus (2018). 
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Outro aspecto observável na Figura 2, refere-se à proximidade dos municípios em que a 

localização pode ser considerada significativa. Depreende-se a formação de um “corredor” da 

intoxicação por agrotóxico agrícola, entre os municípios de Mato Grosso do Sul e Goiás. 

Denota-se que este corredor compreende áreas relacionadas ao bioma Cerrado. Este bioma, tem 

áreas ocupadas desde a década 1970, para a produção de monoculturas, características em capital 

e tecnologia intensiva (FREDERICO, 2011).  

 Em relação ao QL da Autointoxicação o comportamento apresentado no decorrer dos 

anos é crescente. Houve um aumento percentual de 510% se comparado os anos de 2007 e 2013 

nos municípios da região Centro-Oeste, que apresentaram QL da Autointoxicação por 

agrotóxicos agrícolas, igual ou maior a 1. Recorda-se que este resultado para o QL, aponta 

localizações significativas. Assim, pode ser considerado que a região Centro-Oeste tenha a 

necessidade de um maior número de atividades para a prevenção do suicídio. Além disso, os 

municípios que apresentaram resultado para o indicador igual ou maior a 1, demonstram a 

necessidade de intensificação das atividades de prevenção.  Denota-se que o suicídio tem 

ocorrido com maior frequência no mundo. Além disso, o Brasil é considerado o quarto país da 

América Latina, com maior crescimento na ocorrência deste fato, no período de 2000 a 2012 

(CALIXTO FILHO; ZERBINI, 2016).  

 Ao qual, o fenômeno é constituído de tabus e mistérios relacionados ao grupo social e 

seus costumes e crenças. Inicialmente pode ser relacionada a questões específicas ao indivíduo e 

que provocará impactos na família e aos mais próximos da mesma. Contudo, as mudanças 

provocadas com a globalização e o acesso mais facilitado a informação, provocaram mudanças 

na forma de compreender o suicídio. Tendo em vista, o acesso das pessoas a diferentes 

informações sobre costumes e religiões, por exemplo (DANTAS, 2005). Assim, deve-se 

considerar o suicídio como um fato social (MAUSS, 1974), reflexo das mudanças sociais e 

econômicas que ocorrem na sociedade (DURKHEIM, 1996). Ademais, o sofrimento social, ao 

qual, está inserido o suicídio, é resultado da estrutura social existente. Nesta estrutura, as 

relações de poder exercem efeitos negativos sobre os indivíduos (KLEIMANN; KLEIMANN, 

1996). Desta forma, a ação de suicidar-se, independente do resultado, é fruto das experiências 
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sociais, promovidas pelos desafios impostos aos indivíduos pela estrutura social (ALVES; 

CADETE, 2015). 

 
Figura 3: QL da Autointoxicação, anos 2007, 2010 e 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado a partir do Datasus (2018). 
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 Foram correlacionadas a médias das variáveis área plantada e IFDM do período de 2007 

a 2013, bem como o número de analfabetos identificados em 2010, como a média do número de 

intoxicados por agrotóxicos agrícolas no trabalho e autointoxicação. Os resultados (Tabela 3) 

apresentam relação positiva em todas as correlações de Spearman, isso significa que as variáveis 

possuem o mesmo comportamento, ou seja, quando uma aumenta a outra comporta-se igual e ao 

reduzir o mesmo ocorrerá. Em relação ao valor da correlação identificou-se ρ moderado entre a 

autointoxicação com número de analfabetos, as demais são consideradas relações fracas.  

Depreende-se que se esperava como resultado uma relação moderada ou forte para as 

variáveis área plantada e intoxicação no ambiente de trabalho. Por compreender que o aumento 

da área implica em um número maior de quantidade de agrotóxicos utilizados e esta aumenta a 

possibilidade de intoxicação. Contudo, a literatura contribui com a análise ao considerar outras 

variáveis. As condições inadequadas no uso das máquinas utilizadas para pulverização podem 

maximizar as intoxicações humanas, bem como, a manutenção incorreta ou a falta de 

manutenção destes equipamentos (CASALI et al., 2015). Outro fator apontado por Meyer et al. 

(2015) é a necessidade de oferta de cursos para o aprimoramento do conhecimento dos 

profissionais atuantes na manutenção e operação de maquinários agrícolas utilizados para 

aplicação de agroquímicos. A qualificação profissional, pode contribuir para que sejam evitados 

erros no processo de manutenção e aplicação destes produtos agrícolas.  

 

Tabela 3: Correlações significativas (p<0,01) entre as variáveis analisadas 

Intoxicação Variáveis Correlacionadas Correlação (ρ) Relação 

Intoxicação no trabalho 

 

 

Área Plantada 0, 379 + 

Número de Analfabetos 0,335 + 

IFDM 0, 333 + 

Autointoxicação 

 

 

Área Plantada 0, 270 + 

Número de Analfabetos 0, 455 + 

IFDM 0, 219 + 

 

 Em relação a correlação existente com a autointoxicação e o número de analfabetos, 

esperava-se este resultado, contudo esperava-se também uma relação significativa com a 

intoxicação no trabalho.  Vieira et al. (2015) consideram que em relação à educação e a 

intoxicação exógena, principalmente o analfabetismo é considerado um fator de risco. 
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Depreende-se que dificuldade socioeconômicas dos indivíduos podem influenciar o número de 

analfabetos de um município, em que podem causar prejuízos a qualidade de vida das pessoas. 

Estes prejuízos podem aumentar a possibilidade de haver comportamento suicida entre estes 

indivíduos. Veloso et al. (2017) também identificaram o analfabetismo como uma variável 

significativa quando se trata de tentativa de suicídio por intoxicação exógena.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A produção de commodities agrícolas brasileiras está pautada no acúmulo do 

conhecimento e no uso de tecnologias agrícolas, dentre estes, estão os agroquímicos utilizado na 

gestão de pragas. Contudo, estes compostos químicos podem causar intoxicação aos humanos, de 

forma geral, relacionada as atividades laborais dos indivíduos. Por mais que existam 

equipamentos de proteção individuais, para o manuseio destes produtos, a intoxicação por 

agrotóxicos agrícolas é recorrente no espaço rural. Em relação a região Centro-Oeste, os dados 

apresentados demonstram que a intoxicação exógena vinculada as atividades rurais, tem 

ampliado o número de municípios da região considerados localizações significativas para as 

intoxicações, no decorrer do período de 2007 a 2013.  

Depreende-se que a metodologia utilizada denominada QL da intoxicação e QL da 

autointoxicação, possibilitaram esta identificação na região em relação as localizações 

significativas para a intoxicação exógena. Esta medida locacional, geralmente utilizada com 

outras finalidades, ao se fazer uso para a ocorrência das intoxicações relacionadas aos 

agroquímicos, pode auxiliar na tomada de decisão dos agentes públicos relacionados à saúde.  

De modo que hajam ou amplie as ações de saúde pública para a prevenção destas formas de 

intoxicação, nos municípios considerados localizações significativas, por exemplo. As 

correlações realizadas indicaram uma relação moderada entre a autointoxicação e a 

analfabetismo. Além disso, foram identificados elementos na literatura que confirmam a 

significância desta relação. Para a intoxicação ocorrida no ambiente de trabalho a literatura inclui 

outros elementos que podem contribuir para o aumento dos casos de intoxicação. Como a 

profissionalização de quem manuseia o maquinário agrícola utilizado, a frequência da 
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manutenção deste equipamento e a profissionalização de quem faz esta manutenção. Desta 

forma, outros elementos devem ser considerados em relação a intoxicação no ambiente de 

trabalho, contudo para que haja esta inclusão de variáveis é necessário a coleta de dados 

primários. 
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Alexandre Chapoval Neto7 

Jorge Oneide Sausen8 

 

 

SESSÃO TEMÁTICA: ST4 - Meio ambiente, desenvolvimento regional e demografia 

 

 

Resumo: Cidades inteligentes fazem uso de forma sistêmica das tecnologias da informação e 

comunicação para promover a eficiência no planejamento, execução e manutenção dos serviços e 

infraestruturas urbanas. O estudo objetivou analisar como o conceito de cidade inteligente vem 

sendo aplicado na cidade de Santa Rosa/RS, por meio do processo de mudança estratégica da 

gestão municipal. O estudo caracteriza-se como qualitativo, exploratório, descritivo e estudo de 

caso. A coleta de dados foi realizada por meio de dados secundários e entrevista semiestruturada. 

Foram adotados os procedimentos propostos pela direct research, utilizando a análise 

longitudinal e considerando três elementos fundamentais do processo evolutivo de mudança 

organizacional: conteúdo da mudança (o que); contexto da mudança (por que); e processo da 

mudança (como). Os acontecimentos foram organizados em três períodos: Ideia e ações iniciais; 

Projeto Cidade Interativa e; Abrangência das ações realizadas. Os dados e informações apontam 

que a cidade tem um conjunto consistente de ações atuando de forma isolada. A cidade se 

candidatou a receber o projeto piloto Cidade Inteligente, promovido pela TecnoPUC em parceria 

com a chinesa Huawei, sendo um importante passo para o avanço neste sentido. Contudo, 

conclui-se que Santa Rosa/RS, ainda não se caracteriza como Cidade Inteligente. 

 

Palavras-chave: Cidades Inteligentes. Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs). 

Inovação. Estratégia. 

 

 

 

 

Abstract: Brazilian cities succeed in the planning, execution and maintenance of urban services 

and infrastructures. The study objectified as a concept of well-being has been applied in the city 
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of Santa Rosa / RS. The study is characterized as qualitative, exploratory, descriptive and case 

study. The data collection was done through data from point of view and semi-structured 

interview. Direct searches, longitudinally, e-mail, longitudinal research, research and evaluation, 

longitudinal and longitudinal; city center (why); and how (like) process. The results were 

organized in three parts: Idea and initial actions; Interactive City Project e; Comprehensiveness 

of actions undertaken. The data and information indicate that the city has a set of isolated 

training actions. The city is a candidate for Entrepreneurship Smart City, promoted by 

TecnoPUC in partnership with Huawei, and is an important step towards meaning in this sense. 

However, it is concluded that Santa Rosa / RS, still does not show itself as Smart City. 

 

 

Keywords: Smart Cities. Information and Communication Technologies (ICTs). Innovation. 

Strategy. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento não é mais entendido como sinônimo de industrialização, mas sim de 

bem-estar social, de educação, de preservação ambiental e de sustentabilidade (CANÇADO; 

SAUSEN; VILLELA, 2013). O desenvolvimento se torna multidimensional e deve-se 

simultaneamente considerar os aspectos socioeconômicos, culturais, ambientais, tecnocientíficos 

e político-institucionais (SACHS, 2004). 

Dado o modelo de desenvolvimento multidimensional, os espaços geográficos passaram a 

ter sentido, reconhecer o território é possuir o domínio de um conhecimento específico, de um 

saber-fazer, de uma cultura. Isto é, o território é habitado por uma cultura, por uma identidade, 

por uma coesão social (CANÇADO; SAUSEN; VILLELA, 2013). 

O desenvolvimento multidimensional requer uma gestão participativa, em que a 

sociedade, a comunidade, a família e o indivíduo sejam protagonistas e não espectadores da ação 

do Mercado ou do Estado (SANTOS, ET. AL.; 2012). Entende-se, assim, que os processos 

democráticos retratados na participação dos cidadãos e na gestão social influenciam 

positivamente o desenvolvimento multidimensional, ou seja, sustentável.  

Neste sentido, as cidades inteligentes (smart cities) podem ser elementos estruturantes do 

desenvolvimento multidimensional, desde que contribuam para a melhoria dos indicadores 

socioeconômicos, políticos, técnicos, culturais e ambientais. As cidades inteligentes possuem 

combinação, integração e interconexão de sistemas e infraestruturas, de modo a permitir o 
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desenvolvimento social, cultural, econômico e ambiental (GIL-GARCIA; PARDO; NAM, 

2015). 

Vale ressaltar que as projeções da Organização das Nações Unidas (ONU) apontam que 

nos próximos 40 anos a população mundial crescerá em mais de 2 bilhões de pessoas, excedendo 

9 bilhões habitantes, sendo que mais de 65% destes viverão em cidades (ONU, 2018). Diante de 

tais perspectivas configuram-se eminentes desafios à gestão pública, ou seja, desafios quanto as 

restrições de natureza legal e econômica para a destinação de recursos e a competição entre 

cidades no interesse de investimentos. Nesse cenário, o conceito de cidade inteligente manifesta-

se com grandeza à gestão pública, intentando os desafios citados. 

Diante do exposto, o objetivo deste estudo foi analisar como o conceito de cidade 

inteligente vem sendo aplicado na cidade de Santa Rosa, localizado na região Noroeste do 

Estado do Rio Grande de Sul, por meio do processo de mudança estratégica da gestão municipal. 

Para atender o objetivo desta pesquisa, buscou-se compreender como o conceito de cidade 

inteligente materializou-se na cidade (superando o estágio de cidade digital). O ponto central 

refere-se às tecnologias da informação e comunicação (TICs), isto é, como estão sendo utilizadas 

na promoção de inovação e quais são as ações futuras de modo a promover uma gestão eficiente 

(infraestrutura e serviços) que atenda aos interesses e demandas dos atores sociais. 

 A pesquisa justifica-se pela relevância. A análise do processo de mudança e adaptação é 

fundamental, pois, o ambiente impõe a necessidade de constantes ajustes e adequação dos 

processos públicos de modo a responder de forma eficaz ao contexto, tencionando os objetivos 

previamente estabelecidos. 

 O gerenciamento da mudança torna-se essencial e indispensável para a inovação, 

crescimento e desenvolvimento das cidades. Estudos desta natureza poderão fornecer subsídios e 

orientações aos demais gestores municipais na gestão das mudanças estratégicas. Nesta 

perspectiva, do presente estudo pretende-se extrair contribuições teóricas que possam servir de 

subsídio ao avanço do conhecimento científico nesse campo de investigação. 

 O estudo está estruturado em quatro seções, além da introdução. Na primeira apresenta-se 

a revisão bibliográfica que discorre sobre desenvolvimento urbano e regional, tecnologia e 

inovação, cidades inteligentes e mudança e adaptação estratégica. Na segunda parte são 
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apresentados os procedimentos metodológicos utilizados na investigação empírica. Logo após a 

apresentação e análise dos resultados e; por fim, as considerações finais do estudo. 

 

 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 Inovação e Tecnologia 

Schumpeter (1988) diferenciou invenção e inovação afirmando que uma invenção é uma 

ideia, esboço ou modelo para um novo ou melhorado artefato, produto, processo ou sistema. Já 

uma inovação, no sentido econômico somente é completa quando há uma transação comercial 

envolvendo uma invenção e assim gerando riqueza. 

De modo mais amplo, o termo tem origem do latim innovare, que significa “fazer algo 

novo”. Drucker (1985) explica que a inovação é um instrumento de gestores empreendedores 

que por intermédio desta exploram a mudança como uma oportunidade para distintos negócios 

e/ou serviços. Neste sentido, Porter (1990) observa que as organizações alcançam vantagem 

competitiva por meio de ações de inovação, incluindo tanto novas tecnologias, quanto novas 

formas de fazer as coisas. 

Tidd, Bessant e Pavitt (2008) asseveram que a inovação refere-se a um processo de 

transformar uma oportunidade em uma ideia e colocá-la em prática. No entendimento desses 

autores a inovação acontece no produto, no processo, na posição e no paradigma organizacional. 

A inovação de produto representa a alteração dos produtos e serviços oferecidos pela 

organização. A inovação de processo é aquela onde a modificação acontece na forma como os 

produtos/processos são criados e entregues. Já na inovação de posição a alternância sucede-se 

com a mudança de contexto onde os produtos/serviços são inseridos. E, por fim a inovação de 

paradigma advém da mudança nos modelos mentais que imperam o que e como as empresas 

conduzem seus negócios. 

Sob esta perspectiva Scherer e Carlomagno (2009) acreditam que o paradoxo sobre a 

inovação é que todos sabem que ela é fundamental para a sustentabilidade e para o crescimento, 

todavia poucos conhecem a forma de como fazer da inovação o instrumento para a 

competitividade. O'toole Jr (1997) enfatiza que mesmo na era da burocracia as entidades 
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públicas precisam encontrar meios para melhorar a gestão e a qualidade de vida dos cidadãos. O 

desafio é colocar em prática boas ideias em um ambiente em que existem muitos atores que 

veem de realidades diferentes. 

Na ótica de Damanpour, Devece e Walker (2010), as organizações públicas adotam 

inovações para melhorar os serviços prestados aos usuários e aos cidadãos, com o objetivo de 

melhorar a qualidade de vida e tornar as comunidades mais fortes. Logo, diante da necessidade 

de gestão efetiva, absorvendo de maneira estratégica as ideias e assim inovando os produtos e 

serviços oferecidos, a inovação e tecnologia na esfera pública é um tema que desperta 

curiosidade e merece atenção. 

A tecnologia, por sua vez, promove a competitividade e o progresso social mediante a 

aplicação de conhecimentos científicos na resolução de problemas. Isto é, tecnologia é sinônimo 

de ciência aplicada. O termo tem origem grega téchné, que significa arte, no sentido de produzir 

algo, e logos, sendo estudo, pensamento.  

Cupani (2004) assevera que trata-se de um fenômeno básico, evidente na existência dos 

dispositivos que fornecem bens e serviços. Carreteiro (2009), por sua vez, evidencia que a 

tecnologia refere-se a um conjunto de conhecimentos práticos, aplicáveis e teóricos relacionados 

a um dado produto ou serviço, que estabelecem as possibilidades de produção para o 

atendimento das necessidades da sociedade. 

Lorenzetti et. al. (2012) explicam que a tecnologia relaciona-se ao desenho de artefatos e 

à planificação da sua realização, operação, ajuste, manutenção e monitoramento, à luz do 

conhecimento científico. A tecnologia é o resultado de uma atividade sobretudo humana que tem 

por finalidade realizar desejos humanos. 

A tecnologia e a inovação proporcionam maiores possibilidades para o incremento de 

produtos e serviços já existentes, como também a criação de novos. A inovação faz parte do 

cotidiano organizacional, principalmente por conta do avanço tecnológico. Inovar tornou-se uma 

necessidade constante. 

O uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) permite o aperfeiçoamento 

do desempenho dos “serviços urbanos” de modo a suportar o desenvolvimento econômico, social 

e cultural, a fim de proporcionar bem-estar possível a todos os cidadãos, além de possibilitar a 
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participação eficaz de cada cidadão em todas as questões que lhe dizem respeito no âmbito do 

município (ALMEIDA; GIMENEZ, 2017). 

O uso da Tecnologia de Informação e Comunicação nas cidades pode contribuir para 

melhoria dos serviços básicos, serviços de transporte e valorização do patrimônio cultural e 

natural, para a redução do impacto ambiental, para que sejam estabelecidos espaços urbanos 

públicos e seguros, ampliando a participação e inclusão dos cidadãos. 

Vale destacar que as cidades buscam se preparar para um crescimento populacional que 

atendam às necessidades de seus cidadãos de maneira sustentável, utilizando as TICs de forma 

estratégica na prestação de serviços públicos e nos processos da administração pública.  

O uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), no conceito de Cidade Inteligente, 

permite aplicações para a melhoria da gestão municipal e o oferecimento de uma melhor 

qualidade de vida aos cidadãos nas mais diversas áreas, como saúde, serviços públicos 

municipais, transporte, etc. 

 

 Cidades Inteligentes: as cidades do futuro 

No entendimento de Hall et. al. (2000) as cidades inteligentes são aquelas que monitoram 

e integram as condições de operações da cidade, atuando de forma preventiva para continuidade 

das atividades fundamentais. Fernandes e Gama (2006) consideram uma cidade ou um território 

inteligente quando a existência ou criação de um espaço digital/virtual está relacionado com uma 

comunidade de pessoas, caracterizado por um elevado nível de instruções e utilização de 

inovações. 

Os mesmos autores enfatizam que o termo “cidade inteligente” define áreas que abrigam 

ensino, desenvolvimento tecnológico e procedimentos de inovação, como também, espaços 

digitais, processamento de informação, transparência de conhecimento e instrumentos 

tecnológicos. Logo, uma cidade digital não é necessariamente inteligente, mas todas as que são 

inteligentes possuem componentes digitais agregadas a elas. 

Kanter e Litow (2009) explicam que as cidades inteligentes são capazes de conectar de 

modo inovador as infraestruturas físicas e de TICs, convergindo os aspectos organizacionais, 

normativos, sociais e tecnológicos, buscando melhorar as condições de sustentabilidade e de 



 

V SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

II SEMINÁRIO DA REDE IBEROAMERICANA DE 
ESTUDOS SOBRE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E 

GOVERNANÇA  

 

812 
 Toledo, Paraná de 17 a 19 de outubro de 2018. 

 

qualidade de vida da população. Já Giffinger e Gudrun (2010) asseveram que as cidades 

inteligentes possuem visão de futuro em vários aspectos - economia, pessoas, governança, 

mobilidade, meio ambiente e qualidade de vida – e são construídas mediante a combinação de 

atitudes decisivas, independentes e conscientes dos atores que nelas atuam. 

Harrison e Donnelly (2011), por sua vez, argumentam que são inteligentes as cidades que 

fazem uso de forma sistêmica das TICs para promover a eficiência no planejamento, execução e 

manutenção dos serviços e infraestruturas urbanos, no melhor interesse dos atores que atuam 

nestas cidades. Nam e Pardo (2011) complementam destacando que as TICs, nas cidades 

inteligentes, são mecanismos por meio dos quais os serviços são fornecidos e as informações 

compartilhadas. 

Assim, entende-se que as TICs possibilitam a implementação de inteligência nas cidades. 

Os territórios que utilizam as TICs transformam a vida e o trabalho de uma região, aproveitando 

os recursos de forma colaborativa e inovadora. As cidades inteligentes utilizam tecnologias que 

promovem maior otimização e eficiência na produção de bens e serviços, soluções de 

colaboração e redes sociais, sistemas especializados de atenção à saúde e educação que permitem 

a interação com os atores por meio da internet, sistemas para o tratamento de grandes volumes de 

dados, dentre outros (MITCHELL, 2007; WEBBER; WALLACE, 2009; PRATTIPATI, 2010; 

ALLWINKLE; CRUICKSHANK, 2011). 

Weiss, Bernardes e Consoni (2015) revelam que as TICs colaboram na redução das 

emissões de gases de efeito estufa, viabilizam maior eficiência no uso dos recursos materiais, 

técnicos e humanos, podem implementar novos canais de comunicação entre os atores, melhorar 

a eficiência, a transparência e a democratização no acesso a informações, contribuindo para que 

melhores escolhas sejam feitas e melhores decisões sejam tomadas. 

Para estes autores as aplicações de TICs, na criação de cidades inteligentes, são diversas e 

podem ser disponibilizadas e adaptadas às características e necessidades de cada cidade, como 

proposto no framework de sistemas integrados para as cidades inteligentes, na Figura 1. 

Os autores propuseram este modelo evolutivo partindo da implementação de um 

computador isolado (Stand Alone PC) até uma perspectiva tecnológica mais recente, a internet 

das coisas (Internet of Things). Ressalta-se que são várias as aplicações de TICs na criação de 
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cidades inteligentes, podendo ser disponibilizadas e adaptadas de acordo com às necessidades e 

características de cada local (WEISS; BERNARDES; CONSONI, 2015). 

 

 

Figura 1 – Da cidade digital à cidade inteligente: caracterização da evolução 

Fonte: WEISS; BERNARDES; CONSONI (2015) 
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PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

A pesquisa foi realizada na cidade de Santa Rosa, localizada na região Noroeste do 

Estado do Rio Grande do Sul. O estudo caracteriza-se como qualitativo, exploratório, descritivo 

e estudo de caso. 

 A pesquisa qualitativa parte da linguagem e percepções dos indivíduos. Minayo (2008) 

enfatiza que a pesquisa qualitativa responde a questões particulares, com um nível de realidade 

que não pode ser quantificado, trabalha com o universo dos significados, motivos, aspirações, 

crenças, valores e atitudes. 

 O estudo caracteriza-se como exploratório tendo em vista de que na ótica de Andrade 

(1999), este tipo de estudo deve proporcionar maiores detalhes sobre determinado tema. Neste 

sentido, Martins (2000) argumenta que a pesquisa exploratória busca maiores informações sobre 

determinado assunto e é indicada quando se tem pouco conhecimento sobre o assunto. 

 Os estudos descritivos descrevem os fenômenos de determinada realidade conforme o 

entendimento das pessoas envolvidas (TRIVINÕS, 1987). Na mesma visão, Prodanov e Freitas 

(2013) reiteram que a pesquisa descritiva exibe características de uma população ou fenômeno. 

Neste sentido, exige do pesquisador várias informações sobre o que se quer pesquisar. O estudo 

de caso é um exemplo de pesquisa descritiva (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). 

 O estudo de caso é visto como uma investigação empírica que analisa um fenômeno 

contemporâneo dentro de seu contexto real, sobretudo quando os limites não estão definidos 

claramente (YIN, 2005). Creswell (2010) considera que o estudo de caso é um método 

qualitativo com o qual o pesquisador explora em profundidade um programa, um evento, uma 

atividade, um processo ou um indivíduo. Já, no ponto de vista de Yin (2005), é uma estratégia 

interessante quando se colocam as questões “como” e “por que”, tendo o pesquisador pouco ou 

nenhum controle sobre as ocorrências.  

 A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas semiestruturadas com as 

Secretarias de Planejamento Urbano e Estratégico, Inovação, Tecnologia, Meio Ambiente e de 

Processamento de dados. Esta técnica valoriza a presença do investigador e oferece liberdade e 

espontaneidade ao informante, enriquecendo assim a investigação (YIN, 2005). A partir das 
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entrevistas foi possível identificar os episódios marcantes no período de 1990 até o ano de 2017, 

considerando a materialização do conceito de cidade inteligente. Tais acontecimentos foram 

organizados na linha do tempo e identificados em três períodos: (I) Ideia e ações iniciais; (II) 

Projeto Cidade Interativa e; (III) Abrangência das ações já realizadas. 

 Dados secundários também foram utilizados, isto é, notas jornalísticas e documentos 

disponíveis no site da prefeitura de Santa Rosa/RS, como planejamento estratégico, plano de 

governo e relatórios de prestação de contas. 

 Para nortear a coleta e a análise dos dados da presente pesquisa, foram adotados os 

procedimentos propostos pela direct research, idealizada por Mintzberg (1978), que parte da 

busca de informações e da análise e, a partir disso, traçar o fluxo de decisões estratégicas 

adotadas. A direct research utiliza a análise longitudinal, evidenciando a evolução das 

estratégias no período histórico determinado, evidenciando o processo de mudança ocorrido.  

 Pettigrew, Ferlie e McKee (1992) ainda consideram três elementos fundamentais para o 

entendimento do processo evolutivo e de mudança estratégica: o conteúdo da mudança (o que); o 

contexto da mudança (por que); e o processo da mudança (como). O conteúdo relaciona-se às 

ações que dão consistência a uma decisão. O contexto serve de justificativa à decisão. O 

processo, contudo, é a forma pela qual a decisão foi implementada. Portanto, utilizou-se também, 

de uma análise histórica, contextual e processual para analisar o caso do município de Santa 

Rosa/RS, como conceito de cidade inteligente. 

 

RESLTADOS E DISCUSSÕES 

 

Apresentação do Caso de Estudo – O Município de Santa Rosa/RS 

Município situado na Fronteira Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, Santa Rosa foi 

criado em julho de 1931 e de acordo com dados do IBGE (2016), possui população estimada em 

72.504 pessoas. Os dados históricos de Santa Rosa evidenciam que os primeiros progressos e 

melhoramentos foram feitos por meio da iniciativa de particulares. A estrada de ferro que ligava 

os municípios de Santa Rosa a Santo Ângelo foi inaugurada em 12 de maio de 1940, com ela 
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aumentou a população. O telefone chegou no município em 1945, por iniciativa da Prefeitura 

Municipal (SANTA ROSA, 2018). 

Santa Rosa constituiu-se pela diversidade étnica na formação do município. Os principais 

grupos que constituem a população são indígenas, portugueses, negros, italianos, poloneses e 

alemães. Existem muitas famílias de descendentes destes imigrantes residindo em Santa Rosa, e 

que atualmente estão se organizando com o objetivo de resgatar suas raízes culturais como a 

língua, a música, a dança, a vestimenta, os pratos típicos, etc. (SANTA ROSA, 2018). 

A economia é baseada na agropecuária, agricultura, polo metal mecânico, indústria e 

construção civil (SANTA ROSA, 2018). Na agropecuária, destaca-se o rebanho bovino 

manejado com modernas técnicas de produção, que faz desta a maior bacia leiteira do Rio 

Grande do Sul, fornecendo, juntamente com a suinocultura, matéria-prima qualificada para as 

agroindústrias. A agricultura responde por boa parte da produção gaúcha, com destaque para a 

soja (30% do Estado), que movimenta um ciclo de negócios que vai do pequeno produtor ao 

mercado internacional. A produção de hortigranjeiros e produtos coloniais revela-se uma 

alternativa de valorização e rentabilidade da família rural, aproximando os frutos da terra do 

consumidor local. 

No pólo metal mecânico, Santa Rosa e região são modelos no segmento industrial. 

Fabricando peças, máquinas e implementos agrícolas as empresas (AGCO e JOHN DEERE), 

lideram o processo de produção que movimenta o agronegócio e consolida aqui o mais vigoroso 

polo metal mecânico do país voltado para a agricultura. Isto é, cerca de 66% das colheitadeiras 

brasileiras são produzidas nesta cidade. 

Já em relação à indústria, este segmento da economia beneficia o setor primário com 

tecnologia e eficiência. A erva-mate produzida em Santa Rosa abastece a tradição do chimarrão 

em todo o Estado. Também um volume considerável de soja é transformado em farelo e óleo, 

fazendo parte da composição de marcas consagradas de alimentos. Ainda, cooperativas investem 

na agroindústria potencializando a força do produtor local.  

Além disso, vale salientar a construção civil no munícipio, edificando obras públicas e 

privadas com sistemas construtivos inovadores, mão-de-obra qualificada e presteza no 

cumprimento de prazos. 
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O município apresenta na área de educação, uma ampla rede de ensino, com 

universidades, fundações, escolas técnicas, municipais e estaduais e particulares, qualificando 

um grande número de jovens e adultos para o mercado de trabalho da região, fazendo a base de 

um desenvolvimento consistente em todos os segmentos profissionais (SANTA ROSA, 2018). 

Neste sentido, os dados do IBGE (2010) mostram que a taxa de escolarização do município, na 

faixa etária de 6 a 14 anos de idade, é de 98,6%. 

A população de Santa Rosa dispõe de muitas praças, que são usados como forma de 

lazer. As principais praças da cidade são: Praça da Bandeira, Praça da Independência, Praça 10 

de Agosto, Praça Polivalente, Praça Cinquentenário, Praça Berlim e o Tape Porã. Também o 

Parque Municipal de Exposições Alfredo Leandro Carlson, composto por uma área de 47 

hectares, com aproximadamente 25 mil metros de área construída, sendo um dos maiores 

parques do interior do Estado. 

No munícipio acontecem diversos eventos. A partir dos anos 60, dada a importância da 

cultura da soja, responsável pelo crescimento e desenvolvimento econômico da região e, 

particularmente, do município, institui-se a Fenasoja, caracterizando-se como uma feira que tem 

o objetivo de mostrar e comercializar os produtos produzidos no município e região. A Fenasoja 

se realiza no Parque Municipal de Exposições Alfredo Leandro Carlson e recebe muitos 

expositores de várias partes do Brasil. Além disso, durante a festa acontecem eventos artísticos e 

populares. Destaca-se ainda o evento cultural Musicanto Sul-Americano de Nativismo, o 

Encontro Estadual de Hortigranjeiros e Artesanato e a Indumóveis. 

Santa Rosa atualmente é conhecida como o Berço Nacional da Soja e das Colheitadeiras 

Automotrizes. Caracteriza-se pela presença de várias etnias e é um polo metal mecânico, 

produzindo para todo país e exterior máquinas e implementos agrícolas. 

Em relação ao trabalho e rendimentos, em 2015, o salário médio mensal era de 2.4 

salários mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 34.4%. 

Quanto à educação, em 2015, os alunos dos anos inicias da rede pública da cidade tiveram nota 

média de 6.1 no IDEB. Para os alunos dos anos finais, essa nota foi de 4.4. A taxa de 

escolarização (para pessoas de 6 a 14 anos) foi de 98.6, em 2010. Esses indicadores elevaram o 

município à posição de 188 no total de 497 das cidades do estado. Já na área de saúde a taxa de 
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mortalidade infantil média na cidade é de 12.33 para 1.000 nascidos vivos. Comparado com 

todos os municípios do Estado, fica na posição 159 de 497 (IBGE, 2015). Segundo dados da 

Fundação de Economia e Estatística (FEE - 2015) o Produto Interno do Bruto (PIB) é de R$ 

2.407.443.85 (mil). A expectativa de vida ao nascer (2010) é de 77,25 anos e o Índice de 

Desenvolvimento Humana (IDH – 2013) é de 0,769. O IDH Municipal varia de 0 a 1 

considerando indicadores de longevidade (saúde), renda e educação. Quanto mais próximo de 0, 

pior é o desenvolvimento humano do município. Quanto mais próximo de 1, mais alto é o 

desenvolvimento do município. Assim, a faixa de desenvolvimento humano em uma escala que 

varia de muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto, Santa Rosa está na faixa alto. 

 

Períodos de Mudança Estratégica na Perspectiva de Cidade Inteligente 

Tendo em vista a metodologia utilizada no presente estudo, elaborou-se o Quadro 1 que 

sistematiza os principais períodos de mudanças estratégicas, adotadas por Santa Rosa/RS, com o 

objetivo de materializar o conceito de cidade inteligente. 

 

Quadro 1-Períodos de mudança cidade de Santa Rosa/RS 

 

Períodos 

Estratégicos 

Contexto 

(Por que?) 

Conteúdo 

(O que?) 

Processo 

(Como?) 

1990 

a 

2003 

I – Ideia e ações 

iniciais 
Visão de oportunidade 

Equipe de trabalho 

para gerenciamento 

Concepção de projetos 

e processos de melhoria 

2004 

a 

2014 

II – Projeto 

Cidade Interativa 

Proporcionar bem-estar 

à população 

Construção do 

Tapeporã 

Aplicação de recursos 

públicos disponíveis 

2015 

a 

2017 

III – Expansão e 

Projetos futuros 

Abrangência das ações 

já realizadas 

Desenvolvimento de 

novos projetos 

Alinhamento e 

consistência no plano 

de governo 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Origem e Evolução das Iniciativas TICs em Santa Rosa/RS 

As primeiras ideias e iniciativas relacionadas às tecnologias da informação e 

comunicação em Santa Rosa/RS surgiram em meados de 1990, a partir da visão de 

oportunidade da gestão municipal da época, caracterizando o Período Estratégico I. Neste 

período a gestão por meio da formação de uma equipe de trabalho específica, buscou conceber 

os projetos e processos de melhoria. 
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Dentre as ações iniciais de melhoria implantadas destaca-se o Programa Nacional de 

Apoio à Modernização Administrativa e Fiscal (PNAFM). Neste programa, representantes da 

cidade participaram de vários seminários com o intuito de modernizar a parte administrativa e 

financeira, arrecadar mais sem aumentar impostos, isto é, melhorar a eficiência pública. Neste 

sentido, a infraestrutura recebeu ampliações (redes de computadores, softwares, internet, 

treinamentos, construção e reformas de prédios, etc.), melhorando as condições de trabalho e 

também os serviços prestados à comunidade. 

Outro avanço foi a implantação do Sistema de Georreferenciamento da cidade, 

permitindo informações geográficas de forma digital, como também a instauração de 

monitoramento eletrônico, com câmeras em alta resolução. 

O gerenciamento de projetos teve melhorias sendo integrado via sistema e o Parque de 

Exposições recebeu conexão Wi-fi. Neste período já se falava em cidade interativa, projeto 

consolidado posteriormente em meados dos anos de 2004/2005 e, inicialmente executado em 

2014, devido às descontinuidades dos governos. 

O Projeto Cidade Interativa caracteriza o Período Estratégico II, com a construção do 

Parque Tapeporã, com o objetivo de proporcionar bem-estar a população. Trata-se de um 

parque que começa na antiga estação ferroviária, hoje um museu, com extensão total de 1.900 

metros. O Tapeporã foi construído também buscando resgatar a história dos trilhos de trem, 

antiga rede ferroviária da cidade. 

Em 2014 a prefeitura recebeu recursos advindos da ALL (América Latina Logística), por 

intermédio da procuradoria do Estado, sendo destinados para a execução do projeto. O projeto é 

composto de 6 etapas, destas 3 já concluídas. Ou seja, 920 metros estão prontos, investimento de 

aproximadamente 2 milhões de reais, sendo um dos cartões postais de Santa Rosa/RS. 

A área já construída disponibiliza à população Wi-fi, como também academia aberta, 

bibliotecas, parque para as crianças, pista de caminhada, palco para pequenos shows, grupos de 

yoga, meditação, espaço de socialização e ponto de encontro para o tradicional chimarrão. 

O Tapeporã possui sistema de segurança integrado à Brigada Militar municipal, por 

intermédio de vídeo-monitoramento, destacando a preocupação com a segurança pública. O 
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parque possui iluminação de LED, rede de esgoto e arborização com mudas nativas. Dispõe 

diariamente de equipe de limpeza para manutenção e conservação. 

Durante a realização das obras, algumas dificuldades foram encontradas, como as 

intervenções da população. Tratavam-se de reclamações e resistência em relação a algumas 

etapas da obra.  

Contudo, o impacto do parque foi altamente positivo, a cidade abraçou o Tapeporã e 

tornou o espaço para si, essa é a intenção de espaços públicos, que as pessoas utilizem-os. O 

projeto foi divulgado em emissoras de televisão, jornais locais e por meio de entrevistas em 

rádio, visando promover a cidade. 

Neste mesmo período, a rede Wi-fi foi disponibilizada às demais praças e pontos da 

cidade, como também criou-se a Agência de Desenvolvimento de Santa Rosa/RS. Esta agência 

tem como objetivo apoiar institucionalmente as empresas instaladas na região; fomentar e 

divulgar as oportunidades de investimentos na região; fomentar estudos, programas, projetos, 

com o objetivo de enfrentar os desafios comuns no desenvolvimento econômico e social da 

região; e identificar e atrair investimentos para a região. 

Dentre os projetos implementados, tem-se o Conecta, que oportuniza espaços para fóruns 

de discussão sobre educação, inovação e empreendedorismo. Vale citar ainda o Conecta 

Educação, projeto este que oportunizou capacitação de 76 horas ao longo do ano aos professores 

quanto à utilização de ferramentas do Google - G Suite (Google For Education) - no processo de 

aprendizagem com diversos recursos focados no processo educacional, sendo um importante 

aliado dos desafios educacionais dos professores e gestores de escolas. O objetivo do programa 

foi capacitar os professores no uso de metodologias ativas e inovadoras com o uso de recursos de 

tecnologias colaborativas e acompanhar a realização de projetos com o uso da tecnologia 

educacional junto à rede da secretaria de Desenvolvimento Educacional do município. A 

secretaria objetivou realizar um trabalho diferenciado com professores e gestores na proposta de 

educação em rede, cujo norte é o uso de novas metodologias educacionais e a inserção das 

tecnologias no processo educativo, possibilitando a busca pela fluência digital e ampliação do 

conhecimento. 
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Ainda, na área de Educação, o município possui o programa “Viva na Escola”, conhecido 

como a Lei do Passe Livre, instituído e regulamentado no município pela Lei n.5018 de 2013. 

Esse programa disponibiliza transporte gratuito para todos os alunos de ensino fundamental, 

médio, técnico e universitário do município, tanto da rede pública como privada, desde que o 

aluno more a mais de 1 km de distância da escola. Para custear o programa a prefeitura investe 

cerca de R$ 1.000.000,00 por ano. Nos últimos 4 anos foram contemplados mais de 11 mil 

alunos que estudam na cidade e recebem o crédito mensal, de tantas passagens quanto forem os 

dias letivos estabelecidos pelo calendário da rede municipal no período de fevereiro a dezembro 

de cada ano, contemplando duas passagens diárias, ida e retorno. 

Quanto à segurança, no final de 2017 a cidade passou a contar com 26 câmeras de 

monitoramento espalhadas pela cidade em pontos estratégicos. O objetivo da implantação das 

câmeras é realizar o vídeo-monitoramento dando mais segurança para a comunidade, inibindo o 

tráfico de drogas e auxiliando na elucidação de crimes e acidentes de trânsito, sendo um serviço 

multiplicador de olhos para a polícia. Esse sistema conta com tecnologia HD, que garantem 

melhor resolução de imagens, com a capacidade de ver mais detalhes ou ter uma cobertura mais 

ampla. O monitoramento das câmeras está a cargo do Batalhão da Polícia Militar e Polícia Civil.  

Quanto à saúde, a administração municipal por meio da Fundação Municipal de Saúde de 

Santa Rosa (FUMSSAR) vem desenvolvendo mediante o Sistema de Informatização, desde 

2014, a integração dos atendimentos nos Postos de Saúde com os demais setores e prestadores de 

serviços através da utilização do software IPMr. Implantou o Prontuário Eletrônico com os 

registros conforme os padrões do Ministério da Saúde e Certificação Digital. Pioneiro na 

Certificação Digital, Santa Rosa possui os registros juridicamente validados em toda a rede da 

FUMSSAR, possibilitando aos profissionais de saúde o acesso às informações lançadas no 

atendimento aos usuários no sistema informatizado. Este processo garante economia com 

impressão e arquivamento de prontuários, além de maior segurança no armazenamento das 

informações e agilidade no manuseio e em processos de pesquisa das informações clínicas. O 

Prontuário Eletrônico tem como objetivo agilizar, organizar e qualificar o atendimento na 

atenção primária em saúde. Pelo prontuário, os profissionais conseguem acessar o histórico de 

consultas e condições de saúde dos usuários, além de exames realizados anteriormente. Os 
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usuários do SUS já saem das Unidades de Saúde com os seus exames agendados e com os 

encaminhamentos para as consultas com especialistas, colocados em lista de espera online, 

evitando a peregrinação dos usuários por intermédio da rede de serviços e informações acessíveis 

da FUMSSAR. Cada médico possui um dispositivo eletrônico (TOKEN), com todas as 

informações profissionais que permitem o acesso ao prontuário eletrônico, contendo ainda uma 

certificação digital do profissional. Trata-se de um avanço na qualificação dos atendimentos, 

tendo em vista o bem-estar do usuário. 

Ainda, a FUMSSAR realizou melhorias no Portal da Transparência, que permitiram o 

melhor acesso na informação do posicionamento de pacientes nas filas de espera para consultas 

ou exames. Para isto o usuário deve entrar no endereço: 1º Passo – Acessar o 

site: www.fumssar.com.br; 2º Passo – Clicar no ícone Consulta posição na lista de espera; 3º 

Passo – Digitar o código descrito no comprovante de cadastro, o qual é recebido pelo usuário na 

Unidade Básica de Saúde ou no Atendimento. Digitar a tecla enter. A ação também permite 

informar aos usuários do SUS outras opções de acesso do posicionamento da fila de espera, estas 

informações podem ser acessadas por meio de aplicativo para leitura de QRCODE no 

smartphone, sendo necessário abrir o aplicativo e posicionar a câmera no QRCODE, após clicar 

no link e abrir o arquivo PDF. Já no IPhone deve abrir a câmera e posicionar no QRCODE, após 

clicar no link e abrir o arquivo PDF. Estas melhorias facilitam a informação e a transparência do 

processo, dando mais agilidade para o acesso dos usuários, bem como disponibilizar e otimizar o 

tempo das atendentes, reduzir o tempo de espera dos usuários no atendimento, reduzindo em 

30% o número de ligações feitas para o setor de atendimento. 

Quanto ao transporte, os usuários de transporte coletivo urbano contam com ônibus que 

ofertam acessibilidade (100% dos carros adaptados com acessibilidade aos deficientes), 

bilhetagem eletrônica, câmeras de segurança e reconhecimento facial. A questão da concessão do 

transporte público é um ponto importante em relação a facilitar a mobilidade e a qualidade de 

vida dos usuários. 

No que tange ao meio ambiente, a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável está 

habilitada para o licenciamento ambiental digital, no qual o empreendedor ou sua consultoria 

prestará informações das atividades desenvolvidas por meio do Site da Prefeitura Municipal, na 

http://www.fumssar.com.br/
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aba “Licenciamento Ambiental”. O procedimento possibilita avanços na desburocratização e 

modernização nos procedimentos que envolvem o licenciamento ambiental, resultando na 

redução de tempo na tramitação dos processos, otimizando os trabalhos. As vantagens 

apresentadas pelo novo sistema, além da proteção do meio ambiente, com a economia de papel, 

representam a redução de tempo na tramitação dos processos, pois a comunicação entre o órgão 

ambiental e usuário será por e-mail, evitando o uso de correio e o acesso simultâneo aos 

documentos existentes nos processos, o que agiliza a análise técnica e transparência dos 

processos administrativos. Os documentos de licença emitidos são assinados digitalmente. 

No campo dos resíduos sólidos urbanos (lixo) o município optou pela terceirização do 

serviço de coleta seletiva do lixo. Engloba serviços relacionados à coleta e transporte do resíduo 

domiciliar.  O lixo orgânico é recolhido três vezes por semana e o seco uma vez semanalmente. 

No entanto, na parte central do município o lixo (seco e orgânico) é recolhido diariamente de 

segunda à sábado. Os resíduos provenientes de varrição de ruas e podas nos espaços públicos 

também são terceirizados pelo município, sendo destinados à locais devidamente apropriados.  

Na área do saneamento, a concessão de água e esgoto é da CORSAN que vem 

trabalhando na construção de uma nova ETA (Estação de Tratamento de Agua) no bairro 

Cruzeiro e na ampliação da rede de esgotamento sanitário, previsto atingir 100% dos domicílios 

e comércios. Também destaca-se a ampliação da rede da ETE (Estação de Tratamento de 

Efluentes). Essas melhorias visam proporcionar abastecimento de água e tratamento de esgoto 

para garantir acessibilidade desses serviços, saúde e qualidade de vida à população bem como 

proteção ao meio ambiente. 

 Ainda em relação ao sistema on-line, o município disponibiliza um serviço de ouvidoria 

municipal diretamente na página eletrônica da prefeitura, onde é possível que o cidadão faça sua 

sugestão, elogio, reclamação ou denúncia para a Prefeitura. 

 

 

Perspectivas para Ampliação do Uso das TICs – Ações Futuras 

O Período Estratégico III é configurado pela expansão e constituição de projetos 

futuros, devido a abrangência das ações já realizadas. Para a área já construída do Parque 
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Tapeporã, existe um projeto para que este receba mais uma academia aberta e quiosques, 

configurando um espaço diferenciado para socialização. As etapas 4, 5 e 6 estão previstas para 

iniciar efetivamente em 2018. 

Quanto às escolas, estas em breve receberão implantação de energia solar e melhoria na 

infraestrutura. Já a respeito da iluminação pública, a cidade busca efetuar a troca das luminárias, 

passando a utilizar o LED, gastando menos energia e protegendo o meio ambiente. 

 Vale salientar que as ações de Santa Rosa/RS estão relacionadas ao seu planejamento 

estratégico. A gestão estruturou um plano pensando em Santa Rosa/RS daqui a 100 anos. Este 

projeto de forma constante está sendo revisado, tendo em vista sua efetiva implantação. 

 A cidade de forma constante, com o auxílio da Agência de Desenvolvimento, busca 

incentivar a inovação na economia tradicional e incentiva a formação de ambientes inovadores, 

capazes de desenvolver uma nova economia, uma reengenharia de negócios baseada em 

cérebros. 

Em relação à educação, a Secretaria de Desenvolvimento Educacional está implantando 

um sistema de gestão pública municipal que interliga as escolas da rede municipal de Educação 

Infantil e Fundamental à secretaria. Dessa forma, todos os dados das escolas, inclusive o cadastro 

dos alunos, estarão inseridos em um sistema único e integrado. Inicialmente, secretários e 

diretores das escolas receberam uma capacitação que orientou a inserção de dados e uso do 

sistema. Na sequência, os servidores da secretaria e do setor de recursos humanos foram 

orientados. Os professores terão acesso ao portal e incluirão os dados, tais como listas de 

chamada e avaliações dos alunos. Por fim, pais e alunos terão acesso aos dados, mas de forma 

restrita. A informatização de todos os dados das escolas e da secretaria define um momento 

histórico da educação da rede municipal em razão da agilidade ao acesso do sistema e consulta 

de informações atualizadas no sistema. 

Santa Rosa/RS, uma cidade inteligente? Análise dos Resultados 

A partir do levantamento e análise das informações coletadas definiu-se alguns pontos 

que tiveram relevância no estudo. Esses pontos estão destacados nos tópicos a seguir. 

-Cultura de empreendedorismo na cidade: percebe-se que o município busca melhorar o 

ambiente empreendedor apoiando os pequenos, médios e grandes negócios para estimular o 
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desenvolvimento local e regional. Neste cenário, o município busca assumir a responsabilidade 

pelo desenvolvimento, aproveitando suas potencialidades, bases fundamentais para o 

desenvolvimento multidimensional. A prefeitura municipal pensando Santa Rosa como cidade 

empreendedora, constantemente busca e capta recursos para investimento em infraestrutura na 

cidade, estimulando a participação dos vários atores da sociedade e a participação em agências 

de desenvolvimento regional locais e regionais. 

-Conceito e aplicação: entendimento e aplicação do conceito de cidade inteligente pelo 

poder público. Com base nos dados coletados e analisados, foi possível perceber que os 

problemas da esfera municipal também estão cada vez mais interdependentes e inter-

relacionados. Nesse contexto, a preocupação destacada é o gerenciamento dos desafios numa 

perspectiva mais realista, trabalhando com várias visões possíveis com maior clareza e 

objetividade. A esfera municipal tem feito esforço de melhorar as ações do governo. No entanto, 

conclui-se, assim, que as ações atuais são pontuais e isoladas, não estando conectadas em um 

protejo integrado que caracteriza uma cidade inteligente.  

Destaca-se que as soluções não emergem por si só, isto é, as coisas não acontecem 

automaticamente. Faz-se necessário buscar alternativas envolvendo o esforço do governo e da 

comunidade com ações de aplicabilidade prática e objetiva. 

-Plano de seguimento: alinhamento e consistência entre o plano de governo e iniciativas 

futuras. O atendimento das necessidades de Santa Rosa é planejado estrategicamente, a longo 

prazo. Várias são as temáticas municipais contempladas quando ao desenvolvimento local e 

regional, como: ciência e tecnologia, cultura, educação, indústria, lazer, meio ambiente, saúde, 

segurança e serviços. Pensar estrategicamente essas temáticas municipais, de forma integrada, 

factível e participativa, vai muito além de um plano de governo, isto é, significa propiciar aos 

cidadãos uma qualidade de vida mais adequada e de longo prazo. Santa Rosa possui ações na 

área da saúde, educação, transporte, habitação e meio ambiente que estão utilizando as TIC’s, no 

entanto, tratam-se de ações isoladas e fracionadas. Algumas ações não possuem continuidade, 

tendo em vista a descontinuidade de projetos políticos pela troca de governos, limitando as 

possibilidades de um projeto duradouro. 
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-Ações futuras de integração: Santa Rosa possui planejamento estratégico a longo prazo. 

Para tanto, o município esta convidando vários atores da sociedade – universidade, associação 

comercial, empresários, comunidade - para trabalhar em conjunto, debater, estudar e revisar este 

plano, definindo um conjunto de objetivos estratégicos e ações relacionadas e alinhadas a esses 

objetivos, configurando um grande programa. A partir do planejamento estratégico buscar-se-á 

desenvolver outros programas, vinculando-os a um grande “guarda-chuva” - programa que 

permitirá melhor gerenciamento, agilidade e eficiência. 

-Rumo à Cidade Inteligente: os governos municipais, juntamente com lideranças locais, 

realizaram encontro em Porto Alegre/RS no qual Santa Rosa se candidatou a receber o projeto 

piloto de Cidade Inteligente, concebido pela TecnoPuc, em parceria com a empresa chinesa 

Huawei, líder global de tecnologia de soluções de informação. 

Steinert et al. (2011) explica que as cidades inteligentes possuem visão moderna do 

desenvolvimento urbano e reconhecem a importância das TICs na competitividade econômica, 

na sustentabilidade ambiental e na qualidade de vida. Trata-se de um conceito que vai além dos 

aspectos puramente técnicos. 

 Neste contexto, o projeto consiste em possibilitar integrar dispositivos que visam facilitar 

a vida das pessoas em plataformas de comunicações confiáveis e acessíveis, permitindo a 

interação de diferentes atores. Mediante um sistema integrado, serão coletadas informações em 

tempo real e as mesmas auxiliarão na solução de problemas de infraestrutura, mobilidade urbana, 

saúde, educação e meio ambiente. No caso da mobilidade urbana, existem sensores que serão 

utilizados para identificar placas de veículos com irregularidades e a informação será repassada 

aos órgãos de segurança em tempo real. A mesma tecnologia pode, ainda, ser utilizada no 

cerceamento eletrônico da cidade, identificando as placas de veículos que têm acesso ao 

município. O programa buscará melhorar as condições de vida da comunidade e também treinar 

profissionais para a área de tecnologia.  
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CONCLUSÃO 

 

Este estudo buscou analisar como o conceito de cidade inteligente vem sendo aplicado na 

cidade de Santa Rosa, por meio do processo de mudança estratégica da gestão municipal.  Para 

isso, explorou-se o conceito de cidade inteligente e suas possibilidades de materialização sob a 

perspectiva das TICs, como uma das formas para que um governo municipal possa promover 

uma gestão eficiente (infraestrutura e serviços) que atenda aos interesses e demandas dos 

usuários.  

As cidades podem funcionar como plataformas tecnológicas para o fornecimento de 

facilidades e recursos, convergindo todos os atores em prol de objetivos comuns de 

desenvolvimento e eficiência, criando um círculo virtuoso e replicável. Inclusão social e digital, 

mobilidade, educação, saúde e segurança são importantes desafios para as tecnologias em 

cidades inteligentes. A partir da pesquisa realizada foi possível entender que as dificuldades 

enfrentadas pelas cidades são várias e a necessidade de torná-las inteligentes é cada vez maior. 

Como observado no caso de Santa Rosa, um conjunto de ações desde 1990 vem sendo 

realizado, como o caso do Programa Nacional de Apoio à Modernização Administrativa e Fiscal 

(PNAFM); implantação do Sistema de Georreferenciamento; disponibilização de wi-fi em pontos 

públicos na cidade de forma gratuita; a construção do Parque Tapeporã, proporcionando bem-

estar à população; implantação do Conecta com a utilização de ferramentas do Google - G Suite 

(Google For Educatio); programa “Viva na Escola”; implantação das câmeras de vídeo-

monitoramento com tecnologia HD; a Fundação da Saúde, com a utilização do software IPMR; o 

prontuário eletrônico, bem como melhoria no portal transparência que permite ao usuário do 

SUS acompanhamento da espera; transporte coletivo urbano, com ônibus que ofertam 

acessibilidade (100% dos carros adaptados com acessibilidade aos deficientes), bilhetagem 

eletrônica, câmeras de segurança e reconhecimento facial; licenciamento ambiental digital; 

sistema de ouvidoria on-line; sistema de interligação dos dados das escolas municipais com a 

secretaria de educação; e por fim, se candidatando junto ao Projeto de Cidades Inteligentes, da 

TecnoPUC. 
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Essas ações elencadas foram implantadas e grande parte delas estão em execução, 

todavia, por se tratar de ações públicas, em que a cada 4 anos ocorre a troca de governo, muitas 

ações foram interrompidas ou, não continuadas pelo mandatário seguinte. 

É importante mencionar que a implementação de componentes de TICs não devem ser 

vistas como solução única e inequívoca na resolução dos problemas de infraestruturas e serviços 

públicos. É importante que sua implementação seja respaldada por criteriosas avaliações de 

aplicabilidade e de benefícios auferidos como consequência dos investimentos realizados. 

Decidir cuidadosamente sobre a estratégia a ser implementada, particularmente considerando 

aspectos financeiros, legais e políticos, é de suma importância.  

No caso de Santa Rosa, os desafios de implementar um projeto de cidade inteligente não 

são pequenos, pois necessita trabalhar com um conjunto de aspectos, como: renda, saneamento 

básico, educação, mobilidade, saúde e segurança. Este conjunto de ações só foi possível 

mediante um projeto consistente, com todos os segmentos envolvidos, como também necessita 

de uma rede de parcerias entre Governo Municipal, Empresas, Universidades e Centros de 

Pesquisa, visando unir esforços para que este projeto se viabilize de forma inteligente e 

sustentável. 

Nas cidades inteligentes, as TICs possibilitam a coleta de dados e informações em tempo 

real, além de permitir uma visão holística da cidade. Ter infraestrutura TIC robusta é essencial ao 

se pensar em cidades inteligentes e sustentáveis. Contudo, sua presença não implicará 

necessariamente na inteligência da cidade, uma vez que a melhoria da vida nas cidades não 

acontecerá naturalmente pelo emprego da tecnologia. A compreensão do conceito de smart cities 

não se limita ao uso de tecnologias na gestão das cidades, mas parte de uma visão ampliada, que 

combina tecnologia e gestão urbana para melhorar a vida das pessoas. 

Este estudo oferece contribuições práticas aos gestores públicos na medida em que 

possibilita, por meio da descrição e análise dos eventos que caracterizam a implantação de um 

projeto municipal na perspectiva de uma cidade inteligente, refletir e avaliar o comportamento 

estratégico adotado e as repercussões e falhas na condução do mesmo. 

Do ponto de vista da contribuição acadêmica o estudo permitiu fazer uma análise das 

ações municipais sob a lente teórica da abordagem das cidades inteligentes. Teorizar sobre a 
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aplicabilidade de tais conceitos, propiciam um olhar sobre uma experiência interessante na 

temática de implantação de um projeto de desenvolvimento de ações que objetivam a melhoria 

da qualidade de vida das pessoas numa comunidade, a partir do conceito de cidade inteligente. 

Santa Rosa pode ainda não ser caracterizada como uma cidade inteligente, no entanto, possui um 

projeto de reestruturação urbana que lhe diferencia das demais cidades da região e cria condições 

objetivas de melhoria da qualidade de vida de seus cidadãos....  

Por fim, esta pesquisa limitou-se a contar a história da cidade de Santa Rosa com base na 

percepção dos entrevistados, ou seja, restringem-se, portanto, à percepção e interpretação destes 

sujeitos. O que torna o estudo menos passível de representar o sentimento de todos os segmentos 

da sociedade. Portanto, sugere-se a realização de estudo mais amplo com o intuito a avaliar o 

resultado da cidade após a implantação do Projeto Cidade Inteligente. Isto é, analisar como o 

governo municipal, com as lideranças locais, conceberam projeto piloto Cidade Inteligente, 

projetado pela TecnoPuc, em parceria com a empresa chinesa Huawei, destacando quais os 

fatores e implicações que este projeto trouxe, do ponto de vista da contribuição social, 

econômico e ambiental, servindo de subsídio para outros municípios a respeito da temática. 
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ANÁLISE DO ESPAÇO RURAL DO MUNICÍPIO DE PANAMBI/RS: UMA 

PERSPECTIVA DE DESENVOLVIMENTO RURAL9 

 

ANALYSIS OF THE RURAL AREA OF THE MUNICIPALITY OF PANAMBI / 

RS: A RURAL DEVELOPMENT PERSPECTIVE 

 

 

Ricardina António Janeque10 

Rosani Marisa Spanevello11 

Tanice Andreatta12 

 

SESSÃO TEMÁTICA: ST4 - Meio ambiente, desenvolvimento regional e 

demografia 

 

 

Resumo: Partindo-se da importância do meio rural como objeto central de vários 

estudos, nesta pesquisa se objetivou caracterizar o espaço rural do município de 

Panambi, em uma perspectiva de desenvolvimento rural. Os dados foram compilados 

e tratados a partir de técnicas de estatística descritiva. Os resultados demonstraram 

que o município apresenta elevada população urbana (90,8%) e pequena proporção da 

população rural (9,2%). A proporção da população rural que não residiu sempre no 

município indicou haver maior capacidade de atração do município em termos de 

oportunidades. A população rural apresenta alto nível de escolaridade, e os 

indicadores de infraestrutura como telefone fixo, esgoto Sanitário e abastecimento de 

água no meio rural, sugerem haver “bem-estar” e relativa qualidade de vida. O VAB 

Agropecuária tem participação baixa no PIB em relação ao VAB de serviços e 

indústria, assim como a participação baixa do pessoal ocupado em estabelecimentos 

agropecuários, em 2006. Embora em pequena proporção, ainda existem famílias com 

domicílios rurais sem banheiro ou sanitário o que pode causar efeitos nocivos ao 

ambiente rural.  A existência de matas naturais e plantadas pode ser aliada ao 

crescimento da utilização do turismo rural como meio de complementar a renda no 

rural. Conclui-se que o espaço rural do município de Panambi é uma zona 

economicamente integrada, e a existência de diversas fontes de rendimento das 

famílias rurais (em áreas agropecuárias, industriais e serviços) e mão-de-obra 

qualificada fazem com que apresente um desenvolvimento “multissetorial” e a 
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heterogeneidade de instituições sugerem presença de multiatores envolvidos em 

relações locais/municipais de desenvolvimento. 

 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento rural. Município de Panambi. População Rural. 

Abstract: Based on the importance of the rural environment as the central object of 

several studies, this study objected to characterize the rural area of the municipality of 

Panambi, from a rural development perspective. The data were compiled and treated 

using descriptive statistics techniques. The results showed that the municipality has a 

high urban population (90.8%) and a small proportion of the rural population (9.2%). 

The proportion of the rural population that did not always reside in the municipality 

indicated that there is a greater capacity of attraction of the municipality in terms of 

opportunities. The rural population has a high educational level, and infrastructure 

indicators such as landline telephone, sanitary sewage and rural water supply suggest 

that there is "well-being" and a relative quality of life. VAB Agriculture has a low 

GDP share in relation to the GVA for services and industry, as well as the low 

participation of staff employed in agricultural establishments in 2006. Although to a 

small extent, there are still families with rural households without a bathroom or 

sanitary harmful effects on the rural environment. The existence of natural and 

planted forests can be combined with the growth in the use of rural tourism as a 

means of complementing rural income. It is concluded that the rural area of the 

municipality of Panambi is an economically integrated zone, and the existence of 

diverse sources of income of the rural families (in agricultural, industrial and services 

areas) and skilled labor make it present a development "Multisectoral" and the 

heterogeneity of institutions suggest the presence of multi-actors involved in local / 

municipal development relations. 

 

Keywords: Rural development. Municipality of Panambi. Rural Population. 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

Nos últimos anos, a discussão em torno de questões voltadas ao 

desenvolvimento rural, vem sendo um tema cada vez mais relevante na academia, 

sendo alvo de importantes debates e discussões. O desenvolvimento rural é parte 

importante da sociedade, contemplando diferentes dimensões, que Ploeg, Jingzhong e 

Schneider (2010) definem por ser executadas principalmente por políticas públicas 

que buscam reduzir desequilíbrios sociais e espaciais e fortalecer fatores que 

desenvolvam o público rural. 
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No Brasil o significado do desenvolvimento rural ainda desperta 

controvérsias, mas cada vez fica mais evidente que existem diferentes modos de se 

observar o rural e de caracterizá-lo aos quais correspondem diferentes modos de se 

praticar a agricultura e de se relacionar com os demais processos socioambientais 

(SCHNEIDER, 2010). 

Partindo-se da importância do meio rural como centro de atenções de vários 

estudos recentes ao longo do tempo, neste estudo se objetivou a caracterizar o espaço 

rural do município de Panambi, fazendo-se uma análise sob ponto de vista do 

desenvolvimento rural. A população do referido município compreende 

aproximadamente 38058 Habitantes, destes, 9,2% compreende a População Rural e 

90,8% População Urbana (CENSO DEMOGRÁFICO – 2010). 

Para atingir o objetivo proposto, o trabalho foi estruturado em quatro seções. 

Para além desta introdução, na primeira seção apresenta-se a revisão da literatura, em 

que abordam-se as discussões e avanços do conceito de desenvolvimento rural. Na 

segunda seção apresenta-se o referencial metodológico e posteriormente, apresentam-

se os resultados e discussões em que, faz-se uma breve descrição do panorama do 

município e posteriormente, a caracterização do espaço rural do município de 

Panambi. Por fim, apresenta-se as considerações finais.  

 

DISCUSSÃO E AVANÇOS DO CONCEITO DESENVOLVIMENTO RURAL 

 

O debate sobre desenvolvimento rural, desenvolvido particularmente a partir 

de meados da década de 1990, apresenta várias definições. As mais recentes (Ploeg et 

al., 2000; Veiga, 2002; Abramovay, 2003; Kageyama, 2006; Schneider, 2006) 

definem o desenvolvimento rural como o resultado da combinação de aspectos 

econômicos, sociais e institucionais, resultando daí o fortalecimento da possibilidade 

de diversificação das fontes de rendimento das famílias, quer seja via atividades 

agropecuárias, quer seja através de outras formas de mercantilização do espaço 

agrário.  
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Os autores ainda destacam outro aspecto importante, ou seja, o 

reconhecimento de que o desenvolvimento rural tem de específico o fato de referir-se 

a uma base territorial na qual interagem diversos agentes e setores produtivos. Neste 

caso, significa reconhecer também a multissetorialidade do desenvolvimento rural e 

do mesmo modo a multifuncionalidade, pelo fato de as áreas rurais desempenharem 

diferentes funções, contribuindo cada qual a sua maneira para o desenvolvimento. 

Entre as dificuldades, principalmente em termos de conceituação e 

operacionalização, dos prossupostos do desenvolvimento rural estão a delimitação 

mais precisa de seus limites e fronteiras. Para Ellis e Biggs (2001) o desenvolvimento 

rural não tem uma definição precisa, mas pode ser entendido como um conjunto de 

práticas e ações que visam diminuir a pobreza no meio rural, com objetivo de 

estimular um processo de empoderamento desse público, para que sejam capazes de 

controlar suas prioridades a fim de efetivar mudanças.  

No entanto, diante do desafio de contextualizar e apresentar um modelo 

metodológico, Kageyama (2006) propõe alguns elementos que compõem o 

desenvolvimento rural: 

1º) a integração mercantil com cidades da própria região, uma vez que o 

dinamismo econômico das cidades de médio porte, a partir de atividades “terciárias”, 

favorece o desenvolvimento das comunidades rurais “adjacentes”;  

2º) regiões de agricultura familiar consolidada, combinada com processo de 

urbanização e industrialização endógeno e descentralizado possibilitam um mercado 

local de consumo de produtos diversificados e fornecimento de matérias-primas e 

mão de obra rural para a indústria local;  

3º) a pluriatividade das famílias rurais, que permite a retenção de população 

rural e redução do êxodo;  

4º) a diversidade das fontes de renda, que permite maior autonomia (menor 

dependência da atividade agrícola exclusiva) e menor instabilidade da renda;  

5º) os programas de geração de emprego e de melhoria da qualidade de vida, 

que permitem reduzir as migrações, e a luta contra o isolamento (OCDE, 1996);  
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6º) a existência de recursos territoriais que permitam produzir para mercados 

específicos (vinhos, turismo, etc.), possibilitando a internalização de externalidades 

positivas (MOLLARD, 2003). 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O estudo apresenta uma abordagem de natureza quantitativa e caráter 

descritivo. Para caracterizar o espaço rural no município de Panambi-RS 

primeiramente foram selecionadas as variáveis a serem analisadas (Quadro 1), 

posteriormente elas foram sistematizadas em planilhas eletrônicas para análise e 

interpretação das mesmas. A escolha das variáveis seguiu-se a lógica dos indicadores 

de desenvolvimento rural (IDR) utilizados nos estudos de Kageyama (2004) e 

Conterato (2014). Em que o Índice de Desenvolvimento Rural (IDR) contempla 

quatro outros índices (demográfico, social, económico e ambiental). Para alguns 

indicadores houve dificuldades para encontarar os dados completos e atuais, tendo se 

feito análise a partir dos dados existentes. 
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Quadro 1: Variáveis selecionados para caracterização do município de Panambi 
 Variáveis 

D
em

o
g
rá

fi
ca

 

Densidade demográfica do município  

Variação percentual da população rural entre 2000 e 2010 do município  

Proporção de população rural no município; 

Proporção da população total do município que não residiu sempre município; 

S
o
ci

a
l Proporção de domicílios rurais com instalação sanitária; 

Proporção de domicílios rurais com telefone (fixo ou celular); 

Número médio de anos de estudo dos moradores de 7 anos ou mais nos domicílios 

rurais 

E
co

n
ô
m

ic
a
 

Proporção de crianças de 7 a 14 anos nos domicílios rurais que frequentam escola; 

Renda domiciliar per capita nos domicílios rurais 

Proporção de ocupados em atividades não-agrícolas em relação ao total de ocupados os 

domicílios rurais; 

Produtividade do trabalho na agricultura = valor da produção agropecuária do 

município/número de pessoas ocupadas nos estabelecimentos agropecuários. OBS: 

Angela coletou o dado no Censo Agropecuário de 1995–1996; 

A
m

b
ie

n
ta

l Ausência de monoculturas que tendem a provocar problemas ambientais (OBS: dados 

de produção e área coletados no IEA); 

Proporção de estabelecimentos agropecuários do município que adotam práticas de 

conservação do solo (OBS: Censo Agropecuário); 

 

BREVE DESCRIÇÃO DO PANORAMA DO MUNICÍPIO DE PANAMBI-RS 

 

Panambi localiza-se na região chamada Planalto Médio do estado do Rio 

Grande do Sul, no Noroeste Colonial e possui uma área de 490,9 km². Situa-se em 

meio a cerros e vales, é banhado pelos rios Palmeira, Fiúza e Caxambu. Faz limite ao 

norte com o município de Condor; ao leste e sudoeste com o município de Santa 

Bárbara do Sul; ao sul com o município de Pejuçara; e a oeste e noroeste com os 

município de Ijuí e Ajuricaba (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 

2010). 

Em 2010 o município possuía 38.058 habitantes, sendo que 9,2% (3.496) da 

população residia na zona rural enquanto que 90,8% (34.562) residia na zona urbana. 
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A população de Panambi mais que dobrou de tamanho de 1970 a 2010 (40 anos), o 

que representa um constante e significativo crescimento (CENSO DEMOGRÁFICO, 

2010). 

 

Tabela 1 – Evolução da população do município de Panambi 1970-2010 

Ano 
Número da população 

Total Urbana Rural 

1970 16193   

1980 23870   

1991 29379   

1996 31332 26335 5312 

2000 32610 28291 4319 

2007 36360   

2010 38058 34.562 3.496 

Fonte: IBGE (2017) e Fundação de Economia e Estatística (FEE) (2017) 

 

Em termos de saneamento básico apresenta 59.6% de domicílios com 

esgotamento sanitário adequado, 85.7% de domicílios urbanos em vias públicas com 

arborização e 47% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização 

adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio). Quando 

comparado com os outros municípios do estado, fica na posição 186 de 497, 227 de 

497 e 54 de 497, respetivamente. Já quando comparado a outras cidades do Brasil, 

sua posição é 1828 de 5570, 1919 de 5570 e 521 de 5570, respetivamente (IBGE, 

2017). 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal é comumente utilizado para 

medir o nível de desenvolvimento econômico e social de uma região. Ele é calculado 

considerando-se três dimensões: educação, longevidade e renda. Quanto mais 

próximo de 1, melhor é o desempenho municipal (DUARTE; CAVALCANTI, 2016). 

A tabela 1 demonstra a evolução do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

de Panambi entre 1991 e 2010, em que nota-se considerável melhora durante o 
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período, demonstrando avanço nos aspectos de educação, longevidade e renda do 

município. 

 

Tabela 2 – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de Panambi de 

1991 a 2010 

Ano IDHM 

1991 0,537 

2000 0,688 

2010 0,761 
Fonte: IBGE, Censo Agropecuário 2010 

 

Outro indicador social importante a ser considerado nesta análise é o IDESE 

(Índice de Desenvolvimento Socioeconômico), calculado anualmente pela FEE. Este 

índice busca mensurar o desenvolvimento de forma multidimensional, de forma 

semelhante a indicadores internacionais disponíveis. Compõe-se por quatro blocos de 

análise: renda, saúde, educação e saneamento, sendo fundamental no apontamento de 

carências dos munícipios (WINK JUNIOR, 2013) 

 A tabela 3 mostra os IDESE’s do ano de 2012 do munícipio de Panambi. 

Nota-se que o Índice de Desenvolvimento Socioeconômico geral é muito bom, 

dando-se por 0,775, sendo que o limite máximo deste indicador é 1. Destaca-se o 

IDESE relacionado a saúde materno infantil, que considera a mortalidade de menores 

de 5 anos, com um padrão alto, sendo 0,943. Os menores índices do IDESE estão na 

educação do ensino fundamental dos anos finais, alcançando 0,694 e na renda, em 

que obteve-se 0,719. 
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Tabela 3 – Índice de Desenvolvimento Socioeconômico – IDESE do município de 

Panambi em 2012 

INDICADOR IDESE 

Renda 0,719 

Educação pré-escola 0,816 

Educação Ensino Fundamental Anos iniciais 0,780 

Educação Ensino Fundamental Anos finais 0,694 

Educação ensino médio 0,819 

Saúde (Condições gerais de saúde) 0,796 

Saúde (longevidade) 0,881 

Saúde (Materno Infantil: Consultas pré-natal 0,857 

Saúde (Materno infantil: Mortalidade de menores de 5anos) 0,943 

IDESE Geral 0,775 

Fonte: FEE (2010) 

 

A taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 13.75 para 1.000 nascidos 

vivos. As internações devido a diarreias são de 1 para cada 1.000 habitantes. 

Comparado com todos os municípios do estado, fica nas posições 139 de 497 e 199 

de 497, respetivamente. Quando comparado a cidades do Brasil todo, essas posições 

são de 2329 de 5570 e 2419 de 5570, respetivamente (IBGE, 2010).  

A arrecadação do município é baseada na agropecuária, indústria e serviços. 

No ano de 2010, o produto interno bruto do setor da indústria foi de R$693.001,00, 

valor que correspondeu a 48,54 % do total do PIB. Os serviços representaram 45,35 

% do total do PIB (R$647.531,00) e a agropecuária alcançou um PIB de R$ 

87.298,00 representando 6,11% do PIB (Figura 1) (IBGE,2010). 
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Figura 1 – Produto Interno Bruto (Valor Adicionado) do município de 

Panambi 2010 

 

Fonte: IBGE (2010) 

 

O município se desenvolveu consideravelmente no período de 1999 a 2013, 

com um aumento de aproximadamente 5,5 vezes no PIB neste período, sendo que no 

ano de 1999 era de R$245.998.000,00 e no ano de 2013 Panambi alcançou um PIB de 

R$1.596.717.000,00 (DATASUS, 2017). Este crescimento do PIB, em larga medida, 

é explicado pelo desempenho de um arranjo produtivo metalomecânico voltado para 

os agronegócios. Assim,  verifica-se uma dinâmica interessante que mobiliza o setor 

industrial e de serviços do município. 

Em 2014, o PIB per capita era de R$ 46129.15. Na comparação com os 

demais municípios do estado, sua posição era de 40 de 497. Já na comparação com 

cidades do Brasil todo, sua colocação era de 272 de 5570. Em 2015, tinha 66.8% do 

seu orçamento proveniente de fontes externas. Em comparação às outras cidades do 

estado, estava na posição 436 de 497 e, quando comparado a cidades do Brasil todo, 

ficava em 4635 de 5570. 
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Em relação ao trabalho e rendimento, em 2015, o salário médio mensal era de 

2.8 salários mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total 

era de 37.5%. Na comparação com os outros municípios do estado, ocupava as 

posições 36 de 497 e 56 de 497, respetivamente. Já na comparação com cidades do 

país todo, ficava na posição 315 de 5570 e 251 de 5570, respetivamente. 

Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por 

pessoa, tinha 26.9% da população nessas condições, o que o colocava na posição 342 

de 497 dentre as cidades do estado e na posição 5166 de 5570 dentre as cidades do 

Brasil. 

A Figura 2 apresenta o número de pessoas ocupadas por setor no município de 

Panambi no período de 2007 a 2013, por falta de base de dados atualizadas. Observa-

se que o maior número de empregos formais é no setor da indústria, e que o número 

de empregados quase que dobrou neste segmento no período analisado, conforme o 

mencionado. Em seguida, tem-se o setor de serviços em segundo lugar na 

representatividade de geração de empregos no município, posteriormente está o 

comércio, e a agricultura com número de empregos menos significativo. 

 

Figura 2 - Pessoas Ocupadas por setor no município de Panambi no período 

de 2007-2013 
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Fonte: IBGE (2017) 

 

Além do mais, é possível identificar que, ao longo do período houve 

crescimento de pessoas ocupadas nos setores do comércio, indústria e serviços, 

enquanto que no setor da agricultura houve queda na quantidade de pessoas ocupadas. 

Isso pode ser explicado, em parte, pela mecanização no meio rural, bem como 

migração da população rural, principalmente os jovens. Essa tendência se verifica em 

todo o país, e ela tende a ser mais evidente em municípios como o de Panambi, em 

que desempenho dos demais setores tem se mostrado dinâmico, assim, estes setores 

tendem a absorver maior parcela de mão de obra, inclusive do meio rural.  

Nesta seção realiza-se uma caracterização do município de Panambi a partir 

dos indicadores chaves que compõem o IDR, ou seja, o demográfico, o social, o 

econômico e o ambiental. 
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INDICADOR DEMOGRÁFICO 

 

Este indicador mede o dinamismo populacional que, em partes, deveria 

favorecer o desenvolvimento rural. A proporção urbana da populacão do município é 

muito elevada (aproximadamente 90,8%). Como o referenciado anteriormente, 

demonstrando que existe menor isolamento das áreas rurais e maiores oportunidades 

de estabelecimento de redes sociais. Contrariamente verifica-se uma proporção da 

população rural muito menor (cerca de 9,2%), sugerindo uma menor capacidade da 

área rural de reter população.   

Pelo resultado da variável proporção da população rural que não residiu 

sempre no município, remete-nos a concluir que o município tem maior capacidade 

de atração em termos de oportunidades, fazendo com que haja pessoas vindas de 

outros municípios. As oportunidades se evidenciam diante do dinamismo do setor 

industrial e de serviços.  

 

 

Tabela 4 – Caracterização demográfica rural do município de Panambi 

Índice demográfico 

Variável Dado Fonte 

Densidade demográfica do município 2010 38.058,00 Censo 

Variação percentual da população rural entre 2000 e 2010 do 

município 
16,71 % Censo 

Proporção de população rural no município 2010 3.496,00 Censo 

Proporção da população total do município que não residiu 

sempre no município; 
3.826,00 IBGE 

População rural com 60 anos ou mais 19, 3 % IBGE 

  

 

A percentagem da População rural com 60 anos ou mais poder ser atribuída ao 

fato de os jovens deixarem o meio rural em busca de melhores condições de vida 

diante da falta de perspectivas de ganhos na atividade agrícola, pois verifica-se maior 
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oferta de emprego no setor de indústria e serviço. Soma-se a isso o fato de que a 

expectativa de vida do brasileiro também aumentou, e as aposentadorias rurais 

contribuem para  manterem esse perfil de população no campo. Considerando o 

município de Panambi especificamente, dado ao seu tamanho, as condições de 

trafegabilidade e a infraestrura como energia elétrica e meios de comunicação a 

população pode permanecer no rural, com  qualidade de vida. 

 

INDICADORES SOCIAIS  

 

Este indicador apresenta aspectos referentes à educação (taxa de 

analfabetismo e média de anos de estudo) e ao domicílio, sendo este último, 

importante no levantamento das condições de Infraestrutura. O IDESE Educação 

mostra haver um nível alto de escolaridade da população do município, igualmente, a 

taxa de analfabetismo rural, sugere a mesma hipótese, pois apresenta-se muito baixa, 

contribuindo para um nível de desenvolvimento rural mais elevado. O maior número 

da população rural de 18 a 24 anos com ciclo fundamental completo ou mais indica 

haver pessoas qualificadas para atender as demandas de serviços do município 

(Tabela 6). 

Pode-se justiçar esta situação com base em Neumann (2008) que argumenta 

que o rápido crescimento do setor da indústria do município atraiu mais mão-de-obra 

(originária da zona rural de Panambi e também das cidades próximas ao município). 

Por conseguinte, tratava-se de uma mão-de-obra de baixa escolaridade e não 

qualificada tecnicamente, o que levou os empresários juntamente com o apoio das 

instituições locais, a desenvolver formações específicas e de qualificação técnica 

sobre os procedimentos de produção da indústria metal mecânico.  

A Tabela 5 mostra o comportamento do analfabetismo absoluto em Panambi 

de 1991 a 2010. Percebe-se que em 20 anos a taxa diminui praticamente pela metade, 

ou seja, o percentual de 6,2% da população analfabeta em 1991 e reduziu-se em 2010 

para apenas 3,01%, sendo que, mulheres sempre representaram uma maior taxa de 

analfabetismo que os homens. Em relação à localização, houve uma mudança no 
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período analisado, em 1991 as taxas de analfabetismo eram mais altas no meio rural, 

já em 2010 observa-se que isto se inverte e os valores maiores de analfabetismo 

localizam-se no meio urbano. 

 

Tabela 5 – Evolução do analfabetismo absoluto em Panambi 

 

 1991 2000 2010 

População alfabetizada (nº) 18774 23025 34014 

População analfabetismo (nº) 1240 938 906 

Taxa de analfabetismo (%) 6,20% 3,91% 3,01% 

Taxa de analfabetismo homens (%) 6,05% 3,57% 2,70% 

Taxa de analfabetismo mulheres (%) 6,34% 4,24% 3,32% 

Taxa de analfabetismo Urbana (%) 6,11% 3,69% 3,05% 

Taxa de analfabetismo rural (%) 6,57% 3,95% 2,68% 

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário 2010 

 

A existência de Telefone fixo rural, do Esgoto Sanitário Rural - Fossa Séptica 

e Abastecimento de água rural, e ainda o IDESE Saúde alto, pode indicar um “bem-

estar” da população rural do município de Panambi (Tabela 6). 

 

Tabela 6 – Caracterização social do espaço rural do município de Panambi-RS 

Índice de Bem-estar social 

Variável Dado Fonte 

IDESE Educação 2010 0,749 FEE 

IDESE Saúde 2010 0,847 FEE 

Taxa analfabetismo rural 2,68 
% Ministério da saúde 

DATASUS 2010 

População rural de 18 a 24 anos com ciclo 

fundamental completo ou mais 
3824 Datasus 2010 

Telefone fixo rural 7 IBGE 

Esgoto Sanitário Rural - Fossa Séptica 278 Datasus 2010 

Abastecimento de água rural 3.483 Datasus 2010 

 

 

A tabela 7 demonstra outros indicadores sociais do meio rural de Panambi, 

considerando o ano 2010. Em relação ao saneamento básico, constata-se que maior 
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parte dos domicílios rurais (60,6%) apresentam saneamento do tipo semi-adequado, 

enquanto que 39,4% das moradias rurais têm saneamento inadequado. Portanto, dos 

1177 domicílios rurais, não se verificou nenhuma instalação sanitária totalmente 

adequada no meio rural, ficando evidente a necessidade da melhoria nesse aspecto. 

 

Tabela 7 – Indicadores sociais do meio rural do município de Panambi-RS 

Domicílios particulares permanentes - rural - tipo de saneamento - total 1.177  

Domicílios particulares permanentes - rural - tipo de saneamento - 

adequado 
- % 

Domicílios particulares permanentes - rural - tipo de saneamento - semi-

adequado 
60,6 % 

Domicílios particulares permanentes - rural - tipo de saneamento - 

inadequado 
39,4 % 

Rendimento mensal domiciliar per capita nominal - rural - 1º quartil 285 R$ 

Rendimento mensal domiciliar per capita nominal - rural - 2º (mediana) 

quartil 
506 R$ 

Rendimento mensal domiciliar per capita nominal - rural - 3º quartil 750 R$ 

População residente em domicílios particulares permanentes - rural 3.442 Pessoas 

Proporção de rendimento mensal per capita nominal - público rural - até 

70,00 (R$) 
0,5 % 

Proporção de rendimento mensal per capita nominal  - público rural -até 

1/4 salário mínimo(=127,50) (R$) 
5,2 % 

Proporção de rendimento mensal per capita nominal  - público rural - até 

1/2 salário mínimo (=255,00) (R$) 
22,2 % 

Proporção de rendimento mensal  per capita nominal  - público rural - até 

60% da mediana (= 255,00) (R$) 
2,4 % 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 

 

Quanto ao rendimento mensal per capita nominal rural de Panambi tem-se no 

ano de 2010 no 1º quartil uma renda de R$285,00, no 2º de R$506,00 e no 3º de 

750,00. Das 3442 pessoas residentes em domicílios particulares permanentes rurais 

no mesmo ano, 22,5% tinham rendimento mensal per capita de até meio salário 

mínimo, 5,2% recebiam até um quarto de salário mínimo e 0,5% recebiam até setenta 

reais. 

Outro fato a destacar é o menor valor de rendimento médio do rural quando 

comparado ao rendimento médio no urbano.  Assim, enquanto o valor do rendimento 
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nominal médio mensal dos domicílios particulares permanentes rurais é de R$ 

2330,60 reais, o valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios 

particulares permanentes de domicílios urbanos é no valor de 2564,84 reais. Apesar 

de representar pouca diferença, remete a desvalorização do rural em relação ao 

urbano. Além disso há várias outras hipóteses a serem levantadas (IBGE, Censo 

agropecuário 2010). 

 

INDICADORES ECONÔMICOS  

 

Observa-se através do Valor Adicionado Bruto (VAB) (Tabela 5), que 

considera a participação setorial na formação do PIB, que a contribuição da 

agropecuária é baixa em relação ao sector de serviços e da indústria. Pode-se explicar 

também com argumentos de Graziano e Del Grossi (1999), que mencionam que desde 

meados dos anos 1980, vem ocorrendo uma forte queda do número de pessoas 

ocupadas em atividades agrícolas no Brasil, devido principalmente ao processo de 

mecanização da colheita das nossas principais culturas. Nesse caso, proporcionando 

uma paralela redução da população rural, como se verifica no município de Panambi, 

embora que o maior número de pessoas que residem em áreas rurais está ocupado em 

outras atividades (nesse caso atividades não-agrícola). 

Ademais, verifica-se uma participação baixa do Pessoal ocupado em 

estabelecimentos agropecuários em 2006. Isto, pode ser sustentado com o que refere 

Paiva (2006) que as regiões mais urbanizadas e economicamente consolidadas 

apresentam uma diversificação produtiva interna superior, independentemente de qual 

tenha sido o padrão de especialização regional, pois esta permite e alavanca o 

desenvolvimento regional. Neste contexto, a elevada dependência do PIB do 

município em relação ao setor industrial e de serviços, não significa que, 

internamente, este seja especializado e incapaz de agregar valor e gerar conhecimento 

tecnológico. 
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O MANEJO SUSTENTÁVEL DOS REMANESCENTES DA FLORESTA 

OMBRÓFILA MISTA COMO ALTERNATIVA PARA O 

DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL: UM ESTUDO 

PROSPECTIVO NO PLANALTO NORTE CATARINENSE13 

 

THE SUSTAINABLE MANAGEMENT OF THE REMAINING MIXED FOREST OF 

OMBROPHILOUS AS AN ALTERNATIVE FOR SUSTAINABLE TERRITORIAL 

DEVELOPMENT: A PERSPECTIVE STUDY IN NORTH PLATEAU OF SANTA 

CATARINA 

 

Alexandre Assis Tomporoski14 

Valdir Roque Dallabrida15 

Jairo Marchesan16 

 

 

SESSÃO TEMÁTICA: ST4 - Meio ambiente, desenvolvimento regional e 

demografia 

 

Resumo: O objetivo deste artigo consiste em apresentar uma proposta de matriz 

produtiva alternativa, fundamentada no manejo florestal sustentável de remanescentes 

da Floresta Ombrófila Mista (FOM), aplicável aos municípios que integram a região 

do Planalto Norte Catarinense, onde atualmente predominam atividades econômicas 

voltadas à monocultura silvícola, principalmente da espécie pinus elliotti, além da 

fumicultura, cultivo de cereais (soja e milho), suinocultura e pecuária leiteira. 

Examina-se, inicialmente, o processo de configuração da atual matriz produtiva, que 

remonta à formação histórica da região em análise, desde o Caminho das Tropas, no 

século XVIII, perpassando pelo fenômeno do Coronelismo, até o advento do capital 

estrangeiro, no início do século XX, e sua influência para a deflagração da Guerra do 

                                                 
13 O artigo contempla resultados do Projeto de Pesquisa Desenvolvimento Territorial Sustentável no 

Planalto Norte Catarinense: alternativas para superar práticas essencialmente produtivistas nos 

espaços rurais com remanescentes, executado entre os anos de 2014 a 2016, no âmbito do Programa 

de Mestrado em Desenvolvimento Regional, da Universidade do Contestado - UnC, que se propôs 

investigar alternativas para superar práticas essencialmente produtivistas nos espaços rurais do Planalto 

Norte Catarinense, apontando as possibilidades e desafios para sua efetivação. Envolveu investigações 

inseridas em projetos de Iniciação Científica, Dissertação de Mestrado e orientação de Estágio Pós-

Doutoral, tendo como parceiros pesquisadores do Instituto Federal de Santa Catarina e da Epagri 

(Agência de Canoinhas-SC). 
14 Graduado, Mestre e Doutor em História. Professor do Programa de Mestrado em Desenvolvimento 

Regional da Universidade do Contestado (UnC). E-mail: alexandre@unc.br. 
15  Geógrafo, Doutor em Desenvolvimento Regional, com atuação no Programa de Mestrado em 

Desenvolvimento Regional da Universidade do Contestado (UnC), Santa Catarina. E-mail: 

valdirdallabrida@gmail.com. 
16 Graduado e doutor em Geografia, com atuação no Programa de Mestrado em Desenvolvimento 

Regional da Universidade do Contestado (UnC), Santa Catarina. E-mail: jairo.marchesan@gmail.com. 
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Contestado (1912-1916). Focalizando nas perspectivas teóricas de abordagem 

territorial do desenvolvimento, território e territorialidade, sistemas territoriais 

complexos e inteligentes, e, tendo por base pesquisas realizadas nos últimos anos, 

entre seus resultados, o artigo descreve quatro subsetores com potencial para agregar 

atividades produtivas decorrentes do manejo florestal sustentável da FOM. Dentre as 

principais conclusões, ressalva-se que a viabilização da proposta apresentada exigirá 

a superação de algumas barreiras: temores que suscitam da exploração de áreas 

florestais conservadas; obtenção de apoio das lideranças políticas, sociais e 

econômicas locais; conflitos de interesses com alguns grupos ou agentes que almejam 

a manutenção do poder e do controle político. Além de atenuar os impactos negativos 

sobre os recursos naturais, gerados pela atual matriz produtiva, a implementação de 

alternativas, baseadas em vantagens diferenciadoras regionais, potencializam o 

desenvolvimento territorial sustentável. 

 

Palavras-chave: Planalto Norte Catarinense. História do Contestado. Floresta 

Ombrófila Mista. Desenvolvimento Territorial. 

 

Abstract: We propose possible alternatives for productive activities applicable to the 

municipalities of the North Plateau of Santa Catarina (NPSC), which has around 40% 

of soils covered by remaining forests at different stages. Considering the arguments 

of Haesbaert (2010) regarding to the understanding of the possible alternatives to 

counter the globalizing practices of political, cultural and economic controls, he 

breaks the perception that the current productive matrix in the municipalities of 

NPSC does not contribute significantly to think about sustainable territorial 

development. From the reconstruction of the historical process of formation of  NPSC 

- integrating the Contestado Territory - since the muleteers, in the eighteenth century, 

until the advent of foreign capital and its influence on the outbreak of Contested War 

(1912-1916). It is clear as the structuring of the current productive matrix was. 

Aiming to identify new potential for productive alternatives, we indicate that the 

sustainable forest management of the Mixed Forest of Ombrophilous allows 

exploring new possibilities, which are divided into four sub-sectors: i) sustainable 

exploitation of non-timber forest products; ii) timber forest management; iii) 

compensation for environmental services; iv) other uses. 

 

Keywords: North Plateau of Santa Catarina. The Contestado History. Araucaria 

Forest. Alternatives for Productive Activities. Territorial Development. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo decorre de uma crítica à atual matriz produtiva vigente nos 

municípios que integram a região do Planalto Norte Catarinense (doravante denominado 

simplesmente PNC), cujas consequências, em última análise, implicam na perpetuação 

de alguns dos piores indicadores socioeconômicos do estado de Santa Catarina e do sul 

do Brasil. 

Com o intuito de transcender as constatações, e, com base em reflexões 

suscitadas pelos argumentos de Haesbaert (2010), adiante enunciadas, apresentam-se 

proposições alternativas de desenvolvimento, amparadas no manejo sustentável de 

remanescentes da Floresta Ombrófila Mista (FOM), que admitem – dadas as 

potencialidades latentes – a reestruturação da referida matriz produtiva do PNC, a partir 

da exploração sustentável de produtos florestais não madeiráveis, no manejo florestal 

madeireiro, em compensações por serviços ambientais e outros usos múltiplos, 

incluindo o turismo histórico e ambiental. 

Para fins de consecução dos propósitos descritos no parágrafo anterior, 

inicialmente torna-se imprescindível compreender os fatores que culminaram na 

instauração da atual matriz produtiva. Nesse contexto, cabe destacar que a formação 

histórica da região contribuiu decisivamente para a estruturação do atual cenário 

socioeconômico. Assim, na primeira seção, abordam-se os aspectos históricos 

pertinentes, ou seja, a partir do Caminho de Tropas, no século XVIII, iniciou-se a 

colonização da região, incrementada sobremaneira pela chegada de imigrantes 

europeus, que adentraram o território a partir do século XIX. Nesse período, também 

ocorreu a construção de uma estrada de ferro e o advento do capital estrangeiro, 

materializado através da instalação de grandes serrarias para a exploração das riquezas 

naturais, em especial a rica vegetação (espécies nativas de imbuias, araucárias, canelas, 

etc), que afetaram o modo de vida da população local e influenciaram peremptoriamente 

a eclosão de um conflito bélico, a Guerra do Contestado. Essa digressão histórica nos 

permite compreender o impacto gerado pelo capital estrangeiro na região do PNC, cujos 



 

V SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

II SEMINÁRIO DA REDE IBEROAMERICANA DE 
ESTUDOS SOBRE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E 

GOVERNANÇA  

 

853 
 Toledo, Paraná de 17 a 19 de outubro de 2018. 

 

efeitos repercutem significativamente até os dias atuais, em especial, através da 

estruturação e manutenção de uma matriz produtiva de base extrativista vegetal, além da 

fumicultura e da produção de cereais. 

Objetivando contribuir para a formação de um padrão de desenvolvimento 

territorial sustentável, nos aspectos social, econômico, cultural e ambiental, na segunda 

seção, são estabelecidas as bases para elaboração de uma proposta de matriz de 

produção alternativa, centrada nas potencialidades da região sob análise, resultantes da 

permanência de enormes áreas de remanescentes florestais, da Floresta Ombrófila 

Mista, ou Mata das Araucárias. 

Finalmente, na terceira seção, a partir das considerações sobre o processo 

histórico de formação da atual matriz produtiva e da identificação do potencial 

suscitado pelos remanescentes florestais da FOM, apresentam-se prospectivas para 

geração de novas alternativas de trabalho e renda, visando contrapor ou evitar a 

expansão da atual matriz produtiva. 

Metodologicamente, trata-se de um estudo que contempla a rememoração e 

análise socioeconômica, histórica, cultural e ambiental, mediante consulta a documentos 

e à literatura sobre o assunto, além da síntese de pesquisas realizadas no âmbito do 

Programa de Mestrado em Desenvolvimento Regional da Universidade do Contestado 

(Santa Catarina – Brasil), sejam em projetos de pesquisa ou projetos de dissertação e 

pós-doutoramento. 
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ANÁLISE DO PROCESSO HISTÓRICO DE FORMAÇÃO DO PNC: trajetórias 

de ocupação exploratória do território 

 

Inicialmente, convém situar a área territorial sob análise, o Planalto Norte 

Catarinense (PNC), conforme ilustrado na Figura 1. 

 

Figura 1– Localização Geográfica do Planalto Norte Catarinense 

 
Fonte: IBGE - Adaptado de Eduardo L. Bernardo (2015) 

 

É oportuno estabelecer uma relação entre a configuração do PNC e a divisão 

geográfica em microrregiões do Estado de Santa Catarina. Conforme se observa na 

figura 1, a área territorial do PNC é formada pelo somatório das áreas territoriais de 14 

(catorze) municípios. Destes municípios, 10 (dez) integram a microrregião de 

Canoinhas, a qual, por sua vez, corresponde a 01 (uma) das 20 (vinte) microrregiões em 
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que se divide o Estado de Santa Catarina. Este exame em paralelo permite atribuir 

representatividade ao município de Canoinhas, pois, além de nomear a microrregião a 

que pertence, integra a região do PNC, sob enfoque. 

Segundo a versão oficial, o município de Canoinhas, representativo do PNC, 

foi fundado por Francisco de Paula Pereira. Após migrar da região de São Bento do Sul 

para o norte do planalto catarinense, em 1898, instalou-se em meio aos ricos ervais 

desse território. Tal narrativa atende as versões oficiais, na tendência de supervalorizar 

alguns indivíduos, os “fundadores”, os “pioneiros”, em detrimento da participação 

quase sempre decisiva de anônimos: indígenas, peões, agregados, agricultores, etc., 

(MARTINS, 2009). Portanto, na realidade, quando Francisco de Paula Pereira chegou 

às margens do rio Canoinhas, aquela área territorial já era conhecida, percorrida e 

habitada havia muito tempo. 

As populações indígenas, das tribos Xoklengs e Kaingangs, habitantes 

originais da região, foram expulsas pelo avanço do homem branco. Nesse contexto, os 

tropeiros exerceram papel decisivo na colonização da região. A Estrada de Tropas, 

aberta em 1728, ligava o Rio Grande do Sul a São Paulo. Ao longo dessa estrada, eram 

conduzidos os gados vacum, cavalar e muar, comercializados na feira de Sorocaba. A 

mula, principal mercadoria comercializada pelos tropeiros, foi primeiramente utilizada 

na extração do ouro e diamante nas Minas Gerais. Mais tarde, foi empregada na 

produção de café em São Paulo e no Rio de Janeiro. Perdeu importância apenas no final 

do século XIX, com a expansão das ferrovias (SUPRINYAK, 2008).  

Assim, a ocupação e povoamento do PNC, e o surgimento de muitas de suas 

cidades, decorreu da atuação dos tropeiros. É preciso enfatizar que o comércio 

fomentado pelos tropeiros, com potencial gerador de tributos, atraiu o interesse das 

províncias. Isso incitou conflitos relacionados ao estabelecimento de barreiras fiscais, 

que pretendiam tributar os produtos comercializados pelos tropeiros, tal como, a título 

de exemplo, a erva-mate. 

O trecho do Caminho de Tropas que entrecortava o PNC, com 

aproximadamente 200 quilômetros, entre a Serra do Espigão – situada nas adjacências 
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do município de Porto União, oeste do território delimitado pelo PNC   e Campo do 

Tenente, no Paraná, correspondia ao segmento de maior dificuldade para trafegar. Em 

1829, após a realização de melhorias, o trecho passou a ser denominado Estrada da 

Mata. Tratava-se de um percurso de mata densa, áreas úmidas, montanhosas e 

retalhadas por muitos riachos. Com o avanço dos tropeiros e lavradores, além da 

chegada das primeiras levas de imigrantes, os indígenas sentiram-se ameaçados, o que 

gerou inúmeros conflitos17. 

Nas proximidades do município de Canoinhas, além do tropeiro paranaense ou 

sul-rio-grandense, havia elevada quantidade de imigrantes, principalmente poloneses, 

alemães e ucranianos, que começaram a adentrar a região a partir de 1829, e instalaram 

a primeira colônia alemã no município paranaense de Rio Negro. A partir dos anos 

1890, houve um incremento no número de imigrantes assentados na região, os quais se 

dedicaram ao trabalho agrícola em pequenas propriedades, ou, em atividades comerciais 

nas áreas urbanas. 

No recorte territorial em referência, ao longo de décadas, a exploração da erva 

mate consistiu em atividade primordial para a subsistência da população cabocla, 

formada pela miscigenação dos nativos indígenas, negros e lusos. Fazer erva significava 

a complementação dos recursos necessários à sobrevivência do caboclo. Após o corte – 

que durante muito tempo foi executado em ervais devolutos, ou seja, destituídos de 

controle privado – e o beneficiamento primário, a erva era destinada à prática do 

escambo, em transações realizadas com pequenos comerciantes da região, os 

bodegueiros, que reuniam quantidade significativa do produto e o comercializavam com 

tropeiros ou exportadores da erva, os quais, por sua vez, encaminhavam o produto ao 

porto de São Francisco do Sul e, em seguida, aos países do cone sul americano, 

Argentina, Uruguai e Paraguai. 

O controle sobre a erva-mate e o direito de tributá-la, também ocasionou 

conflitos na região. Para compreender esta assertiva, é necessário entender que a área 

territorial do PNC esteve sob litígio, envolvida na disputa de divisas entre os estados do 

                                                 
17 Informação extraída do Jornal O Dezenove de Dezembro, edição de 07/12/1854. 
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Paraná e Santa Catarina. A Questão de Limites, iniciada em 1853, estendeu-se sem 

solução definitiva até o ano de 1917, incitando ódio e inimizades locais, gerando atritos 

nas regiões fronteiriças. A cobrança de impostos – incidentes sobre a erva mate e as 

tropas – e a distribuição de terras a particulares, pelos estados litigantes, configuraram 

fatores que contribuíram para elevar a tensão (VINHAS DE QUEIROZ, 1966). 

Esse contexto socioeconômico, cultural e político, também fora influenciado 

pela atuação do coronelismo, um fenômeno político mediante o qual os fazendeiros e 

comerciantes de maior representatividade exerciam seu poder local, em cada região do 

Brasil. Embora o latifúndio fosse a base que propiciava esse poder, devido a riqueza que 

poderia produzir, outro fator extremamente relevante consistia no considerável 

contingente de agregados que orbitavam a terra e seu proprietário. Era significativo o 

conjunto de pessoas que viviam no entorno da grande propriedade do coronel, formado 

tanto por peões e agregados, quanto por seus homens de confiança. Além desse grupo, 

havia fazendeiros de menor expressão, posseiros e lavradores das redondezas, que 

ofereciam seu apoio e lealdade ao chefe político local e, caso fosse necessário, poderiam 

se converter em grupo armado para executar ações tanto defensivas quanto ofensivas. 

Ou seja, esses capangas e agregados também poderiam exercer funções de polícia, em 

conformidade com as ordens do coronel, o que lhe proporcionava a condição de árbitro 

em disputas locais (LEAL, 1975). 

O Coronelismo nos remete à noção de pacto, uma troca de favores entre o 

ascendente poder público e os decadentes chefes políticos locais. O advento da 

República implicou no fortalecimento do poder público local e estadual e, em 

contrapartida, na debilitação política dos chefes locais, especialmente os latifundiários. 

Diante da perda gradativa de poder pelos chefes políticos locais, e, dada a necessidade 

de manutenção de seu domínio político, fundiário e econômico, os coronéis passaram a 

depender da negociação de alianças e coligações com o Estado, através da figura dos 

governadores (MURILO DE CARVALHO, 1997). 

Os coronéis permitiram, durante muito tempo, que a população cabocla 

extraísse a erva-mate dos ervais formados em suas propriedades. No entanto, a partir do 
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início do século XX, assume predomínio um processo, estimulado pela Lei de Terras de 

1850, de concentração e privatização da propriedade da terra, legitimando sua 

apropriação pelos grandes fazendeiros. Esse processo resultou na restrição do acesso 

dos caboclos aos ervais, afetando profundamente suas possibilidades de subsistência e 

elevando a tensão social em toda a região (MACHADO, 2004). 

Essa conjuntura de gradativa elevação da tensão social agravou-se na primeira 

década do século XX, com o início da construção de uma ferrovia que interligaria os 

estados do sul do Brasil. Para este fim, o governo brasileiro estabeleceu contrato com a 

Brazil Railway Company, empresa responsável pela construção do caminho de ferro que 

cruzaria o PNC, tendo como pontos de partida e de chegada as cidades de Itararé em 

São Paulo e de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. A construção dessa grande linha 

férrea alterou o modo de vida das populações residentes na região, aumentando o valor 

econômico das terras e acentuando problemas sociais. Cabe lembrar que uma parcela 

desses habitantes não detinha título de registro de suas propriedades, figurando na 

condição de posseiros (TOMPOROSKI, 2013). 

Em 1910, foi encerrada a construção do trecho que atravessava o território 

catarinense, num total de trezentos e oitenta quilômetros, entre a cidade de União da 

Vitória, no Paraná, e Marcelino Ramos, no Rio Grande do Sul, às margens do rio 

Uruguai. Em 1917, o ramal que interligava União da Vitória, e a cidade portuária de 

São Francisco do Sul, em Santa Catarina, foi concluído e colocado em operação. A 

conclusão deste ramal permitiu o rápido escoamento da produção de madeira e erva-

mate do PNC (CARVALHO, 2010). 

O contrato para construção da ferrovia estabelecia que a empresa responsável 

pela empreitada – a Brazil Railway Company – teria direito a explorar as terras 

adjacentes à linha tronco, numa extensão de até quinze quilômetros do leito da linha 

férrea. Essas terras eram cobertas por milhões de pinheiros ou araucárias, imbuias, 

canelas pretas, cedros e cabriúvas, além da erva mate. Objetivando extrair e 

comercializar essa madeira de alto valor econômico e, mais tarde, vender parte daquelas 

terras a imigrantes europeus, foi constituída uma subsidiária da Brazil Railway 
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Company, a Southern Brazil Lumber and Colonization Company. Em 1910, a Lumber 

instalou em Três Barras, então território paranaense contestado por Santa Catarina, uma 

moderna serraria. A empresa instituiu um processo industrial altamente mecanizado, 

com elevada organização técnica, tornando-se a maior madeireira da América do Sul 

(CARVALHO, 2010). 

O início do processo ocorria com o corte das toras de madeira no meio da 

floresta, tarefa executada por grupos de trabalhadores que se embrenhavam nas matas, 

selecionavam e serravam as árvores. Em seguida, as toras que jaziam no chão eram 

presas por longos cabos de aço – cada qual com centenas de metros de comprimento – e 

içadas por guinchos movidos a vapor comprimido. As enormes toras eram arrastadas até 

a margem dos ramais ferroviários, construídos pela própria empresa, que poderiam 

atingir até trinta quilômetros de extensão. Ao serem arrastadas, destruíam toda a 

vegetação existente no percurso, ou seja, árvores menores, espécies economicamente 

menos interessantes e também grandes quantidades de árvores de erva-mate, cuja 

extração, conforme descrito anteriormente, representava recurso preponderante para a 

sobrevivência da população pobre que habitava a região. Após chegar à beira dos 

trilhos, o mesmo guincho erguia as toras e as colocava sobre vagões que eram 

conduzidos até a serraria, no centro da vila de Três Barras. No interior da indústria, as 

toras eram serradas, selecionadas e armazenadas mecanicamente. Em seguida, eram 

carregadas em vagões e transportadas diretamente aos portos de São Francisco do Sul e 

Paranaguá, de onde eram embarcadas aos destinos, tanto para o exterior quanto para 

outras regiões do Brasil, ou, por via férrea, ao centro-sul do Brasil, propiciando o 

crescimento urbano de cidades como Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro 

(TOMPOROSKI, 2013). 

Além da exploração da madeira em escala industrial, a partir da década de 

1920, a Lumber também desenvolveu atividades de beneficiamento e exportação de 

erva-mate. Conquanto explorasse vastos ervais nativos, localizados nas terras recebidas 

em concessão ou posteriormente adquiridas, a Lumber também comprava a erva-mate 

de atravessadores locais, os quais acumulavam grandes quantidades adquiridas junto a 
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pequenos produtores/coletores. A empresa, com a utilização de seus próprios ramais e 

da ferrovia da Brazil Railway, incorria em baixos custos com transporte, o que lhe 

proporcionava vantagem competitiva sobre os demais empresários locais. Além da 

ferrovia, os rios da região eram utilizados para a distribuição da erva, mediante 

transporte fluvial em embarcações de médio porte de propriedade da empresa, os 

vapores “Três Barras” e “Porto Velho”18. 

A análise de documentos de registros de terras, localizados no Cartório de 

Registro de Imóveis de Canoinhas, datados a partir de 1914, desvelou fatos importantes 

acerca da história da exploração da erva-mate no PNC. Dentre os primeiros registros, 

consta um terreno de setenta e cinco alqueires localizado em região privilegiada da vila, 

entre as estações ferroviárias de Canoinhas e Piedade, e tendo como um dos limites a 

linha da Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande. O terreno foi adquirido pela firma 

comercial A. Batista Cia., com sede na cidade de Joinville (CARTÓRIO DE 

REGISTRO DE IMÓVEIS DE CANOINHAS, p. 07). À época, no período de 1912-

1915, o proprietário da empresa ervateira, Abdon Batista, ocupava o cargo de Senador 

da República. 

Aproximadamente um mês depois, uma propriedade vizinha àquela adquirida 

pela firma joinvilense, foi registrada pelo Major Olimpio Nóbrega de Oliveira, ervateiro 

que iniciara sua trajetória política ainda em 1892, ao ser eleito vereador no município de 

São Bento do Sul. Pouco mais de um ano antes de proceder ao registro do imóvel com 

trinta e nove alqueires, ladeado pela ferrovia, Olimpio estivera durante dois meses na 

região contestada, exercendo função comissionada subordinado ao governador, com a 

atribuição de analisar os problemas fiscais e fronteiriços na região (MACHADO, 2004). 

O vizinho de Olimpio e Abdon era Wolfgang Ammon, proprietário de uma área de vinte 

alqueires, também paralela à linha férrea (CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 

DE CANOINHAS, p. 11). Wolfgang era comerciante de erva-mate da região de Campo 

Alegre e São Bento do Sul. 

                                                 
18 Informações extraídas do Balancete da Lumber Company, Abr. 1917, p. 12. 
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Com base na análise de informações obtidas a partir dos documentos de 

registro de propriedades, é plausível afirmar que uma extensa área de terras particulares 

da então nascente vila de Canoinhas – fundada em julho de 1902 e emancipada em 

setembro de 1911 – estava sob controle de grandes comerciantes de erva-mate e 

políticos da região de Joinville. 

Portanto, naquele contexto, caracterizado pelo controle da terra exercido tanto 

pelo capital estrangeiro, representado pela ferrovia e pela Lumber Company, quanto 

pelos coronéis ou grandes comerciantes, depreende-se que a situação dos pequenos 

posseiros e sitiantes tornara-se insustentável, especialmente em função da privatização 

dos ervais e do impedimento da exploração da erva-mate. Esse fator consistiu em 

elemento importante para a deflagração do movimento de revolta dos sertanejos do 

Contestado (1912-1916), conhecido como Guerra do Contestado (TOMPOROSKI, 

2015). 

Transcorrido um século, na atualidade, o Território do Contestado, no qual está 

inserida a região do PNC, continua enfrentando sérios entraves ao seu desenvolvimento. 

Vários fatores podem ser elencados para explicar as causas dessa conjuntura, no 

entanto, em sua maioria, decorrem de seu legado histórico. Por exemplo, no que 

concerne à concentração fundiária, atualmente, os estabelecimentos com menos de 50 

(cinquenta) hectares representam 82,7% da quantidade de propriedades rurais, contudo, 

essas propriedades ocupam somente 28,6% da área total. Por outro lado, aqueles 

estabelecimentos agropecuários com mais de 500 (quinhentos) hectares correspondem a 

apenas 1,2% da quantidade de propriedades rurais, mas ocupam 32,2% da área 

territorial, praticamente um terço da área total (SOUZA, 2009). 

Esses dados evidenciam um incisivo processo de concentração da propriedade 

da terra no território em análise. Tanto grandes proprietários rurais, quanto empresas 

multinacionais de grande porte, ampliaram seu domínio fundiário, expandindo a cultura 

de grãos (especialmente a soja) e a silvicultura, esta última destinada à produção de 

papel e celulose. Além disso, a erva-mate, historicamente elemento fundamental para 

subsistência dos setores socialmente mais fragilizados da região, inicialmente 



 

V SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

II SEMINÁRIO DA REDE IBEROAMERICANA DE 
ESTUDOS SOBRE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E 

GOVERNANÇA  

 

862 
 Toledo, Paraná de 17 a 19 de outubro de 2018. 

 

organizados em cooperativas agrícolas19 , vem sendo explorada comercialmente por 

médias e grandes ervateiras, as quais dominam o setor. Esse domínio desestimula a 

busca, por exemplo, pela agregação de valor à matéria-prima de altíssima qualidade 

produzida na região. Nos municípios que experimentam esse processo, verifica-se a 

permanência de significativos índices de pobreza rural. O município de Canoinhas, a 

título de exemplo, embora apresente significativa produção de commodities, ocupa 

apenas a 92ª (nonagésima segunda) posição entre os indicadores de IDH-M em Santa 

Catarina20. 

Portanto, cabe ponderar acerca das permanências histórico-culturais e 

socioeconômicas que ainda se encontram presentes no recorte territorial em análise. A 

partir dessas ponderações, advém a hipótese de que tais permanências impactam no 

padrão de desenvolvimento contemporâneo do Planalto Norte Catarinense. Ou seja, se 

perpetuam práticas de controle político, cultural e econômico, não só excludentes e 

concentradoras, mas, também, fortemente globalizadas. 

Não obstante, para avançar além das constatações, faz-se necessário apresentar, 

a seguir, uma caracterização da região em referência, o que permitirá fundamentar, 

posteriormente, uma proposta inovadora de matriz produtiva, prospectiva, menos 

submissa ao ingente capital nacional e internacional, menos excludente e menos 

concentradora. Isso, por sua vez, não necessariamente implica no abandono das 

atividades econômicas predominantes na região. No entanto, implica em desestimular 

sua expansão. 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Atualmente, na região do PNC, apenas uma cooperativa continua operando no beneficiamento da 

erva mate, situada no município de São Bento do Sul. 
20 Dados do censo demográfico do IBGE realizado no ano de 2010. 
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DO PASSADO À ATUALIDADE: da degradação à permanência de grandes áreas 

com remanescentes florestais 

 

A Mata Atlântica abrange um conjunto de formações florestais de enorme 

biodiversidade. Estima-se que no ano de 1500, a Mata Atlântica cobria 15% do 

território brasileiro, sendo que, atualmente, daquele montante original, existem em torno 

de 27% de remanescentes fragmentados (CAMPANILI e SCHÄFFER, 2010). No 

Território do Contestado, em especial no PNC, a Floresta Ombrófila Mista (FOM) é 

uma das formações florestais que contém uma grande variedade de espécies. É um 

ecossistema oriundo de uma formação florestal integrante do bioma Mata Atlântica, 

também conhecida como mata de pinhais ou floresta de araucária.  

 
A Floresta Ombrófila Mista, ou mata de Araucárias originalmente ocorria em 

áreas contínuas nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 

estendendo-se em forma de ilhas de vegetação pelos estados do sudeste [...] 

além da sua espécie arbórea dominante, o Pinheiro do Paraná, esta floresta 

abriga altas densidades de erva-mate e de inúmeras mirtáceas e lauráceas 

(TONHASCA JR., 2005, p.15). 

 
A área de ocorrência deste sistema florestal coincide com o clima úmido sem 

período seco, com temperaturas médias anuais de 18ºC, no entanto, com alguns meses 

nos quais a temperatura média se mantém abaixo dos 15ºC. 

A Mata Atlântica, na qual está inserida a FOM, é o segundo ecossistema mais 

ameaçado de extinção no mundo, estando atrás apenas das florestas da ilha de 

Madagascar, na costa da África. No Estado de Santa Catarina, dados de 1995 e estudos 

realizados por Schäffer e Prochnow (2002), apontavam a cobertura florestal em 17,46%. 

A situação atual não deverá ter sofrido mudanças significativas. No PNC, estudos 

recentes, com base em projeções realizadas a partir da análise de cartas topográficas 

geradas via satélite, permitem estimar que um intervalo entre 30% a 40% da área 

mantém remanescentes da FOM, em diferentes estágios21. 

                                                 
21 Dados resultantes de projetos de Iniciação Científica orientados no curso de Engenharia Florestal, da 

UnC: Scolaro (2015); Maciel (2016). 
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Degradação da Floresta Ombrófila Mista 

 

A FOM, ao longo da história de ocupação, sofreu devastação. Sua destruição 

aconteceu com maior intensidade durante todo o século passado, motivada por questões 

comerciais de exploração do pinheiro brasileiro, perdas de áreas devido às atividades 

agrícolas, como a fumicultura, pecuária, reflorestamentos com espécies exóticas, além 

da ausência de planejamento ambiental adequado. Contudo, municípios tais como 

Canoinhas, ainda mantém uma cobertura vegetal de 42,33%. Apesar de uma parcela 

desta cobertura se constituir por espécies exóticas, a área maior é formada por 

remanescentes da FOM. Tal montante de cobertura florestal representa um grande 

potencial de exploração manejada, com vistas ao desenvolvimento territorial sustentável 

da região (PETRENTCHUK, 2015). 

Vários estudos documentam a devastação da FOM. Um deles, Medeiros et al. 

(2004, p. 21) relata: “Nas primeiras cinco décadas do século passado, milhões de metros 

cúbicos de Araucárias foram embarcadas para os estados mais industrializados do Brasil 

e para vários países”. Outro estudo de Vibrans et al. (2012, p. 158), relata que, “Em 

razão de sua madeira de ótima qualidade e valor econômico, [...] juntamente com outras 

espécies, como canelas e cedro, foram exploradas pela indústria madeireira durante boa 

parte do século XX”. Tonhasca Jr (2005, p. 15), complementa: “A sua área 

remanescente é muito pequena devido ao desmatamento para fins agrícolas e extração 

do Pinheiro do Paraná e de diversas canelas de alto valor comercial”. 

A devastação da FOM foi levada a efeito por grandes madeireiras que se 

instalaram na região. Só uma empresa, a Southern Brasil Lumber & Colonization 

Company, em seu tempo considerada a maior serraria da América do Sul, chegou a 

serrar aproximadamente trezentos metros cúbicos de Araucária por dia. Marques (2007, 

p. 53, grifo do autor), complementa que: 

 
A ação desta empresa foi uma das principais causas do desencadeamento da 

“Guerra do Contestado”, um dos maiores e mais violentos conflitos 

brasileiro. A exploração madeireira pela Lumber durou até 1940, quando o 
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governo federal incorporou a empresa e parte de suas áreas de terras, mas a 

exploração predatória da Floresta com Araucárias continuou através de 

inúmeras serrarias nacionais. 

 

Como agravante do referido processo de devastação, na primeira década do 

Século XX, houve a eclosão da primeira guerra mundial, que provocou o bloqueio de 

comercialização de uma espécie de pinheiro da Letônia, o que suscitou a grande 

proliferação de serrarias nos estados do Paraná e Santa Catarina. "Tal fato existiu para 

suprir a demanda de madeira de grandes centros consumidores do mundo" 

(PROCHNOW, 2009, p. 22). 

Além da exploração da madeira, historicamente, a indústria ervateira 

movimentou a economia de municípios da região, tal como, Canoinhas. Assim, a base 

econômica municipal esteve fundamentada em dois principais produtos oriundos da 

floresta nativa. Um produto de origem florestal não madeireiro, a erva-mate e outro, de 

origem florestal, as madeiras nobres de araucária, imbuia, canela preta, cedro rosa e 

bracatinga, utilizadas para fabricação de móveis, pisos e também para a construção civil. 

Outras espécies não madeiráveis, comuns nessa região, como o xaxim, também foram 

exploradas, causando uma grande redução nas reservas naturais (VIBRANS et al., 

2013). 

A exploração desses recursos se deu continuamente de forma descontrolada, 

levando ao retrocesso econômico dos municípios da região, até que ocorresse uma 

diminuição da devastação, a partir do final da década de 1980 e meados da década de 

1990, em especial, resultante das restrições impostas pela legislação ambiental brasileira, 

implementada naquela época. 

 

Ocupação predatória de municípios do Planalto Norte Catarinense e as 

consequências regionais da atuação do capital internacional 

 

O processo predatório de devastação dos recursos naturais da mata Atlântica e 

da FOM, articulado, em especial, pelo capital internacional, para o fim de suprir 

necessidades externas, gerou um retorno econômico regional praticamente nulo. Ou seja, 
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a abundância de recursos naturais, a principal riqueza do Território do Contestado e, por 

extensão, do PNC, foi usurpada, sem resultar em investimentos que pudessem propiciar 

a dinamização socioeconômica, no momento posterior à devastação. Acrescente-se a 

isso o fato de que significativa parcela da população nativa foi dizimada pela Guerra do 

Contestado (1912-1916). Todos esses fatores relacionam o passado histórico à situação 

atual dos municípios pertencentes ao recorte territorial do Contestado e do PNC. 

Ressalte-se que o processo de devastação dos recursos naturais, pode ser 

considerado com caráter de rapina, articulado desde fora. Sobre isso, assim se posiciona 

Haesbaert (2010, p. 10): 

 
Podemos é claro falar de um processo globalizador e, concomitantemente, 

regionalizador hegemônico, aquele envolvido pelos grandes “sujeitos” que 

pretendem dar as cartas e definir os rumos do capital financeiro, da 

especulação em diferentes níveis e da mercantilização, generalizada. Este 

movimento de ocupação a partir dos interesses alheios ao território propõe 

maneiras de integração, regionalizando sobre a ótica mais conveniente às 

estratégias de circulação e acumulação do capital internacional. 

 

No Território do Contestado e PNC, isso ocorreu no passado e, infelizmente, 

permanece vigente atualmente. A questão cultural, o controle político e também a 

economia, tiveram forte influência desde fora. Sobre esta questão, observe-se como 

argumenta Haesbaert (2010, p. 11): 

 

[...] as práticas de controle político, cultural e, sobretudo, econômico 

permanecem cada vez mais vivas e globalizadoras. Torna-se fundamental, 

portanto, recuperar o entendimento do papel das diferenças enquanto 

alternativas possíveis para uma nova e quem sabe múltipla dinâmica da 

sociedade. 

 
Uma reflexão, pautada nos argumentos do autor supramencionado, remete a 

um questionamento sobre as possíveis alternativas de desenvolvimento que superem, ao 
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menos parcialmente, as restrições da trajetória histórica do PNC. Este assunto será 

tratado a seguir. 

 

AS PERSPECTIVAS DE TERRITÓRIOS MENOS SUBALTERNOS, 

CONTRAPONDO-SE OU EVITANDO A EXPANSÃO DA ATUAL MATRIZ 

PRODUTIVA DO PNC 

 

A partir do cenário examinado, com ênfase em questões ambientais, 

apresentam-se possíveis alternativas à atual matriz produtiva do PNC. Visando 

favorecer o entendimento, convém discorrer, previamente, sobre duas importantes 

categorias conceituais: território e territorialidades. 

 

Possibilidades amparadas em perspectivas teóricas 

 

Admite-se o pressuposto de que uma estratégia de desenvolvimento territorial, 

na perspectiva da sustentabilidade, precisa atender à dimensão territorialista, ou seja, 

conceber o território como referência, também chamada de abordagem territorial do 

desenvolvimento (DALLABRIDA, 2015; 2016; 2017). 

Sobre território e territorialidade, Saquet (2015, pg.38-39), sintetiza 

contribuições de vários autores, assim se referindo: 

 
[...] o território é uma construção social, histórica, relacional e está sempre 

vinculado a processos de apropriação e dominação do espaço e, 

evidentemente, às pessoas. A territorialidade, desse modo, significa 

apropriação social de um fragmento do espaço a partir das relações sociais, 

das regras e normas, das condições naturais, do trabalho, das técnicas e 

tecnologias, das redes (de circulação e comunicação) e das conflitualidades 

que envolvem diferenças e desigualdades bem como identidades e 

regionalismos, historicamente determinados [...]. 

 

E mais adiante, completa:  

 
O território é produto das relações sociedade-natureza e condição para a 

reprodução social; campo de poder que envolve edificações e relações sociais 
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(econômicas, políticas, culturais e ambientais) historicamente determinadas. 

Os territórios são produzidos espaço-temporalmente pelo exercício do poder 

por determinado grupo ou classe social... [...]” (SAQUET, 2015, p. 45, grifo 

do autor). 
 

Portanto, interpretando o referido autor, os territórios não resultam do acaso 

histórico. Especificamente, o Território do Contestado e do PNC, resultam de uma 

construção socioeconômica determinada pela imposição de cultura alheia, em 

detrimento e descaracterização da cultura original, concebida para usufruir dos vastos 

recursos naturais, articulada por um grupo social que representava (e em grande medida 

continua representando) interesses externos, que se associou às classes sociais 

dominantes internamente, resultando na atual configuração socioterritorial. 

Assim, em conformidade com Covas e Covas (2014, p. 32), o qual afirma que 

avanços nos territórios subalternos, contrapondo-se ao capital internacional, na busca de 

uma territorialidade com mais autonomia, implica em construir "sistemas territoriais 

complexos e inteligentes", o que, segundo os autores, consiste em "[...] transitar de uma 

cultura-zona de territorialidade homogênea, para uma cultura-rede de 

multiterritorialidade". Significa superar a tradicional atribuição de uma única 

funcionalidade ao espaço rural (por exemplo, a restrição de uso do solo apenas para 

cultivos monoculturais), para sistemas de produção integrados, tais como os sistemas 

agroalimentares ou agroflorestais. Por fim, de acordo com os argumentos de Covas e 

Covas (2014, p. 46), corresponde a "[...] gerar um fluxo denso de capital social 

regenerador, uma mistura, mesmo que por vezes caótica, de projetos, ideias, 

instrumentos, procedimentos e atores novos". 

Acerca das categorias conceituais de território e territorialidade, é conveniente 

referenciá-las em relação ao processo de busca de autonomia territorial. Raffestin (2015, 

p. 13-14) considera "[...] o conceito de território enquanto resultado de um processo de 

produção e de territorialidade enquanto sistema de relações". Com base nesse 

argumento, referindo-se aos territórios em que as dinâmicas territoriais hegemônicas são 

comandadas por grandes empresas desenraizadas territorialmente, o autor propõe uma 

pergunta, para a qual apresenta a seguinte resposta: 
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O que fazem as multinacionais nos territórios onde elas escolhem intervir? 

Frequentemente destroem os territórios de forma irremediável e definitiva a 

fim de extrair recursos que lhes interessam. Mas ao mesmo tempo, elas 

destroem as referências dos homens que neles habitam, ao submetê-los a 

pressões e a formas de trabalho que se assemelham mais a trabalhos forçados 

do que a um verdadeiro trabalho humano. É o oposto do desenvolvimento, ou 

seja, as territorialidades e as temporalidades projetadas não tiveram por 

finalidade organizar [ou desenvolver o território ou região], mas sim praticar 

uma economia de rapina [...] (RAFFESTIN, 2015, p. 13-14). 

 

A robustez de argumentação do referido autor incita algumas indagações: o 

processo histórico de ocupação do Território do Contestado e do PNC contribuiu para a 

ocorrência de formas de destruição descritas por Raffestin? Essas relações ainda se 

manifestam no atual cenário socioeconômico? 

Portanto, para expressar o que representa propor possíveis alternativas à atual 

matriz produtiva do PNC, parafraseia-se Saquet (2015): "[...] a construção de processos 

de desenvolvimento que tenham base nos princípios de participação, cooperação, 

solidariedade, distribuição de riqueza, preservação ambiental e cultural [...]" (SAQUET, 

2015, p. 23). Para o autor: "O desenvolvimento é resultado de um processo histórico e 

relacional, de múltiplas determinações econômicas, políticas, culturais e naturais" 

(SAQUET, 2015, p. 23). 

As propostas que visam oferecer alternativas de desenvolvimento territorial, 

com base em múltiplos usos dos solos, na preservação e regeneração dos remanescentes 

florestais, na forma de “sistemas territoriais complexos e inteligentes” (COVAS e 

COVAS, 2015), permitem avançar de uma histórica forma subalterna de 

desenvolvimento, em direção à uma alternativa inovadora, que privilegia a 

sustentabilidade social, econômica, cultural e ambiental. 

 

Diagnóstico do cenário atualmente vivenciado no PNC 

 

A despeito das indagações proferidas anteriormente, acerca da permanência de 

formas históricas de ocupação do Território do Contestado e do PNC, suscitam 
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respostas afirmativas, ou seja, a histórica ocupação do Território do Contestado e PNC, 

alicerçada em atividades produtivas impregnadas de caráter fortemente predatório, que 

implicam na exaustão dos recursos naturais, articulada, em grande medida, por 

empresas internacionais, permanece vigente. Os setores de comércio e serviços, e, em 

particular, o industrial e as atividades relacionadas aos setores silvícola e agropecuário, 

mantém forte relação com empresas de beneficiamento de matérias primas regionais, 

cujos produtos destinam-se ao mercado externo e, secundariamente, ao mercado 

nacional. Nesse sentido, destacam-se os setores industriais de papel e celulose (exceto 

quanto ao fato de algumas empresas utilizarem, como matéria prima, papel reciclado 

proveniente dos grandes centros urbanos nacionais) e do fumo. No caso da indústria de 

papel e celulose, há um impacto significativo na ocupação do espaço rural, pois, 

visando a continuidade de suas atividades operacionais, amplas áreas são reflorestadas 

com o plantio da matéria prima necessária, a saber, a monocultura silvícola de pinus 

illiotti e, em segundo plano, árvores de eucalipto. O fato de empresas do setor de papel e 

celulose não apenas dominarem o comércio de compra da matéria prima produzida 

regionalmente, mas, também, deterem a propriedade de grandes áreas para cultivo 

próprio, principalmente de pinus, ensejam situações quase monopólicas de oferta22. 

Indubitavelmente, essa conjuntura favorece o controle dos preços das matérias primas, 

submetendo a atividade ao domínio do setor industrial multinacional. 

Em que pese o domínio exercido por corporações multinacionais no setor de 

papel e celulose, algo similar ocorre com o setor ervateiro, no qual os produtores têm 

pouca influência no estabelecimento dos preços e, da mesma forma, constata-se a 

presença de indústrias ervateiras proprietárias de grandes áreas de cultivo de erva mate. 

Os preços praticados regionalmente na compra da matéria prima, em geral, resultam do 

                                                 
22 Estima-se que uma única empresa instalada no PNC, que atua no ramo de papel e celulose, detenha 

cerca de 50.000 hectares de área própria, ou, em áreas alugadas de proprietários rurais (dados de 

domínio público, com base em registros nos cartórios regionais). 
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comportamento do mercado de exportação, haja vista que a maior parcela da erva mate 

é exportada de forma semibeneficiada23. 

No caso da atividade de fumicultura, a matéria prima é semibeneficiada 

regionalmente, todavia, as etapas finais do processo de industrialização ocorrem fora da 

região de produção, em centros industrialmente mais dinâmicos, inclusive em outros 

estados. Além de abastecer o mercado interno, uma parcela da produção é exportada. 

Deste modo, embora congregue milhares de pequenos produtores, configurando uma 

alternativa para geração de trabalho e renda rural, a atividade apresenta os problemas já 

conhecidos: (i) há uma forte dependência do produtor em relação à indústria e aos 

preços das commodities no mercado externo; (ii) utiliza elevadas quantidades de 

agrotóxicos, prejudicando a saúde dos produtores e impactando o meio ambiente, dentre 

outros. 

Assim, seja a indústria de papel e celulose ou a produção de fumo, ambos os 

setores executam atividades produtivas altamente dependentes do mercado externo. Nas 

palavras do geógrafo brasileiro, Milton Santos (1985), tais atividades econômicas, 

classificadas por aquele autor como "enclaves territoriais", são empreendimentos 

presentes nos territórios, com a finalidade principal de extrair riquezas 

reconhecidamente escassas mundialmente, em alguns casos, gerando poluição do meio 

ambiente e, inclusive, suprimindo a sociobiodiversidade, aproveitando-se das condições 

territoriais favoráveis de solo e clima, submetendo os territórios a uma situação de 

subalternidade. 

De modo mais evidente, certos empreendimentos, que outrora devastaram as 

florestas nativas, atualmente se mantém por meio da ocupação de extensas áreas 

territoriais, que degradam solos férteis, a exemplo da monocultura silvícola. Tais 

atividades eliminaram no passado e continuam suprimindo, nos dias atuais, a 

                                                 
23 É significativa a quantidade de erva mate produzida regionalmente, a qual é exportada para países da 

América Latina e da América do Norte, da Europa e Ásia. Tal afirmação é corroborada por dados 

obtidos em uma amostra de empresas, indicando que algumas empresas chegam a exportar algo em 

torno de 70% de sua produção, na forma de erva mate canchada, portanto, semi beneficiada (DUMKE, 

2017). Tal estudo também constatou que a maioria das empresas, submetidas ao procedimento 

amostral, apresentam baixo nível de inovação, e se encontram desestimuladas em promover inovações 

num futuro próximo. 
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biodiversidade da flora e da fauna. No passado, expulsaram a população nativa e, se não 

bastasse, contribuíram, ao menos parcialmente, para seu extermínio, através de ações 

violentas praticadas pelas milícias privadas das empresas estrangeiras e pela cooptação 

da força policial do Estado. Nesse contexto, também influenciaram peremptoriamente a 

deflagração da Guerra do Contestado, que ceifou dezenas de milhares de vidas. As 

consequências danosas desses empreendimentos ainda se manifestam hodiernamente, 

por exemplo, na medida em que, dada a exigência de se produzir matéria prima para o 

setor industrial de papel e celulose, estimulam a concentração fundiária, obliterando as 

pequenas propriedades rurais, elevando a proporção da mão de obra ociosa em âmbito 

rural e, por conseguinte, ocasionando a formação de favelas urbanas. Enfim, destroem-

se comunidades rurais, originalmente imbuídas de opulente história e cultura, 

pauperizam relações sociais, geram populações favelizadas, impondo aos entes 

federativos e à sociedade civil o ônus da assistência social. 

Em síntese, os setores de papel e celulose e do fumo, que predominam no PNC, 

exigem ocupação seletiva dos solos, geram poluição e degradação ambiental, impactam 

desfavoravelmente a biodiversidade. Ou seja, tais setores de produção inviabilizam ou 

não contribuem significativamente para a retomada de um processo de desenvolvimento 

territorial sustentável, nem ambientalmente, tampouco econômica e socialmente. 

 

 

A legislação ambiental brasileira 

 

Apesar de restrições que ainda se mantém em relação a uma efetiva proteção 

da biodiversidade existente nas florestas, o Novo Código Florestal (Lei nº. 

12.651/2012), trouxe algumas perspectivas. O Código Florestal impõe a manutenção de 

uma Reserva Legal (RL) e Áreas de Preservação Permanente (APP's), obrigando o 

proprietário rural a recompor ou preservar, em sua propriedade, 20% do bioma da Mata 

Atlântica. Além destes requisitos obrigatórios, os proprietários podem criar, por vontade 

própria, Reservas Particulares do Patrimônio Nacional (RPPN). Estas exigibilidades, de 
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maneira geral, não são bem aceitas pelos proprietários rurais, aparentemente devido ao 

fato de tornarem improdutiva uma parcela significativa de suas áreas.  

A Reserva Legal (RL) é definida na Lei nº 12.651/2012, cap.1, art. 3º, como: 

 
III - Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse 

rural, delimitada nos termos do art. 12, com a função de assegurar o uso 

econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, 

auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a 

conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna 

silvestre e da flora nativa. 

 

Possibilidades para uma matriz produtiva inovadora no PNC 

 

Se indagarmos em relação aos os diferenciais existentes no Território do 

Contestado, em especial, nos municípios que integram o Planalto Norte Catarinense, 

obtém-se como resposta a presença significativa de áreas florestais conservadas, ou, ao 

menos, em boas condições de preservação e até ampliação, por meio de manejo florestal 

sustentável com múltiplos usos. Convém destacar que eventuais temores acerca da 

exploração de áreas florestais conservadas, no âmbito dos remanescentes da Mata 

Atlântica, em especial, da Floresta Ombrófila Mista, prontamente se dissipam à luz de 

estudos de manejo sustentável, que apontam para novas alternativas socioeconômicas, 

estritamente de acordo com a legislação ambiental atual. Tais alternativas representam 

possibilidades concretas para readequação de uma matriz produtiva regional, sem a 

necessariamente extinguir a atual, contudo interrompendo sua expansão. 

A partir das considerações descritas anteriormente, é possível fomentar 

alternativas de desenvolvimento que contribuam para a superação de práticas de 

controle político, cultural e econômico, que permanecem vigentes e cada vez mais vivas 

e globalizadoras, através da valorização de vantagens diferenciadoras, no caso do PNC, 

a presença de remanescentes da FOM. 
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Partindo-se de estudo realizado recentemente (PETRENTCHUK, 2015), 

percebe-se que um padrão alternativo de desenvolvimento no Planalto Norte 

Catarinense, indutor de diferentes alternativas de atividades produtivas, resulta do 

manejo florestal em remanescentes da FOM. Trata-se da estruturação de uma matriz 

produtiva sustentável e menos dependente da perspectiva globalizadora. No Quadro 1, 

sintetizamos as principais alternativas, distribuídas em quatro subsetores. 

 

Quadro 1– Alternativas de atividades produtivas decorrentes do manejo sustentável de áreas com 

fragmentos da FOM 

SUB-

SETORES 

Produtos 

Florestais Não 

Madeiráveis  

Manejo Florestal 

Madeireiro 

Serviços Ambientais Outros Usos 

A
L

T
E

R
N

A
T

IV
A

S
 

*Frutas 

*Fármacos 

*Mel 

*Sementes (para 

reflorestamento) 

*Pinhão 

*Erva-mate 

*Possibilidade de 

extração sustentável 

de espécies nativas, 

como produtos 

madeiráveis: 

-uso na construção 

civil; 

-lenha para consumo 

in natura, carvão e 

derivados 

*Biodiversidade 

*Armazenamento e 

sequestro de carbono 

*Serviços 

hidrológicos 

*Beleza cênica para 

usos terapêuticos 

*Serviços culturais 

*Pagamento por 

serviços ambientais: 

REDD+ 

*Turismo cultural, 

histórico e ambiental; 

*Estâncias de tratamento 

terapêutico (hotéis e 

pousadas) 

*Paisagismo e 

embelezamento de 

paisagens 

*Enriquecimento de 

florestas por 

adensamento: ex. 

araucária, erva-mate... 
Fonte: Adaptado de Petrentchuk (2015) 

 

As alternativas descritas no Quadro 1 não são exaustivas, outras poderão ser 

elencadas. Conquanto se admita que possam ser elaboradas outras alternativas de 

desenvolvimento sustentável para o PNC, aquelas arroladas no Quadro 1 são 

suficientes compor uma matriz produtiva inovadora, agregando-se a um conjunto de 

iniciativas já estabelecido. 

 

CONCLUSÕES 

 

A proposição de alternativas que visam compor uma matriz produtiva 

inovadora fundamenta-se no argumento de Haesbaert (2010), ao afirmar que uma das 
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formas de se contrapor às práticas globalizadoras de controle político, cultural e 

econômico, é a valorização das diferenças enquanto alternativas possíveis para uma 

nova e múltipla dinâmica da sociedade.  

A implementação das alternativas, propostas neste artigo, perpassa por um 

reposicionamento das lideranças políticas, sociais e econômicas do Planalto Norte 

Catarinense. O aspecto preponderante consiste na conscientização de que, em grande 

medida, a situação de estagnação no crescimento econômico regional, vivenciada nas 

últimas décadas, relaciona-se intrinsecamente com a matriz produtiva historicamente 

vigente. Subsequentemente, cientes de que há alternativas menos concentradoras da 

propriedade e da renda, menos danosas à economia regional, tais liderança terão 

condições de apoiar a execução das mesmas, respaldadas por estudos já realizados 

(PETRENTCHUK, 2015) e por pesquisas em andamento no âmbito do Programa de 

Mestrado em Desenvolvimento Regional, da Fundação Universidade do Contestado. 

Consequentemente, a viabilização destas alternativas poderá representar novas 

oportunidades de negócios para os empresários da região, incrementando a geração de 

trabalho e estimulando uma maior circulação de riquezas regionalmente. 

Entretanto, há muitos empecilhos à implementação destas alternativas, e sua 

viabilização poderá suscitar conflitos de interesses. Tais proposições representam 

desvantagens para alguns grupos ou agentes, que as percebem sob a perspectiva de 

desconcentração do poder de controle político e econômico, dificultando a permanência 

de posturas sociopolíticas coronelistas, semelhantes às que ocorreram no passado, 

comuns em regiões nas quais a dinâmica socioeconômica seja controlada por poucas 

empresas, não enraizadas localmente, muito menos comprometidas com o 

desenvolvimento territorial. 

Nesse contexto, a manutenção da atual matriz produtiva torna-se mais 

preocupante na medida em que as principais atividades empresariais, desenvolvidas no 

PNC, impactam negativamente na preservação dos recursos naturais regionais, 

degradando o diferencial existente no território analisado. A título de exemplos, citam-

se: o cultivo de cereais e do fumo, por meio do uso em escala de agrotóxicos e 
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agroquímicos e, também, o cultivo de extensas áreas de monocultura silvícola, caso do 

pinus e do eucalipto, desgastando solos, consumindo enorme quantidade de água do 

subsolo, reduzindo a biodiversidade da fauna e flora. Ademais, excetuada a fumicultura, 

tais atividades utilizam pouquíssima mão de obra, logo, geram poucos empregos, 

estimulando ainda mais o êxodo rural. 

Por fim, cabe enfatizar que as alternativas de atividades produtivas, 

apresentadas neste artigo, tornam-se relevantes por focalizarem as vantagens 

diferenciadoras regionais, representadas por grandes áreas com cobertura vegetal nativa, 

às quais, por meio de processos de manejo florestal, apresentam elevado potencial e 

admitem alternativas de desenvolvimento, sustentáveis socialmente, economicamente, 

culturalmente e ambientalmente. Além disso, tais paisagens correspondem ao ambiente 

ideal para a sobrevivência da erva-mate nativa, a qual, inclusive, poderá obter maior 

revalorização através do reconhecimento como produto de Indicação Geográfica no 

Planalto Norte Catarinense, processo que se encontra em fase adiantada de execução 

(DALLABRIDA et al., 2014). 

Não obstante a necessidade de execução de novos estudos, que identifiquem 

oportunidades latentes de novos negócios sustentáveis, as alternativas propostas neste 

artigo concebem-se legítimas, pois objetivam, em última instância, promover a melhoria 

da qualidade de vida da população residente no PNC. 

Tabela 8 – Caracterização econômica do espaço rural do município de Panambi-RS 

Índice de desempenho econômico 

Variável Dado Fonte 

IDESE Renda 2010 0,816 FEE 

PIB per capita 28957,59 IBGE Cidades 

Pessoal ocupado em estabelecimentos agropecuários em 

2006 
2818  

VAB Agropecuária 60.212.506 FEE (2010) 

VAB Indústria 427.218.120 FEE (2010) 

VAB Serviços 470.834.413 FEE (2010) 

Domicílios rurais com automóvel particular 795 
IBGE Censo 

demográfico 2010 
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Este cenário pode ser explicado também pelo fato do município de Panambi 

destacar-se no panorama industrial gaúcho pelo seu significativo número de 

indústrias e seu elevado padrão gerencial e tecnológico. É hoje o terceiro polo metal-

mecânico do estado.  Segundo Gracioli (2012) o crescimento da indústria, muito se 

deve ao bem estruturado sistema educacional do município. Corroborando com os 

resultados apresentados anteriormente referente ao nível muito baixo de 

analfabetismo.  

Outro fato que contribui para explicar esta situação é a apresentada por 

Neumann (2008). O autor menciona que durante os últimos dez anos, a população 

urbana registrou um aumento de 26,35% enquanto que a população rural reduziu mais 

de 28%, aliando isto ao crescimento industrial metal-mecânico, pois, a demanda 

crescente de mão-de-obra foi atraiu a população rural, principalmente os jovens. O 

autor salienta ainda que esse fenômeno se agravou nos últimos anos, como verificado 

no indicador demográfico, tendo influência pelos problemas enfrentados pela 

agricultura, como os baixos rendimentos nas atividades agrícolas, sobretudo nas 

pequenas propriedades familiares que utilizam técnicas tradicionais de produção e 

praticam a monocultura (principalmente a soja).  

 

INDICADORES AMBIENTAIS  

 

Há que salientar sobre a dificuldade de obtenção de informações para este 

indicador, mesmo assim apresentam-se algumas variáveis para a análise do mesmo. A 

fossa séptica biodigestora é um sistema de tratamento ambientalmente mais favorável 

para o ambiente rural. Com a existência de menor número de famílias com 

Domicílios rurais sem banheiro ou sanitário sugeri-nos a presença de efeitos nocivos 

ao ambiente rural do município de Panambi.  

 

Tabela 9 – Caracterização ambiental do espaço rural do município de Panambi-RS 

Índice de meio ambiente 



 

V SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

II SEMINÁRIO DA REDE IBEROAMERICANA DE 
ESTUDOS SOBRE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E 

GOVERNANÇA  

 

878 
 Toledo, Paraná de 17 a 19 de outubro de 2018. 

 

Variável 
 

Fonte 

Matas naturais e plantadas 759 Datasus 2010 

Domicílios rurais sem banheiro ou sanitário (nº) 15 Datasus 2010 

Domicílios rural destino esgoto – Vala (nº) 71 Datasus 2010 

 

A existência de matas naturais e plantadas pode ser aliada ao crescimento da 

utilização do turismo rural, embora que vem sendo pouco explorada pelo município 

de Panambi. SANTOS (2015) retrata que um dos motivos pelo qual o turismo rural 

vem sendo pouco explorado é a falta de demanda de público, pois grande parte da 

população possuí família que mora no meio rural, o que facilita o acesso ao mesmo 

de forma gratuita. Outro motivo seria a falta de interesse da população e dos órgãos 

responsáveis, mesmo com a existência das políticas a favor e projetos que 

possibilitam a solicitação de recursos da união. O município possui grande potencial 

turístico rural que remetem as décadas de 10, 20 e 30 de exuberante beleza, que nos 

últimos anos está em ruínas ou mesmo demolidas para a utilização das terras.  

A população do município utiliza em maior proporção o turismo em áreas 

rurais, como balneários, piscinas, camping, estruturas para eventos, áreas de lazer e 

etc. sem iniciativas do público rural em utilizar o turismo rural (SANTOS, 2015). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento rural trás uma abordagem de se olhar o meio rural como 

um local em que a agricultura não é única atividade predominante, mas que existem 

sinergias entre atores que atuam em vários segmentos.  

Uma vez realizada a caracterização do município de Panambi numa 

perspectiva de desenvolvimento rural, conclui-se que o espaço rural do município de 

Panambi é uma zona economicamente integrada, pois mostrou existir uma sincronia 

entre o público urbano e o rural. A existência de diversas fontes de rendimento das 

famílias rurais (em áreas agropecuárias, industriais e serviços) e mão-de-obra 

qualificada fazem com que a zona rural de Panambi apresente um desenvolvimento 
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“multissetorial” e a heterogeneidade de instituições sugerem a presença de 

multiatores envolvidos em relações locais/municipais de desenvolvimento.  

O setor agrícola não se apresenta com grande expressividade, sobretudo 

porque o  setor da indústria é muito representativo, e tende a ser uma das razões que 

impulsiona a saída da população das zonas rurais para as urbanas. Por outro lado,  

pelas características do espaço rural, considerado bem estruturado, principalmente se 

comparado com outros municípios pode-se inferir que há um desenvolvimento do 

espaço rural no município, pois no rural existem novos produtos e serviços 

associados a novos mercados que implicam a não total dependência da agricultura.  
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POPULATION AND ECONOMIC GROWTH OF THE SOUTHWEST PARANAENSE 

FROM 2004 TO 2014 
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SESSÃO TEMÁTICA: ST4 - Meio ambiente, desenvolvimento regional e demografia 

 

 

 

Resumo: Este trabalho objetiva analisar a relação entre a população e o crescimento 

econômico na região Sudoeste do Estado do Paraná, no período de 2004 a 2014. A análise 

foi baseada nos indicadores: taxa de crescimento populacional, taxa de crescimento do PIB, 

taxa de crescimento do PIB per capita e participação percentual do município no total da 

região, que foram calculados a partir dos dados absolutos de PIB e população no período. O 

trabalho estrutura-se primeiramente com elementos teóricos, depois com os elementos 

metodológicos, posteriormente estão os resultados e discussões e finaliza com as 

considerações finais. Observou-se aumento significativo do PIB per capita o que indica um 

aumento do crescimento econômico na região. Como não houve queda populacional no 

período analisado e o aumento da população foi relativamente menor do que o aumento do 

PIB pode-se dizer também que a produtividade aumentou. A dinâmica regional se dá 

principalmente através da industrialização, e os municípios que compõe a região são 

ancorado em três municípios principais: Pato Branco, Francisco Beltrão, Palmas e Dois 

Vizinhos, que juntos somaram cerca de 70% do crescimento demográfico no período de 

análise. 
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Abstract: This study aims to analyze the relationship between population and economic 

growth in the Southwest region of the State of Paraná, from 2004 to 2014. The analysis was 

based on indicators: population growth rate, GDP growth rate, GDP per capita and 

percentage share of the municipality in the total of the region, which were calculated from 

the absolute data of GDP and population in the period. The work is structured first with 

theoretical elements, then with the methodological elements, later are the results and 

discussions and ends with the final considerations. There was a significant increase in per 

capita GDP, which indicates an increase in economic growth in the region. As there was no 

population decline in the analyzed period and the population increase was relatively lower 

than the increase in GDP, it can also be said that productivity increased. The regional 

dynamics occurs mainly through industrialization, and the municipalities that make up the 

region are anchored in three main municipalities: Pato Branco, Francisco Beltrão and Dois 

Vizinhos, which together account for about 70% of the population growth in the period of 

analysis. 

 

Keywords: Population. Economic growth. Southwest of Paraná. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este texto analisa a relação entre a população e o crescimento econômico na região 

Sudoeste do Estado do Paraná, no período de 2004 a 2014. A análise foi feita a partir de 

dados populacionais e do Produto Interno Bruto (PIB). 

A variável de PIB per capita é um dos termômetros para diferir uma região em 

desenvolvimento, afinal o crescimento econômico nada mais é do que o aumento da 

produção econômica de determinada população, e por isso, o crescimento do PIB per capita 

deve acontecer em paralelo ao aumento de habitantes e produzindo mudanças na estrutura 

da economia regional (KUZNETS, 1983). 

Os indicadores de PIB per capita estão sendo utilizados por serem importantes 

referências sobre a capacidade de a população produzir mais com o passar do tempo, 

permitindo uma análise inicial se uma região está crescendo ou não. 

A escolha do Sudoeste Paranaense como objeto de análise se deu pelo interesse em 

pesquisar seu desenvolvimento populacional e econômico. Apontado atualmente como 

espacialidade de média relevância, o processo de ocupação do espaço Sudoeste foi marcado 

por uma intensa luta de posse de terra, na década de 1950, cuja base produtiva era a 
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exploração de madeira, cultivo de lavouras e criação de animais. Nas duas décadas 

seguintes, desencadeou um processo continuado de modernização e intensificação da base 

produtiva, devido à fertilidade dos solos, à produção de excedentes agrícolas e à instalação 

de estrutura viária. Neste período, com a formação de associações e de cooperativas, os 

produtores foram inseridos no mercado do agronegócio, extrapolando o nível regional, uma 

vez que tiveram acesso ao crédito, máquinas, insumos, armazenagem e comercialização de 

excedente de safra (IPARDES, 2009). 

Historicamente, a estrutura produtiva industrial do Sudoeste e, por extensão, a 

geração de empregos formais, está assentada na indústria de alimentos (carnes, óleos 

vegetais, ração e laticínio) e de madeira (madeira serrada, chapas laminadas e confecção de 

móveis), ambas intensivas no uso de mão-de-obra, porém pouco geradoras de renda. 

Recentemente, houve alteração da estrutura produtiva, em razão do declínio da participação 

da indústria da madeira e da ascensão da indústria de máquinas, equipamentos e metalurgia, 

acompanhada também pelo crescimento industrial do complexo eletroeletrônico 

(IPARDES, 2009). 

O trabalho está estruturado primeiramente com elementos teóricos que embasam a 

pesquisa, depois com os elementos metodológicos que explicam o funcionamento prático 

da análise e dão um parecer sobre a área de estudo. Posteriormente estão os resultados e 

discussões, que expõem de maneira sintética os dados coletados e examinados por meio de 

representações gráficas, mapas e tabelas. E para concluir, as considerações finais com 

apreciações sucintas do trabalho como um todo. 

 

REVISÃO DE LITERATURA 

 

A produção de excedente econômico primordialmente é o que estabelece a relação 

de crescimento econômico de uma região. O crescimento econômico (aumento da riqueza) 

de uma região, por sua vez, se dá conforme a produtividade do trabalho nela desenvolvida, 

que, por consequência, varia de acordo com o grau de especialização da divisão do trabalho 

(SMITH, 1996). 
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A relação entre população e crescimento econômico é explicada por Smith (1996, 

p.66) ao afirmar que "o que estimula o aumento da população e do desenvolvimento 

estimula também o aumento da riqueza e da grandeza real". O processo de crescimento se 

origina da acumulação dos meios de produção (capital) e dos fatores que propiciam essa 

acumulação: infraestrutura urbana, transporte, energia, entre outros, em consonância com o 

aumento populacional.  

Na prática, a distinção entre crescimento econômico e desenvolvimento econômico 

não tem muito sentido, pois existem poucos casos em que ocorre crescimento da renda per 

capita sem mudanças complementares indiretas. Maior sentido está em distinguir 

crescimento/desenvolvimento econômico de desenvolvimento humano (BRESSER-

PEREIRA, 2014). Neste sentido, o desenvolvimento é concebido como um processo de 

expansão das liberdades reais de que as pessoas gozam. O alargamento da liberdade é 

simultaneamente o fim primeiro e o principal meio de desenvolvimento. Ou seja, quanto 

mais oportunidades (garantia dos direitos sociais básicos) são oferecidas à população, 

inclusive de exercer sua cidadania, mais rápido o país terá a resposta desse investimento 

(SEN, 2010). 

Além de contribuir com a receita privada, o crescimento econômico também 

possibilita o aumento dos serviços sociais (públicos). E, por consequência, a 

disponibilidade dessas oportunidades sociais com qualidade, como a educação, a saúde, 

segurança, habitação, entre outros, refletem diretamente no desenvolvimento econômico 

(SEN, 2010). 

A hipótese de Kuznets é de que "a desigualdade aumenta com o desenvolvimento 

econômico, atingindo um nível máximo e, posteriormente, diminui, o que resulta em uma 

curva com formato de U invertido". Ou seja, que o aumento da desigualdade de renda é 

uma tendência natural dos primeiros ciclos do desenvolvimento. A distribuição de renda 

tende a melhorar a partir de um determinado estágio do país. E, dessa forma, que a redução 

na desigualdade resultaria do aumento da parcela da renda per capita de grupos de classes 

econômicas mais baixas em ritmo maior do que das classes mais altas, ou seja, que a 
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desigualdade se reverte com o passar dos anos, pois as forças de mercado se encarregam de 

equilibrar o país a partir de um limiar de renda per capita (BARROS; GOMES, 2008, p.58). 

Com base no que foi exposto até aqui e por meio das reflexões que os 

questionamentos do início dos elementos teóricos proporcionam, apresenta-se agora a parte 

metodológica da análise. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

A área de estudo desse trabalho é o Sudoeste paranaense e o período a ser analisado 

será entre os anos de 2004 e 2014. Os dados utilizados foram retirados do Instituto 

Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social – IPARDES que é uma instituição de 

pesquisa vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral do Estado 

do Paraná, mais especificamente da Base de Dados do Estado “BDEweb”, que é um 

sistema de informações estatísticas (IPARDES, 2017a). Alguns dados complementares 

faltantes foram retirados da Associação dos Municípios do Sudoeste do Paraná (AMSOP, 

2017). 

É importante acrescentar que os dados de 2010 são do Censo Demográfico do 

IBGE, os de 2007 são de contagem oficial da população e que os demais anos são apenas 

estimativas do IPARDES realizadas a partir dos dados oficiais. 

A análise se baseou nos seguintes indicadores: taxa de crescimento populacional, 

taxa de crescimento do PIB, taxa de crescimento do PIB per capita e participação 

percentual do município no total da região, que foram calculados a partir dos dados 

absolutos de PIB e população no período. Observando que o PIB nominal inicialmente 

consultado foi deflacionado com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, base 

de 2004. Esses indicadores foram estimados conforme exposto: 
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• PIB per capita (PIB per capita): o PIB per capita foi calculado a partir da divisão do 

Produto Interno Bruto pela população, ou seja, pelos habitantes da região. 

𝑃𝐼𝐵 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 =  
𝑃𝐼𝐵

𝑃𝑂𝑃𝑈𝐿𝐴ÇÃ𝑂
                               (01) 

 

• Taxa de crescimento populacional (%𝑃𝑂𝑃𝑎𝑛𝑜𝑥 ): feita a partir dos dados absolutos 

populacionais do Estado e expressada como a diferença entre dois valores de tempo em 

termos de porcentagem do primeiro valor: 

% 𝑃𝑂𝑃𝑎𝑛𝑜𝑥 =
𝑃𝑂𝑃𝑎𝑛𝑜𝑥−𝑃𝑂𝑃𝑎𝑛𝑜𝑥−1

𝑃𝑂𝑃 𝑎𝑛𝑜𝑥−1
                               (02) 

 

• Taxa de crescimento do PIB (%𝑃𝐼𝐵𝑎𝑛𝑜𝑥): é como a taxa de crescimento populacional, 

porém com dados absolutos relativos ao PIB e calculada na mesma equação: 

% 𝑃𝐼𝐵𝑎𝑛𝑜𝑥 =
𝑃𝐼𝐵𝑎𝑛𝑜𝑥−𝑃𝐼𝐵𝑎𝑛𝑜𝑥−1

𝑃𝐼𝐵 𝑎𝑛𝑜𝑥−1
                              (03) 

 

• Taxa de crescimento do PIB per capita (%𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐 𝑎𝑛𝑜𝑥): Segue também a mesma lógica 

das equações anteriores: 

% 𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐 𝑎𝑛𝑜𝑥 =
𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐 𝑎𝑛𝑜𝑥−𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐 𝑎𝑛𝑜𝑥−1

𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐 𝑎𝑛𝑜𝑥−1
                         (04) 

 

• Participação percentual do município no total da região (PartMun): esse indicador 

demonstra a participação de cada município dentro da região Sudoeste, permitindo 

identificar quais são os mais relevantes. 

𝑃𝑎𝑟𝑡𝑀𝑢𝑛 =  
𝑃𝐼𝐵 𝑑𝑜 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜 𝑎𝑛𝑜𝑥

𝑃𝐼𝐵 𝑠𝑢𝑑𝑜𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑛𝑜𝑥
                                 (05) 

 

A mesorregião Sudoeste é composta por apenas três microrregiões: Capanema, 

Francisco Beltrão e Pato Branco. Porém, posteriormente, por meio da Lei Estadual nº 
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15.825/08, foi incluída nessa mesorregião a microrregião de Palmas, composta por cinco 

municípios (PARANÁ, 2008). 

Neste estudo foi adotada a configuração espacial da Lei Estadual nº 15.825/08, por 

ser mais recente e também por estar em consonância com a Associação dos Municípios do 

Sudoeste do Paraná (AMSOP, 2017), ficando assim o Sudoeste paranaense com quatro 

microrregiões, totalizando 42 municípios, fazendo divisa ao sul com o Estado e Santa 

Catarina e ao oeste com a Argentina, conforme demonstra a Figura 01 e a Tabela 01. 

 

 

Figura 01 - Regiões geográficas e microrregiões do Sudoeste do Paraná - 2010 

 

Fonte: Autora (informação base IPARDES, 2010a). 
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Tabela 01 – Municípios que compõe o Sudoeste paranaense por microrregião – 2012 

MRG-25 

Capanema 

MRG-26 

Francisco Beltrão 

MRG 27 

Pato Branco 

MRG 30 

Palmas 

Ampére Barracão Chopinzinho Clevelândia 

Bela Vista da Caroba Boa Esperança do Iguaçu Bom Sucesso do Sul Coronel Domingos 

Soares 

Capanema Bom Jesus do Sul Coronel Vivida Honório Serpa 

Pérola d'Oeste Cruzeiro do Iguaçu Itapejara d'Oeste Mangueirinha 

Planalto Dois Vizinhos Mariópolis Palmas 

Pranchita Enéas Marques Pato Branco  

Realeza Flor da Serra do Sul São João  

Santa Izabel do Oeste Nova Esperança do 

Sudoeste  

Saudade do Iguaçu  

 Manfrinópolis Sulina  

 Marmeleiro Vitorino  

 Francisco Beltrão   

 Nova Prata do Iguaçu   

 Pinhal de São Bento   

 Renascença   

 Salgado Filho   

 Salto do Lontra   

 Santo Antônio do Sudoeste   

 São Jorge d'Oeste   

 Verê Obs: MRG = Microrregião 

Fonte: Resultados da pesquisa (informação base IPARDES, 2012). 

 

A respeito de Pato Branco e Francisco Beltrão vale salientar que eles são 

geograficamente próximos e que o eixo econômico em que estão inseridos não se articula 

não apenas com os municípios do entorno imediato e da região, como também com 
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municípios de Santa Catarina, com os quais integra um fluxo de relações comerciais 

(IPARDES, 2004). 

Com base nas informações levantadas e tabuladas, no próximo capítulo esse 

conjunto de dados será analisado e comparado, de forma a caracterizar o Sudoeste 

paranaense em relação às variáveis chave: PIB e população. Os resultados serão 

apresentados na forma de gráficos, tabelas e mapas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Inicialmente serão mostrados os resultados quanto à questão populacional do 

Sudoeste, focando na divisão em microrregiões. 

 

Tabela 02 – População total das microrregiões do Sudoeste e taxa média de 

crescimento populacional – 2004/2014 

 

Fonte: Resultado da pesquisa (informação base IPARDES, 2017). 

 

É possível observar na Tabela 02 que das quatro microrregiões, as mais populosas 

em ordem decrescente são: (1) MRG de Francisco Beltrão, (2) MRG de Pato Branco, (3) 

MRG de Capanema e (4) MRG de Palmas. E nas taxas de crescimento as que apresentaram 

maior incremento, também em ordem decrescente: (1) MRG de Francisco Beltrão com 

11,74%, (2) MRG de Pato Branco com 8,68%, (3) MRG de Palmas com 7,72% e (4) MRG 

de Capanema com 7,38%. A diferença entre a que mais apresentou crescimento e a que 

menos apresentou foi de 4,36%. Assim sendo, no total do Sudoeste, entre 2004 e 2014, 

houve um aumento populacional de 59.162 habitantes. 
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Em números absolutos, os municípios com maior crescimento no período foram os 

mais populosos: Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Palmas e Pato Branco, agregando ao 

Sudoeste no período de análise, 41 mil habitantes, sendo que no total do espaço restante, o 

incremento não ultrapassou 18 mil habitantes, o que reforça a centralidade desses 

municípios no contexto regional. 

Dos municípios que se destacaram pelo ganho populacional total entre 2004 e 2014, 

os cinco principais, em ordem decrescente foram: Francisco Beltrão em primeiro lugar com 

um ganho de 15.347 habitantes; na sequência o município de Pato Branco, com um 

aumento de 10.587 habitantes; Palmas (+8.985); Dois Vizinhos (+6.367) e Santa Izabel do 

Oeste (+2.738). Esses cinco principais somados representaram 74,41% do total do aumento 

populacional (IPARDES, 2017). 

Já outros municípios se destacaram pela perda populacional entre 2004 e 2014, 

entre eles os cinco principais foram: Clevelândia (-1.046), Chopinzinho (-760), Honório 

Serpa (-642), Salgado Filho (-608) e Coronel Vivida (-526) (IPARDES, 2017). A figura 02 

ilustra essa questão, porém apenas até 2010, período do censo populacional. 

 

Figura 02 – Áreas de crescimento e de esvaziamento da população do Sudoeste do Paraná 

1991/2000 e 2000/2010 

 

Fonte: Resultados da pesquisa a partir de IPARDES (2010d). 
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Complementarmente às análises, apresenta-se a Figura 03 que ajuda a compreender 

como é essa dinâmica populacional no Sudoeste: ilustra a taxa de crescimento do Sudoeste 

de 2000 a 2010, com referência à taxa estadual. 

Apesar de ser em um período com diferença de quatro anos do período em análise 

(2000/2010 e 2004/2014), a lógica permanece relativamente igual. 

As maiores densidades demográficas ficaram concentradas nos municípios de 

Francisco Beltrão e de Pato Branco, com mais de 100 hab/km². Em seguida em Dois 

Vizinhos, Ampére, Santo Antônio do Sudoeste e Barracão entre 52,38 a 100 hab/km². A 

maior parte dos municípios do Sudoeste paranaense tem baixa densidade demográfica, 

abaixo de 50 hab/km², sendo 17 deles abaixo de 25 hab/km² (IPARDES, 2010b). 

 

Figura 03 – Taxa de crescimento da população total do Sudoeste do Paraná – 2000/2010 

 

Fonte: IPARDES (2010c) adaptado pela autora. 

 

Os dados demonstraram, de modo geral, que os municípios que mais ganharam 

população foram Palmas, em primeiro lugar e bem acima da taxa estadual de 0,88% ao ano; 

Pato Branco, Francisco Beltrão, Dois Vizinhos, Santa Izabel do Sudoeste e Ampére que 

ficaram entre a taxa estadual de 0,88% e 1,76% ao ano.  
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Dez outros municípios ficaram abaixo da taxa estadual e 24 deles apresentaram 

decréscimo populacional, ou seja, mais da metade dos municípios da região Sudoeste 

perdeu em população.  

Esclarecidas as questões populacionais, a seguir será feita a análise com relação ao 

PIB e PIB per capita no Sudoeste. 

 

 

O crescimento econômico do Sudoeste do Paraná 

 

Para Perroux (1987), adaptado ao contexto, crescimento econômico é o aumento do 

conjunto dos bens e serviços obtidos durante um período, referido ao número de habitantes. 

O Sudoeste representou em 2014 aproximadamente 5% do PIB paranaense, que, por 

sua vez, representou aproximadamente 6% do PIB do Brasil (IPARDES, 2016).  

A média da taxa de crescimento do PIB do Sudoeste do Paraná entre 2004 e 2014 

foi de 4,32% (IPARDES, 2017). O Gráfico 02 mostra a trajetória do PIB das microrregiões 

no período em questão. 

 

Gráfico 02 – PIB das microrregiões no Sudoeste do Paraná – 2004 e 2014 
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Fonte: Resultados da pesquisa (informação base IPARDES, 2017). 

 

 

No ano de 2004, os municípios que mais se destacaram pela participação percentual 

no Sudoeste Paranaense em termos de PIB foram: Francisco Beltrão (13,56%), Pato Branco 

(11,01%) e Saudade do Iguaçu (8,51%). O restante dos municípios da região permaneceram 

com pouca expressão - abaixo de 9%. Já no ano de 2014, os municípios com maior 

participação no PIB regional foram: Pato Branco (16,18%) Francisco Beltrão (13,93%), 

Dois Vizinhos (7,64%) e o restante abaixo disso. (ver Figura 04). 

 

Figura 04 – Participação percentual do PIB municipal no Sudoeste do Paraná – 2004/2014 
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Fonte: Resultados da pesquisa (informação base IPARDES (2014a). 

 

Já com relação ao PIB per capita, a relação da renda per capita da região está 

intimamente ligada com a questão da produtividade. Em setores de subsistência e 

agropecuária extensiva, há menos produtividade do que em economias mais evoluídas no 

sentido industrial, que conseguem oferecer mais empregos e mais valor adicionado, 

gerando ao mesmo tempo renda e mão-de-obra. Um indicador do aumento de produtividade 

é a elevação do salário médio. Quando os trabalhadores não exigem aumento do salário, o 

empresário não se interessa por reciclar o ciclo de investimento, ou seja, intensificar a 

capitalização até se industrializar (FURTADO, 1974). 

No Sudoeste, como não houve queda populacional regional no período analisado 

(alguns municípios compensaram outros) e o aumento da população foi relativamente 
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menor do que o aumento do PIB pode-se dizer que a produtividade aumentou, apesar de 

algumas oscilações (especialmente até o ano de 2006), conforme demonstra a Figura 05. 

 

Figura 05 - Crescimento PIB per capita das microrregiões Sudoeste do Paraná - 2004/2014 

 

Fonte: Resultados da pesquisa (informação base IPARDES, 2017). 

 

 

Esse gráfico nada mais é que a representação dos números absolutos do PIB per 

capita no período, que podem ser demonstrados também através da estimativa da taxa de 

crescimento por microrregião.  

A média do PIB per capita no Sudoeste em 2004 foi de R$ 11.143,82 para R$ 

27.558,32 em 2014. 

Observados esses dados, constata-se que de 2004 para 2014 houve crescimento 

econômico no Sudoeste, pois tanto o PIB quanto o PIB per capita aumentaram. 

 

 

Figura 06 – PIB per capita municipal do Sudoeste do Paraná – 2014 



 

V SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

II SEMINÁRIO DA REDE IBEROAMERICANA DE 
ESTUDOS SOBRE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E 

GOVERNANÇA  

 

898 
 Toledo, Paraná de 17 a 19 de outubro de 2018. 

 

 

Fonte: Resultados da pesquisa (informação base IPARDES, 2014b) 

 

Chama a atenção o município de Saudade do Iguaçu, pois seu PIB per capita não 

somente é o mais alto do Sudoeste, como também o do Estado do Paraná. Isso acontece por 

que o município sofre influências diretas da Usina de Salto Santiago. Em 2013, por 

exemplo, o município recebeu 100% dos repasses do ICMS - Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços provenientes da usina (BITTAR, 2015). 

De modo geral a média do Sudoeste é mais baixa ao se comparar com Saudade do 

Iguaçu, mas boa ao se comparar com o restante do Estado. Destacam-se os municípios de: 

Mangueirinha, Vitorino, Bom Sucesso do Sul e São João. 

Ao analisar da perspectiva da participação percentual do PIB das microrregiões na 

região fica perceptível a força de Francisco Beltrão e de Pato Branco (ver Gráfico 04). 

Observa-se também que na década de análise a microrregião de Palmas perdeu 

espaço parte para a MGR de Capanema e parte para a MGR de Francisco Beltrão. A 

participação da MGR de Pato Branco se manteve no período. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 04 - Participação percentual das microrregiões no Sudoeste 
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em termos de PIB real – 2004/2014 

 

Fonte: Autora (informação base IPARDES, 2017). 

 

 

Esse fato também é reforçado quando se abre a análise por municípios, pois é 

possível perceber quais são os mais relevantes dentro de cada microrregião, por exemplo, 

demonstra que o município de Pato Branco é o que mais concentra participação de PIB no 

Sudoeste, seguido por Francisco Beltrão. Juntos esses dois municípios representaram em 

2014 mais de 30% do PIB da região, um aumento de aproximadamente 6% do que 

representavam em 2004. Ou seja, concentraram mais ainda a riqueza do Sudoeste dentro de 

seus municípios. 

Todos os municípios da MGR de Palmas apresentaram redução em suas 

participações percentuais na economia do Sudoeste. Tanto o município de Palmas quanto o 

de Mangueirinha apresentaram queda de cerca de 2% cada na participação no PIB, 

principais motivos da diminuição de aproximadamente 6% da representação da MGR de 

Palmas na riqueza do Sudoeste. Mangueirinha apresentou redução significativa de PIB 

(cerca de 18%) entre 2013 e 2014, tendo caído também de 2012 para 2013.  

Conforme apresentado em estudo pelo IBGE (2008), sobre as regiões de influência 

das cidades no Brasil, os municípios de Pato Branco e Francisco Beltrão foram 

classificados como Centro sub-regional A (Figura 07), ou seja, são centros com atividades 

de gestão menos complexas; têm área de atuação mais reduzida, “e seus relacionamentos 
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com centros externos à sua própria rede dão-se, em geral, apenas com metrópoles 

nacionais” (IBGE, 2008, p.11). 

  

Figura 07 – Região de influência: recorte Sudoeste Paraná – 2007 

 

Fonte: Adaptado a partir de IBGE (2008). 

 

A dinâmica do Sudoeste se dá principalmente através da industrialização, e os 

municípios que compõe a região são dependentes, de certa forma, dos polos inter-regionais:  

Seu desempenho econômico permanece ancorado em três municípios: Pato 

Branco, Francisco Beltrão, e Dois Vizinhos. Sua estrutura produtiva industrial 

está assentada na indústria alimentar, atrelada por sistema de integração a 

produtores rurais e frigoríficos. Insere-se internacionalmente na atividade abate 

de aves, importante item da pauta de exportação paranaense (IPARDES, 2017b).  

Corroborando o que Perroux (1987) explica: que o crescimento da região não ocorre 

simultaneamente em todo o território e sim é manifestado em polos, com diferentes 

intensidades, então o que movimenta as economias são as unidades motrizes que 

influenciam toda a área a elas relacionadas. 

Neste caso em particular, a unidade motriz que movimenta a região está diretamente 

relacionada com a proteína animal, ancorada por cooperativas. 

Nesse sentido, pela Figura 07 se percebe como a capital Curitiba influencia 

diretamente todas as regiões do estado, através principalmente da prestação de serviços, e 

como Francisco Beltrão, Pato Branco e Dois Vizinhos, em uma escala bem menor, 
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polarizam os municípios menores ao redor, pois são mais dotados de infraestruturas e 

serviços de diversas áreas que complementam as necessidades da região. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após o estudo da região Sudoeste do Estado do Paraná, observou-se que houve 

aumento significativo do PIB per capita e isso indica, pelos referenciais teóricos 

pesquisados, um aumento do crescimento econômico na região. Como não houve queda 

populacional no período analisado e o aumento da população foi relativamente menor do 

que o aumento do PIB pode-se dizer também que a produtividade aumentou. 

O aumento populacional, assim como a maior expressividade econômica, se 

concentrou nos municípios de Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Palmas e Pato Branco, que 

juntos somaram cerca de 70% do crescimento demográfico no período de análise. Já outros 

municípios se apresentaram como são expulsores de população. 

A ocupação do território foi acompanhada por ações do Estado e principalmente 

pela capacidade de organização dos pequenos e médios produtores rurais. Por esse motivo, 

a agropecuária aponta expressivo peso na renda da economia do Sudoeste. 

A indústria regional está estruturada nos ramos de alimentos e secundariamente da 

madeira. Se concentra nos polos, onde também se encontram as principais tendências à 

diversificação das atividades, com algumas mais especializadas, o que acarreta em aumento 

de PIB. 

Uma peculiaridade positiva ao desenvolvimento do Sudoeste é a forte identidade 

regional, que se refletiu na capacidade de organização local (histórico de associativismo), 

impulsionando as articulações territoriais, econômicas e sociais. 

Cabe aqui dizer que o Ipardes é um facilitador das pesquisas para análises 

paranaenses, especialmente pela quantidade de dados disponíveis e pelo seu descomplicado 

acesso. 

Por fim, o desenvolvimento é um processo dinâmico e contínuo. Para ser 

compreendido com profundidade e para se determinar o estágio de desenvolvimento que 
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uma região se encontra, são necessárias pesquisas mais complexas, que englobem além da 

questão de PIB e população, que se apresentaram como um bom começo de análise. 
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APONTAMENTOS SOBRE O DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL NO 

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 

 

APPOINTMENTS ON MUNICIPAL HUMAN DEVELOPMENT IN THE STATE OF 

MATO GROSSO DO SUL 

 

Adriano Renzi26  

Jandir Ferrera de Lima27 

 

SESSÃO TEMÁTICA: ST4 - Meio ambiente, desenvolvimento regional e demografia 

 

Resumo: O artigo tem o objetivo analisar os 78 municípios do Estado do Mato Grosso do 

Sul, a luz da teoria da causação circular e acumulativa e da teoria do crescimento endógeno, 

por meio de uma nova metodologia que se utiliza das análises intraregional e inter-regional 

para categorizar os municípios. Para realizar serão utilizados os dados secundários do 

índice FIRJAN de desenvolvimento municipal – IFDM – nas dimensões: Geral, Emprego e 

Renda, Educação e Saúde no período entre 2005 e 2013. Os resultados obtidos 

evidenciaram que houve um progresso em termos intraregionais e um atraso em termos 

inter-regionais. Isto induz a conclusão de que os municípios estão encontrando dificuldades 

em superar o círculo vicioso da pobreza, tendendo a permanecer em tal situação e, ainda, 

afetando e espalhando tal condição para sua vizinhança. A principal conclusão do artigo é a 

de que a dinâmica de desenvolvimento econômico para os municípios do Mato Grosso do 

Sul foi significativamente inferior a dinâmica nacional. 

 

Palavras Chave: Desenvolvimento Econômico. Crescimento Endógeno. Índice. Análise 

Regional. 

 

Abstract: The article has the purpose of analyzing the 78 municipalities of the State of 

Mato Grosso do Sul, in light of the theory of circular and cumulative causation and the 

theory of endogenous growth, through a new methodology that uses intraregional and 

interregional analysis to categorize the municipalities. Secondary data from the FIRJAN 

municipal development index (IFDM) will be used in the General, Employment and 

Income, Education and Health in the period between 2005 and 2013. The results show that 

there has been progress in intraregional terms and a delay in interregional terms. This leads 

to the conclusion that municipalities are encountering difficulties in overcoming the vicious 

circle of poverty, tending to remain in such a situation and also affecting and spreading 

such a condition to their neighborhood. The main conclusion of the article is that the 

                                                 
26 Professor da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), Dourados, MS, Brasil. Doutorando do 

Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e Agronegócios, Universidade Estadual do Oeste 

do Paraná, Toledo, PR, Brasil. Autor para correspondência: E-mail: adrianorenzi@ufgd.edu.br ou 

adrenzi@gmail.com.  
27 Professor do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e Agronegócios, Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná, Toledo, PR, Brasil. 
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dynamics of economic development for the municipalities of Mato Grosso do Sul was 

significantly lower than the national dynamics. 

 

Key Words: Economic Development. Endogenous Growth. Index. Regional Analysis. 

 

INTRODUÇÃO 

A região Centro Oeste do Brasil tem apresentado nos últimos anos uma evolução 

significativa em termos de desenvolvimento socioeconômico. Com base no Índice FIRJAN 

de Desenvolvimento Municipal – IFDM28, tal região apresentou 86,4% dos seus municípios 

com índice acima de 0,6 pontos, ou seja, com 374 municípios apresentando nível de 

desenvolvimento moderado e 25 apresentado alto nível de desenvolvimento. Esse 

desempenho positivo tem reduzido o hiato entre região Centro Oeste em relação às regiões 

mais desenvolvidas do país (Sul e Sudeste). 

A região Centro Oeste é composta pelos estados de Goiás, Mato Grosso e Mato 

Grosso do Sul e o Distrito Federal e apresentam distribuição de resultados melhores em 

comparação com o nível de desenvolvimento nacional. Com mais detalhe, o estado de 

Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul possuem, respectivamente, 89,3%, 85,9% e 81,4 

de seus municípios com nível de desenvolvimento moderado ou alto em termos do IFDM 

Geral. No entanto, o estado do Mato Grosso do Sul apresenta apenas quatro (4) municípios 

com nível de desenvolvimento alto, ou seja, o pior resultado em termos absolutos em 

relação aos outros estados da região Centro Oeste. 

Neste contexto, esse artigo objetiva, a luz das teorias da causação circular e 

acumulativa e do crescimento endógeno, realizar uma análise descritiva, baseada em dados 

estatísticos e secundários, da evolução do Índice FIRJAN de desenvolvimento municipal, 

entre o período de 2005 a 2013, para categorizar os 78 municípios sul mato-grossenses. 

Para tanto, será utilizada como referência para o procedimento de análise dos dados uma 

nova metodologia semelhante à utilizada por Raiher e Ferrera de Lima (2014), os quais se 

embasaram na metodologia utilizada no Informe sobre Desarrollo Humano (2002). A ideia 

contida nesta metodologia é categorizar e avaliar os municípios sul mato-grossenses em 

termos intraregionais e inter-regionais. Em outros termos, o primeiro método visa 

confrontar o índice IFDM dos municípios do Mato Grosso do Sul à média do próprio 

Estado e o segundo compara os municípios à média dos municípios brasileiros. 

Este artigo está organizado da seguinte forma. Na próxima seção será apresentado o 

referencial teórico utilizado no qual se pretende discutir, brevemente, o conceito de 

desenvolvimento econômico atual, as teorias da causação circular cumulativa e da teoria do 

desenvolvimento endógeno. Na seção seguinte será detalhada a metodologia a ser utilizada 

para, por meio do índice FIRJAN de desenvolvimento municipal, realizar a categorização 

dos municípios sul mato-grossenses. Na terceira seção serão apresentados os resultados 

obtidos, a classificação dos municípios e a discussão desses resultados. E, por fim, o artigo 

será concluído com a interpretação dos principais resultados alcançados. 

 

                                                 
28 O índice IFDM foi criado em 2008 pelo Sistema FIRDJAN com o objetivo de medir o desenvolvimento 

dos municípios brasileiros com base em três dimensões: Emprego e Renda, Educação e Saúde. 
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REVISÃO DA LITERATURA 

 

Discussão e Conceituação de Desenvolvimento Econômico 

 

O conceito de desenvolvimento econômico na dimensão macroeconômica congrega, 

principalmente, como referência fundamental as variáveis emprego e crescimento. Segundo 

Amaral Filho (2009), alguns autores da escola de pensamento econômica clássica utilizam 

o conceito de crescimento econômico como sinônimo de desenvolvimento econômico, 

visto que, para os autores de tal vertente teórica as benesses do crescimento econômico 

seriam distribuídas aos participantes do processo de produção segundo sua participação e, 

portanto, de maneira justa e não necessariamente equitativa (JONES; VOLLARTH, 2015). 

Dessa forma, torna-se crucial definir e diferenciar crescimento e desenvolvimento 

econômico. O primeiro conceito faz referência ao processo de transformações estruturais da 

economia e da sociedade os quais elevam os padrões de vida por meio da acumulação de 

capital e do avanço tecnológico nos processos de produção. Já o conceito de 

desenvolvimento econômico incorpora as dimensões sociais, políticas e ambientais. Em 

outras palavras, o desenvolvimento de um país engloba quatro objetivos políticos das 

sociedades modernas a saber: a liberdade, o bem-estar, a justiça social e a proteção da 

natureza. Em decorrência, para se evoluir em termos de desenvolvimento econômico, é 

preciso fazer prevalecer duas diretrizes fundamentais, a primeira diz respeito à igualdade de 

oportunidades e liberdades e a segunda aborda o respeito ao meio ambiente (BRESSER-

PEREIRA, 2007). 

Em relação à primeira diretriz, o desenvolvimento econômico, enquanto liberdade e 

igualdade de oportunidades, de uma nação pode ser avaliado do ponto de vista do processo 

de expansão das liberdades reais desfrutadas pelas pessoas em uma determinada nação. A 

partir dessa perspectiva, tal autor diferencia crescimento econômico 29  em relação ao 

desenvolvimento econômico, na medida em que observa crescimento como um possível 

meio de ampliar as liberdades desfrutadas pelos integrantes da sociedade, no entanto, as 

liberdades possuem uma gama de determinantes mais ampla, tais como: disposições 

econômico-sociais e direitos civis 30 . Isso significa que para se evoluir em termos de 

desenvolvimento econômico é preciso corrigir os fatores que influenciam na privação de 

liberdade, tais como, insuficiência de oportunidades econômicas e destituição social 

sistemática, negligência dos serviços públicos e pobreza econômica (SEM, 1999; 2000)31. 

Já no âmbito da segunda diretriz, o respeito ao meio ambiente, Jackson (2009) ao 

                                                 
29 Crescimento econômico é avaliado como a evolução do Produto Interno Bruto per capita. Tal evolução 

pode ocorrer por meio da aceleração do processo de industrialização, do progresso técnico ou da 

modernização da sociedade. Esses fatores são fundamentais para ampliar a liberdade humana. 
30 As disposições econômico-sociais podem ser representadas pela gama de serviços públicos ofertadas 

(saúde, educação, lazer, cultura) e os direitos civis representam o grau de participação da população na 

discussão e tomada de decisão em assuntos públicos. 
31 A pobreza econômica é falta de liberdade para saciar a fome, obter remédios para doenças tratáveis, habitar 

em locais apropriados, ter acesso a saneamento básico e água tratada. Para mais detalhes sobre as limitações 

para se medir o desenvolvimento econômico de uma nação, veja o Informe sobre o Desarrollo Humano 

(2002). 
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discutir a economia da sustentabilidade, aponta alternativas para desenvolver uma nação 

perante a restrição de que a humanidade subsiste em um planeta finito. As pesquisas desse 

autor objetivam verificar se o atual modelo econômico é adequado a apresentar segurança e 

equilíbrio a longo prazo. Isso porque, por um lado, as mudanças tecnológicas 

proporcionaram novos paradigmas de bem-estar, possíveis por meio de técnicas 

industrializadas e inovadoras na agricultura (nutrição), saúde (tratamentos e medicamentos) 

e comunicação. E, por outro lado, a população demanda recursos naturais numa quantidade 

incongruente em relação à dotação de recursos disponível ofertada no Planeta (BARBIER, 

2015) (FIALA, 2015). 

Em vista das necessidades de se aprimorar a igualdade de liberdades e o uso 

sustentável dos recursos naturais, autores como Acemoglu et al. (2002) e Engerman e 

Sokoloff (2007) demonstraram que em sociedades nas quais os governos, por razões 

políticas e institucionais, priorizam os investimentos em educação, também tendem a 

crescer mais velozmente e a conseguir melhores posições entre os países de maior nível 

tecnológico e renda. Os trabalhos citados mostram como economias semelhantes como 

Argentina e Austrália, porém, com distintos níveis de investimento em educação, 

suscitaram mudanças estruturais diferenciadas e trajetórias de crescimento econômico 

divergentes. E ainda, uma parte crucial da discussão em relação aos resultados positivos de 

uma melhor distribuição da renda sobre o crescimento econômico está conectada ao 

desenvolvimento de sociedades nas quais a educação e a saúde possuem um maior grau de 

valorização. 

Por fim, nesta seção, realizou-se a diferenciação entre o conceito de crescimento e 

desenvolvimento econômicos. A concepção utilizada neste artigo é a de que o conceito de 

crescimento econômico é divergente de desenvolvimento econômico. Sendo o primeiro 

conceito um elemento fundamental inserido no segundo, mas não necessariamente gerador 

do segundo. Isso porque pode haver crescimento econômico mantendo ou ampliando a 

concentração de renda e, também, com degradação ambiental. Adicionalmente, 

argumentou-se que investimentos consistentes em saúde e, principalmente, em educação, 

podem ser uma alternativa consistente para acelerar e, consequentemente, reduzir as 

diferenças, em termos de nível de desenvolvimento econômico, entre as diferentes regiões. 

 

Da teoria da causação circular à teoria do desenvolvimento endógeno das regiões 

 

A partir do grau de acesso aos bens públicos ofertados, principalmente serviços 

relacionados à saúde e educação, de forma a equalizar a igualdade de condições iniciais dos 

indivíduos presentes em uma determinada sociedade, é possível avaliar a oportunidade 

econômica e condições sociais de inclusão dos indivíduos em termos de condições de 

concorrência equitativas entre eles. A métrica esperada é obter um sistema produtivo capaz 

de permitir uma distribuição da renda gerada condizente com a participação dos 

trabalhadores em tal sistema. 

Com vistas a esse sistema produtivo ideal, Myrdal (1965; 1968) chama a atenção 

para o princípio da causação circular e acumulativa no qual argumenta que as condições 

sociais e econômicas vigentes em uma país subdesenvolvido explicam seus respectivos 
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baixos níveis de desenvolvimento (ou como definido por tal autor como nível de pobreza32) 

e, por sua vez, dificultam a saída desses países de tais condições, ou pelo menos, mantêm 

tais países numa taxa de desenvolvimento inferior aos países desenvolvidos. Tal autor 

ressalta ainda que o processo acumulativo pode atuar em ambas as direções, de forma que 

pode promover desigualdades crescentes entre países ou regiões. Dessa forma, como 

argumentam Raiher e Ferrera de Lima (2014), a ideia de causação circular acumulativa 

torna-se um elemento crucial para auxiliar no entendimento das desigualdades sociais e da 

dinâmica do desenvolvimento regional. 

Outro ponto relevante ressaltado por Myrdal (1968), é a ideia de que o sistema 

econômico-social não opera em um equilíbrio estável e não há uma tendência de auto 

estabilização de tal sistema. Logo, pode-se afirmar que existem forças e que fortalecem as 

desigualdades atuando em direção contrária à posição de equilíbrio estável. Tal argumento 

esclarece a ideia de causação circular, o qual é tido como um processo social com 

tendências a se tornar acumulativo e, na maioria das vezes, elevar, aceleradamente, sua 

velocidade. A partir daí, advém uma das explicações do porquê regiões mais pobres tendem 

a ampliar o hiato tecnológico em relação às regiões mais desenvolvidas e, 

consequentemente, dificultar a trajetória em direção a nível melhores de desenvolvimento 

econômico. 

Com base em tal contexto, deve-se inferir que se faz necessária uma intervenção de 

política pública com vistas romper o círculo vicioso da pobreza. Reitera-se que há 

possibilidade de o Estado ter um papel mais atuante junto aos investimentos em 

infraestrutura física e humana para alicerçar o desenvolvimento econômico. Para tanto, a 

política fiscal é uma ferramenta crucial para ajustar a demanda agregada e a forma como tal 

política pode influenciar o nível de emprego e o salário é determinante para o crescimento 

de longo prazo de uma região ou país (RENZI; MEIRELLES, 2015; ARESTIS; SAWYER, 

2003, 2004). 

Adicionalmente, não se pode desconsiderar que uma economia regional difere da 

economia de uma nação por não existirem barreiras à migração, circulação de bens e 

serviços, de capital (financeiro e humanos) 33 . Em qualquer sociedade existem fatores 

exógenos e endógenos capazes de fazerem avançar uma economia regional em direção à 

melhores níveis de desenvolvimento. O desenvolvimento endógeno são as capacidades 

inerentes da sociedade local conduzir o seu próprio desenvolvimento econômico, ficando 

tal desenvolvimento condicionado à mobilização dos fatores produtivos disponíveis na 

região em questão e ao seu potencial de dinamismo (AGHION; HOWITT, 1998) 

(PIACENTI; EBERHARDT; FERRERA DE LIMA, 2016). 

Uma das suas contribuições mais relevantes da teoria do desenvolvimento endógeno 

foi a identificação de quais fatores de produção são responsáveis por explicar uma 

considerável parcela dos resultados obtidos de uma determinada região, tais como: capital 

                                                 
32 Na seção posterior serão discutidos os critérios para definir níveis de desenvolvimento econômico, porém o 

nível baixo de desenvolvimento econômico pode não representar o conceito de pobreza. 
33 Será considerado neste artigo a livre mobilidade de mercadorias entre estados brasileiros. Dessa forma, será 

desconsiderada a guerra fiscal e a cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). 
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humano, capital social 34 , conhecimento, pesquisa e desenvolvimento e informação. 

Destarte, as regiões que possuírem tais fatores de produção, ou estiverem estrategicamente 

direcionadas a obtê-los no futuro, terão as mais adequadas condições de alcançar um 

desenvolvimento equilibrado e com tendências a acelerá-lo a depender da interação dos 

fatores mencionados (AGHION; HOWITT 1998) (PIACENTI; EBERHARDT; FERRERA 

DE LIMA, 2016). 

Desse modo, para alicerçar esse artigo, teoricamente, na perspectiva regional, a 

ideia de crescimento econômico advém da contínua evolução da eficiência em adicionar 

valor à produção e a ampliar a parcela de renda a se absorver pela economia local e em 

decorrência da expansão na capacidade de reter o excedente econômico produzido na 

economia local e/ou da atração de excedentes advindos de outras regiões, a evolução em tal 

processo tende a resultar no crescimento do produto, renda e emprego local. Nesse novo 

paradigma de desenvolvimento regional endógeno, o significado de desenvolvimento é 

alicerçado em sua estrutura pelos próprios atores locais, em outras palavras, parte das 

competências socioeconômicas peculiares a região ou local (AMARAL FILHO, 2009). 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Após a apresentação das teorias, da causação circular acumulativa e do 

desenvolvimento endógeno, o próximo passo é identificar e categorizar as regiões segundo 

seu nível de desenvolvimento econômico atual. Para realizar tal procedimento será utilizada 

uma metodologia similar a utilizada por Raiher e Ferrera de Lima (2014) os quais 

embasaram tal metodologia no Informe sobre Desarrollo Humano (2002)35. Entretanto, 

diferente do trabalho realizado por Raiher e Ferrera de Lima (2014) que utilizaram o 

IDHM, neste artigo, para categorizar e analisar a evolução dos municípios sul mato-

grossenses, segundo seu nível de desenvolvimento econômico, será utilizado o índice 

FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM) nas dimensões Geral, Emprego e Renda, 

Educação e Saúde. 

A justificativa para utilização do índice FIRJAN é a sua maior eficácia e precisão 

em captar as dimensões Emprego e Renda, Educação e Saúde em comparação ao Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM)36. O índice FIRJAN é composto pela média 

simples dos resultados alcançados nas três dimensões: emprego e renda, educação e saúde 

(ver Quadro 2). 

Para tanto, vale observar o Quadro 2 que sintetiza a metodologia utilizada para gerar 

os respectivos índices, qual seja: 

 

 

 

                                                 
34 Capital Social é denominado como a capacidade de os agentes locais serem os protagonistas e interagirem 

de modo cooperativo territorialmente em busca do desenvolvimento da região. 
35 Esse periódico classificou as unidades federativas do México segundo seu perfil de desenvolvimento. 
36 Para mais detalhes sobre a metodologia de elaboração do IDHM veja no site do Atlas do Desenvolvimento 

Humano no Brasil (2013). 
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Quadro 2. Metodologia para cálculo do Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal 

Emprego e Renda Pesos Educação Pesos Saúde Pesos 

Crescimento real de emprego formal 10% Matrículas na Educação Infantil 20% 
Número de 

consultas pré-natal 
25% 

Crescimento real da absorção de mão de 

obra local 
10% 

Abandono no ensino 

fundamental (1-tx) 
15% 

Óbitos por causa 

mal definida 
25% 

Formalização do mercado de trabalho 30% 
Distorção Idade Série no Ensino 

Fundamental (1-tx) 
10% 

Óbitos infantil por 

causas evitáveis 
25% 

Crescimento real da geração de Renda 

Formal 
10% 

Docentes com ensino Superior 

no ensino fundamental 
15% 

Internação sensível 

à atenção básica 
25% 

Crescimento real dos salários médios do 

emprego formal 
10% 

Média de horas aula diárias no 

ensino fundamental 
15%     

Massa Salaria 15% 
Resultado do IDEB no ensino 

fundamental 
25%     

Desigualdade - Gini 15%         

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego   Fonte: Ministério da Educação   
Fonte: Ministério 

da Saúde 
  

Fonte: Elaboração própria com base na metodologia do índice FIRJAN (2013). 

 

O IFDM apresenta resultados para cada município que podem variar entre 0 e 1, 

considerando que os municípios que atinjam índices mais próximos a 1 representam 

maiores níveis de desenvolvimento local. Adicionalmente, tal metodologia apresenta 

intervalos de classificação do nível de desenvolvimento dos municípios. São elencados 

quatro intervalos37 nos quais os municípios são qualificados (Quadro 3), quais sejam:  

 

Quadro 3. Metodologia para classificação do nível de Desenvolvimento Municipal 

Nível de 

Desenvolvimento 
Intervalo Legenda 

Baixo 0 – 0,4  

Regular 0,4 – 0,6  

Moderado 1 0,6 – 0,7  

Moderado 2 0,7 - 0,8  

Alto 0,8 - 1,0  

Fonte: Elaboração própria com base na metodologia do índice FIRJAN (2013). 
 

 

 

                                                 
37 O nível de desenvolvimento moderado foi subdivido em dois intervalos em detrimento da maioria dos 

munícios do estado do Mato Grosso do Sul (80,8%) estarem situados nesta condição no ano de 2013. Essa 

ação foi realizada com intuído de ampliar a capacidade de explicação e evolução no período analisado. 
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Como resultado, foi construído o Quadro 4 que apresenta o método para classificar 

os municípios. 

Quadro 4. Classificação dos Municípios quanto ao nível de Desenvolvimento 

Socioeconômico 

1º Círculo Virtuoso IFDM Emprego e Renda, Saúde e Educação > V. Médio 

2º Tendendo ao Desenvolvimento Econômico IFDM Saúde e Educação > V. Médio 

3º 
Tendendo ao Crescimento Econômico com 

Educação 
IFDM Emprego e Renda e Educação > V. Médio 

4º Tendendo ao Crescimento Econômico com Saúde IFDM Emprego e Renda e Saúde > V. Médio 

5º Tendendo a Melhor formação de Capital Humano IFDM Educação > V. Médio 

6º Tendendo a Melhores condições de Saúde IFDM Saúde > V. Médio 

7º Tendendo ao Crescimento Econômico IFDM Emprego e Renda > V. Médio 

8º Círculo Vicioso IFDM Emprego e Renda, Saúde e Educação < V. Médio 

Fonte: Elaboração própria do autor nos itens 3, 4, 5 e 6, já os itens 1, 2, 7 e 8 foram elaborados com base em 

Informe sobre Desarrollo Humano México (2002) e em Raiher e Ferrera de Lima (2014). 

A elaboração do Quadro 4 se utilizou do valor médio obtido em cada dimensão do 

IFDM no estado do Mato Grosso do Sul, análise intra-regional, e na totalidade do país, 

análise inter-regional. Por meio da aplicação dessa metodologia, se um município 

apresentar os valores superiores (inferiores) em cada um dos três índices (Renda e 

Emprego, Saúde e Educação) em relação aos correspondentes e respectivos índices médios 

do estado, estará em uma situação de Círculo Virtuoso, correspondente a situação 1º 

(Vicioso, situação 8º), intra-regional. E se um município apresentar os valores superiores 

(inferiores) para cada um dos mesmos três índices em comparação com a média nacional, 

estará numa situação de Círculo Virtuoso, correspondente a situação 1º (Vicioso, situação 

8º), inter-regional. A nova contribuição inserida nesta metodologia está em categorizar as 

situações intermediárias que representam a totalidades das possibilidades e são descritas no 

Quadro 438. 

A metodologia apresentada será utilizada para avaliar os 78 municípios do estado do 

Mato Grosso do Sul entre 2005 e 2013. O município Paraíso das Águas foi excluído da 

análise uma vez que não apresenta dados FIRJAN suficientes para análise do período 

                                                 
38 O valor médio utilizado do estado sul mato-grossense foi construído por meio da ponderação dos 78 

municípios pelas suas respectivas populações. 
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proposto. Já o município de Figueirão não apresentou dados FIRJAN para 2005 e 2006. Os 

mapas subsequentes indicaram tais municípios como não classificados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A partir do IFDM - Geral dos municípios do estado do Mato Grosso do Sul, foi 

elaborado o Quadro 4 e a Figura 1 na qual permite averiguar a evolução dos municípios do 

presente estado entre 2005 e 2013. 

 

 

Quadro 5. Classificação dos munícipios sul mato-grossenses quanto ao nível de 

Desenvolvimento por meio do IFDM - Geral 

Nível de 

Desenvolvimen

to 

2005 2013 

E & R Educação Saúde 
IFDM 

Geral 
E & R Educação Saúde 

IFDM 

Geral 

Baixo 9,1% 0,0% 2,6% 1,3% 10,3% 0,0% 1,3% 0,0% 

Regular 68,8% 57,1% 27,3% 51,9% 56,4% 1,3% 9,0% 14,1% 

Moderado 1 13,0% 37,7% 20,8% 35,1% 21,8% 32,1% 21,8% 44,9% 

Moderado 2 9,1% 5,2% 29,9% 11,7% 9,0% 53,8% 28,2% 35,9% 

Alto 0,0% 0,0% 19,5% 0,0% 2,6% 12,8% 39,7% 5,1% 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da FIRJAN. 

 

Pode-se afirmar que em 2013, 14,1% (11) dos municípios sul mato-grossenses 

foram classificados com nível de desenvolvimento regular, 80,8% (63) apresentaram 

desenvolvimento moderado (1 e 2) e 5,1% apresentaram nível de desenvolvimento alto. 

Cabe destacar que não houve nenhum município classificado com baixo nível de 

desenvolvimento no índice FIRJAN geral em 2013. 

No Quadro 5 e Figura 1 pode-se verificar que em 2005 1,3 % dos municípios eram 

classificados com nível baixo de desenvolvimento pelo IFDM Geral, já em 2013 nenhum 

dos municípios foi classificado nesse nível pelo IFDM Geral. Constata-se também que uma 

considerável parcela dos municípios sul mato-grossenses classificados no nível regular 

(51,9% em 2005 para 14,1% em 2013) evoluiu das suas respectivas condições para o nível 

moderado 1 e 2 e nível alto. Em 2005, os munícipios classificados no nível moderado 1 

(35,1%) e 2 (11,7%) e evoluíram para, respectivamente, moderado 1 (44,9%), moderado 2 

(35,9%) e alto (5,1%) em 2013. 
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Figura 1. Evolução do nível de Desenvolvimento dos Municípios do Mato Grosso do Sul 

em relação ao índice FIRJAN Geral – 2005 e 2013 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da FIRJAN. 

 

Portanto, de um modo geral, ao longo do período de análise houve uma evolução de 

0,13% ao ano em termos de taxa média de crescimento geométrica do índice FIRJAN Geral 

para os municípios do Mato Grosso do Sul, resultado muito inferior à taxa média de 

crescimento geométrica nacional que é de 0,98% ao ano. Verifica-se a evolução do 

indicador de emprego e renda em termos de taxa média de crescimento geométrica foi 

ligeiramente negativa (-0,04%), o que, por sua vez, demostra que a evolução no nível de 

desenvolvimento apontada na Figura 1 foi respaldada, principalmente, pela evolução nos 

índices de educação e saúde os quais representaram, respectivamente, 1,03% e 0,42% ao 

ano. No entanto, deve-se ressaltar que a evolução dos municípios do estado sul mato-

grossenses, em termos de taxas médias de crescimento geométrica foi inferior em todas as 

categorias (geral, emprego e renda, educação e saúde) comparadas à evolução nacional dos 

índices FIRJAN que eram de 0,77% a.a. no índice de emprego e renda, 0,91% a.a. no índice 

de educação e 1,25% a.a. no índice de saúde. 

 

 

 

 

 

 

IFDM	Geral	2005 IFDM	Geral	2013
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Analise inter-regional 

 

A partir da análise geral realizada na seção anterior, os municípios do estado do 

Mato Grosso do Sul estão evoluindo a uma taxa média de crescimento geométrica inferior 

ao nível nacional, faz-se necessária uma avaliação mais apurada para identificar e 

classificar de que forma tais municípios estão evoluindo comparativamente a média 

nacional. Para tanto, utilizou-se a metodologia de classificação descrita anteriormente no 

Quadro 4. 

 

Quadro 6. Análise inter-regional e categorização dos munícipios sul mato-grossenses entre 

2005 e 2013 

Situação dos Municípios 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Círculo Virtuoso 9 8 11 6 6 3 3 4 4 

Tendendo ao Desenvolvimento Econômico 17 21 16 14 12 13 6 8 12 

Tendendo ao Crescimento Econômico com Educação 2 0 0 2 3 0 0 0 1 

Tendendo ao Crescimento Econômico com Saúde 3 1 0 0 4 3 3 2 4 

Tendendo a Melhor formação de Capital Humano 5 6 11 10 7 8 5 3 2 

Tendendo a Melhores condições de Saúde 18 17 17 20 22 23 30 30 24 

Tendendo ao Crescimento Econômico 2 0 2 0 0 0 0 1 0 

Círculo Vicioso 21 24 21 26 24 28 31 30 31 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da FIRJAN. 
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Figura 2. Gráfico da evolução da análise inter-regional dos municípios do Mato Grosso do 

Sul – 2005 a 2013 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da FIRJAN. 

 

A partir do Quadro 6 e da  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2, com referência à média nacional, percebe-se que ocorreu um aumento no 

número de municípios (47,62%) que se encontram na situação de círculo vicioso da 

pobreza e se verificou uma tendência a crescer a uma taxa média geométrica de 4,8% ao 

ano no período em análise. Assim, tais municípios estão tendendo a permanecer nessa 

situação desfavorável e, por conseguinte, necessitam de uma análise mais apurada das 

políticas e investimentos realizados nas gestões municipais anteriores ao período da 
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presente análise39. As outras categorias que apresentaram taxas geométricas positivas foram 

a tendência a melhores condições de saúde (3,5% a. a.) e categoria tendendo ao crescimento 

econômico com saúde (2,8% a. a.), em ambas o número de munícipios aumentou, 

respectivamente, em 33,33% no período. 

Já em relação as demais categorias, todas elas apresentaram uma evolução negativa 

no período analisado. Cabe destacar que os municípios classificados na situação de círculo 

virtuoso sofreram uma redução de - 8,3% a. a (9 para 4). Com relação a essa tendência de 

perda de dinamismo em termos de desenvolvimento econômico, vale destacar que o índice 

de Emprego e Renda da FIRJAN manteve-se praticamente no mesmo patamar do ano de 

2005. Isso induz a conclusão de que ocorreu uma redistribuição do emprego e da renda 

entre os municípios do estado com perda relativa para aqueles municípios que estavam na 

situação de círculo virtuoso no ano de 2005. Os municípios que estavam na situação de 

círculo virtuoso em 2005 eram: Água Clara, Aparecida do Taboado, Campo Grande, 

Dourados, Maracaju, Naviraí, Rio Brilhante, São Gabriel do Oeste, Três Lagoas. Já em 

2013, apenas Campo Grande e São Gabriel do Oeste permaneceram nesta situação em 

relação à 2005. Os outros dois municípios que foram classificados nesta situação foram: 

Costa Rica e Nova Alvorada do Sul (ver Figura 3). 

 

Figura 3. Perfil de desenvolvimento dos municípios do Mato Grosso do Sul em relação ao 

valor médio nacional – 2005 a 2013 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da FIRJAN. 

 

                                                 
39 A análise das políticas e investimentos realizados pelos municípios do estado do Mato Grosso do Sul não é 

um dos objetivos do presente artigo. Pretende-se realizar tal agenda de pesquisa em outra oportunidade. 
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As outras categorias que são: tendendo ao desenvolvimento econômico (17 para 

12), tendendo ao crescimento econômico com educação (2 para 1) tendendo a melhor 

formação de capital humano (5 para 2), e tendendo ao crescimento econômico (2 para 0) 

apresentaram uma tendência negativa nas suas taxas médias de crescimento geométrica, 

respectivamente, - 4,0%, - 4,9%, - 8,3% e - 12,8% ao ano. 

Desse modo, em referência aos resultados obtidos, pode-se afirmar que, em termos 

inter-regionais, os municípios sul mato-grossenses apresentaram uma dinâmica de 

desenvolvimento econômico consideravelmente inferior ao desenvolvimento nacional. 

Enquanto os municípios sul mato-grossenses evoluíram a uma taxa de 0,13% ao ano, a 

média nacional foi de 0,98% a. a40. O aumento do número de municípios classificados na 

situação de círculo vicioso e a redução daqueles classificados como círculo virtuoso induz a 

conclusão de que os municípios estão encontrando dificuldades em superar o círculo 

vicioso da pobreza, tendendo a permanecer em tal situação e, ainda, afetando e espalhando 

tal condição para sua vizinhança (ver Figura 3). A partir de tal constatação que, por sua vez, 

corrobora com as ideias de Myrdal (1965; 1968), pode-se afirmar que as políticas de 

desenvolvimento regional postas em prática, nos anos anteriores ao período em análise, 

precisam ser revistas e remodeladas de forma a melhorar a eficiência das potencialidades 

locais e, por conseguinte, acelerar a dinâmica de desenvolvimento dos municípios sul mato-

grossenses. 

 

Analise intraregional 

 

Em decorrência do baixo dinamismo dos municípios sul mato-grossenses em 

comparação com a média nacional, faz-se necessária uma análise da evolução deles com 

referência a média dos municípios do próprio estado. Tal análise é relevante na medida em 

que permite identificar quais são os municípios que se destacam no próprio estado. Para 

tanto, foi utilizada a mesma metodologia proposta no Quadro 4. 

 

 

Quadro 7. Análise intraregional e categorização dos munícipios sul mato-grossenses entre 

2005 e 2013 

Situação dos Municípios 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Círculo Virtuoso 8 6 5 5 6 8 7 5 9 

Tendendo ao Desenvolvimento Econômico 8 11 10 8 6 4 3 3 5 

Tendendo ao Crescimento Econômico com Educação 1 2 4 2 4 4 2 4 5 

Tendendo ao Crescimento Econômico com Saúde 0 2 3 4 3 2 5 6 3 

Tendendo a Melhor formação de Capital Humano 10 8 9 10 8 9 9 5 6 

                                                 
40 Em termos práticos, isso significa dizer que os municípios sul mato-grossenses evoluíram no período a uma 

velocidade de 13,63% da média nacional. 
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Tendendo a Melhores condições de Saúde 10 7 8 13 16 15 13 11 9 

Tendendo ao Crescimento Econômico 4 5 4 3 4 3 5 7 8 

Círculo Vicioso 36 36 35 33 31 33 34 37 33 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da FIRJAN. 

 

Ao se observar os resultados apresentados no Quadro 7, com referência à média 

dos municípios do próprio Estado, nota-se que ocorreu um aumento no número de 

municípios (4 para 8) que se encontram na situação de tendendo ao crescimento econômico 

e se verificou uma tendência de crescimento a uma taxa média geométrica de 7,6 % ao ano 

no período em análise. As outras categorias que apresentaram taxa média geométrica 

positiva foram: municípios (0 para 3) que tendem ao crescimento econômico com saúde 

(18,9% a. a.), municípios (1 para 5) que tenderam ao crescimento econômico com educação 

(14,7% a. a.) e, por fim, apenas um município (8 para 9) evoluiu para categoria círculo 

virtuoso no período em análise (verFigura 4). 

Figura 4. Gráfico da análise intraregional dos municípios do Mato Grosso do Sul – 2005 a 

2013. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da FIRJAN. 

 

As outras categorias que restam para analisar nesta seção apresentaram taxas de 

crescimento média geométrica negativas. Houve uma redução no número de municípios 

que se encontravam na situação de tendendo ao desenvolvimento econômico (- 4,9% a. a.) 

(8 para 5), tendendo a melhores condições de saúde (- 1,2% a. a.) (10 para 9), tendendo a 

melhor formação de capital humano (- 5,5% a. a.) (10 para 6) e, por fim, círculo vicioso (- 
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1,4% a. a.) (37 para 33). Em relação à essa última categoria cabe a observação que, apesar 

da redução apontada na análise intraregional, na seção anterior, a análise inter-regional 

apresentou um aumento no número de municípios na situação de círculo vicioso (ver  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 e Figura 3). Tal fato induz a conclusão de que houve uma evolução, em 

termos de desenvolvimento econômico, com algum grau de melhora na equalização das 

diferenças entre os municípios do Estado, entretanto, tal evolução ocorreu com uma 

dinâmica menos intensa em comparação à dinâmica de desenvolvimento econômico inter-

regional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Perfil de desenvolvimento dos municípios do Mato Grosso do Sul em relação ao 

valor médio do próprio Estado – 2005 a 2013 
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Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da FIRJAN. 

 

A partir dos resultados encontrados por meio da análise realizada nos índices 

FIRJAN de Emprego e Renda, Educação e Saúde, de forma geral, observa-se que a 

explicação para piora nas condições dos municípios sul mato-grossenses está relacionada, 

principalmente, às dimensões emprego e renda, e saúde. Na dimensão emprego e renda 

42,86% (33) e na dimensão saúde 20,78% (16) dos municípios apresentaram taxas de 

crescimento média geométrica negativas. Vale destacar que na dimensão educação a 

totalidade dos municípios do estado apresentou evolução entre o período de 2005 a 2013 a 

uma taxa média de crescimento geométrica de 1,03% ao ano, enquanto a taxa média de 

crescimento geométrica nacional para o período foi de 1,25% ao ano. 

Outro ponto importante a ser ressaltado é o de que os municípios de Eldorado (1º) e 

Itaqui (2º) apresentaram as maiores taxas de crescimento geométrica média no Índice Geral 

FIRJAN de desenvolvimento municipal, ou seja, os municípios evoluíram 1,84% e 1,52% 

ao ano, respectivamente, entre 2005 e 2013. Tais resultado foram puxados, principalmente, 

em decorrência da evolução da dimensão emprego e renda com os valores evoluindo no 

período de 2,69% e 2,24% a.a. Já o terceiro município com melhores resultado foi Bonito 

(3º) com o índice Geral da FIRJAN evoluindo no período em termos de 1,30% a.a. Tal 

resultado ocorreu devido ao índice FIRJAN na dimensão saúde com uma taxa de 

crescimento geométrica de 1,92% ao ano. 

Os três piores resultados em termos da evolução do índice Geral FIRJAN foram 

encontrados para os municípios de Jaguari (66º), Jardim (57º) e Tacuru (78º) com uma taxa 

de retrocesso de - 0,45%, - 0,17% e - 0,07% ao ano, respectivamente. Esses resultados 

demonstram que esses municípios retrocederam em termos de desenvolvimento medido 

pelo índice Geral FIRJAN no período entre 2005 e 2013. Para o município de Jaguari (- 
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0,45% a. a.) os dados mostram que esse retrocesso foi puxado pelas dimensões renda e 

emprego (- 0,76% a. a.) e saúde (- 1,54% a.a.). Para o município de Jardim tal retrocesso 

ocorreu nas três dimensões: emprego e renda (- 0,80% a. a.), educação (- 0,47% a. a.) e 

saúde (- 0,22% a. a.)41. Por fim, o município de Tacuru (- 0,07% a. a.) apresentou o terceiro 

pior resultado, apresentando um retrocesso puxado pelas dimensões emprego e renda (- 

1,24 a. a.) e educação (- 0,60% a. a.). 

Portanto, de um modo geral, a análise intraregional permitiu observar uma melhora 

na situação dos municípios entre o período de 2005 e 2013. Com referência ao valor médio 

do estado sul mato-grossense, os municípios evoluíram reduzindo as diferenças entre si, ou 

seja, progrediram ao longo do tempo reduzindo suas discrepâncias em termos de 

desenvolvimento econômico. Adicionalmente, a identificação dos municípios que 

evoluíram ou retrocederam, em termos das categorias propostas, têm o intuito de 

radiografar a situação desses municípios, para que, a partir daí, possa ser proposto novas 

pesquisas sobre os fatores que conduzirão o desenvolvimento econômico desses 

municípios. 

 

CONCLUSÃO 

 

O presente artigo realizou o objetivo proposto que foi fazer uma análise descritiva, 

baseada em dados estatísticos e secundários, da evolução do Índice FIRJAN de 

desenvolvimento municipal no período de 2005 a 2013, à luz da teoria da causação circular 

cumulativa e a teoria do desenvolvimento endógeno, para classificar os municípios sul 

mato-grossenses por meio da metodologia proposta. 

Para concretizar tal objetivo, utilizou-se dois métodos de comparação: intraregional 

e inter-regional. Em outras palavras, o primeiro método visa confrontar o índice IFDM dos 

municípios do Mato Grosso do Sul ao valor médio do próprio Estado e o segundo compara 

os municípios ao valor médio dos municípios brasileiros. 

Em termos inter-regionais a dinâmica dos municípios ocorreu de forma mais lenta 

em comparação com a média nacional. Vale advertir que, por meio das análises inter-

regional e intraregional, pode-se verificar uma melhora em termos da redução das 

diferenças entre os municípios em comparação ao valor médio do estado, mas um aumento 

do hiato entre o grau de desenvolvimento desses mesmos municípios em referência ao valor 

médio nacional dos respectivos índices. Isso porque a taxa média de crescimento 

geométrica dos municípios sul mato-grossenses foi consideravelmente inferior à média 

nacional. Em termos práticos, os municípios sul mato-grossenses evoluíram entre 2005 a 

2013 a uma velocidade de 13,68% da média nacional. Nessa circunstância, com referência 

ao aspecto inter-regional, é provável que esses municípios estejam encontrando obstáculos 

para suplantar o círculo vicioso da pobreza e, portanto, tendendo a permanecer em tal 

situação. 

                                                 
41 Os resultados para o município de Jardim são interessantes, na medida em que nos últimos anos tal 

município tem se consolidado como importante cidade turística. Dessa forma, torna-se um objeto de pesquisas 

futuras, responder porque Bonito, sendo uma cidade com grande potencial turístico, apresenta um retrocesso 

em termos do índice geral FIRJAN no período de análise. 
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Adicionalmente, os resultados alcançados indicam o avanço em termos 

intraregionais e um atraso em termos inter-regionais. Isto induz a conclusão de que os 

municípios sul mato-grossenses estão encontrando resistências em superar o círculo vicioso 

da pobreza, tendendo a permanecer em tal situação e, ainda, afetando e espalhando tal 

condição para sua vizinhança. Em decorrência, a principal conclusão desse artigo é a de que 

a dinâmica de desenvolvimento econômico para os municípios do Mato Grosso do Sul foi 

significativamente inferior a dinâmica nacional. 

A partir dos resultados observados neste artigo. Uma proposta possível a ser 

destacada é a de que a política fiscal pode ser um instrumento eficaz, principalmente, como 

indutor de investimentos em educação, saúde e para incentivar o protagonismo local do 

empresariado urbano e rural, com o intuito de refrear e, posteriormente, reverter o círculo 

vicioso da pobreza nos municípios identificados. 

Por fim, uma possível agenda de pesquisa é a de identificar quais são os 

mecanismos de irradiação da pobreza entre vizinhos (municípios). Uma vez que já 

identificados os municípios nas situações de desenvolvimento citadas, uma proposta de 

agenda de pesquisa futura é avaliar as políticas públicas realizadas, nas últimas duas 

décadas, pelas prefeituras desses municípios. O objetivo será buscar subsídios para explicar 

porque os municípios do estado sul mato-grossense evoluem a uma dinâmica inferior à 

média nacional. 
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USO DA ANÁLISE FATORIAL PARA CRIAÇÃO DE INDICADOR DE 

EFICIÊNCIA URBANA APLICADO AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO DO SUL 

FACTOR ANALYSIS APPLICATION TO URBAN EFFICIENCY INDICATOR 

CREATION APPLIED TO MUNICIPALITIES IN MATO GROSSO DO SUL'S STATE 

Tiago Machado Faria de Souza42 

Cibele Runichi Fonseca43 

Claudia Sonaglio44 

 

SESSÃO TEMÁTICA: ST4-  Meio ambiente, desenvolvimento regional e demografia 

 

Resumo: Com o avanço da idealização por parte das teorias urbanas por ‘cidades ideais’, 

passou-se a questionar a relação entre crescimento econômico e o real acesso da população 

aos centros urbanos de qualidade, conforme estabelecido pelo Estatuto das Cidades. Esta 

pesquisa delimita sua área de estudo aos municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, 

recorrendo à análise fatorial como método para criação de um Indicador de Eficiência 

Urbana (IEURB), ranqueando-os conforme resultado. A técnica viabilizou a análise de uma 

grande quantidade de variáveis, sendo possível condensá-las em fatores capazes de explicar 

grande parte da variabilidade dos dados. Evidenciou-se que os municípios que apresentam 

melhores condições de infraestrutura urbana também são aqueles com bons índices 

educacionais, sociais e econômicos. 

 

Palavras-chave: Análise fatorial. Índice de eficiência urbana. Mato Grosso do Sul. 

Planejamento regional e urbano 
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Abstract: With the idealization progress on the part of the urban theories for 'ideal cities', 

its started to question what can be offered by the State to propitiate the population real 

access to the city, as established for the Statute of the Cities. This research delimits its study 

area to the municipal districts of the Mato Grosso do Sul's State, falling back upon the 

factor analysis as method for creation of an Urban Efficiency Indicator (URBEI). The 

technique makes possible the analysis of a great amount of variables, being possible to 

condense them in factors capable to explain great part of data variability. It was evidenced 

that the municipal districts that present better conditions of urban infrastructure are also 

those with good education, social and economical indexes. 

 

Keywords: Factorial analysis. Index of urban efficiency. Mato Grosso do Sul. Regional 

and urban planning. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O processo de ordenamento urbano caracteriza-se por um extenso histórico de 

mudanças de paradigmas e preceitos. De acordo com Morais, Sobreira e Lima (2016), as 

primeiras tentativas de elaboração de indicadores de qualidade de vida urbana abordavam 

somente os aspectos econômicos, desconsiderando os pormenores sociais e ambientais. 

A partir de 1960, com o aumento da preocupação com os impactos ambientais ao 

planeta, diversos autores passaram a retomar a valorização de cidades urbanas mais 

desenvolvidas e sustentáveis. Para Costa (2006), o desenvolvimento só será efetivo se for 

sustentável, ou seja, para se ter um verdadeiro desenvolvimento deve haver a promoção 

humana nos aspectos econômicos, social, político, ambiental e cultural. 

De um modo amplo, o desenvolvimento propiciado pelo planejamento urbano 

ultrapassa os limites do crescimento econômico. É de prima importância que se atenda as 

demandas sociais, proporcionando melhoria na qualidade de vida das populações que 

residem nos municípios brasileiros. Para Sen (2010) o desenvolvimento só é alcançado 

quando as principais fontes de privação são removidas do contexto social, dentre estas o 

autor destaca: a pobreza e tirania, a carência de oportunidades econômicas e destruição 

social sistemática, negligência dos recursos públicos e intolerância. 

O objetivo principal deste estudo é criar um indicador de eficiência urbana das 

municipalidades do estado de Mato Grosso do Sul. Sua elaboração permite ranquear os 

municípios do estado, possibilitando o direcionamento das ações políticas públicas urbanas 
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daqueles que apresentam valores abaixo da média estadual, caracterizando-os como 

incapazes economicamente de gerirem seus territórios urbanos com eficiência. Esse 

indicador possibilita intervenções que possam direcioná-los a construção de um modelo 

urbano mais viável, onde o acesso a infraestrutura, equipamentos e mobiliários urbanos 

possa ser condizente com a realidade econômica das gestões públicas. 

Através da análise fatorial, pretende-se sintetizar um grande conjunto de variáveis 

originárias de diversos referenciais, em um menor conjunto destas, denominado fatores, 

conforme Landau e Everitt (2004) que definem a análise fatorial como uma técnica de 

análise exploratória de dados para redução de variáveis para descrever e classificar um 

fenômeno, detectando as estruturas nos relacionamentos entre as variáveis.  

O estudo constitui-se em quatro partes além desta introdução: a primeira faz uma 

revisão da base teórica sobre o processo de formação das leis de planejamento público 

urbano, da Constituição Brasileira de 1988 ao Plano Diretor. No contexto, procurou deixar 

explícito a relação entre desenvolvimento urbano, investimentos em políticas públicas 

sociais e a importância de grandes investimentos do Estado em infraestrutura para 

promoção de redes urbanas mais desenvolvidas. Na seção seguinte, é apresentado a 

metodologia de ordem quantitativa, as variáveis e as fontes de dados para criação do 

Indicador de Eficiência Urbana (IEURB). Segue-se com a apresentação e análise dos 

resultados e o ranking de classificação dos municípios. A quinta parte aborda, por fim, as 

considerações finais.  
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REVISÃO DE LITERATURA 

Desenvolvimento e planejamento urbano 

No Brasil, o conceito de planejamento urbano nasce juntamente com a Constituição 

Federal (BRASIL, 1988). As leis implementadas são uma transmutação da Carta de 

Athenas 45, um conjunto de normas que pleiteava a construção de um ambiente urbano mais 

racional e equilibrado que viesse atender a necessidade de todos os cidadãos. Para Souza 

(2003), a respeito do planejamento: 

Sua função seria, mais adequadamente, a de um consultor popular, capaz 

de aconselhar, sobre a base de seu treinamento profissional para coletar, 

manusear e integrar dados volumosos e de natureza variada e para refletir 

combinando diversas escalas espaciais e temporais, uma coletividade 

formada, tanto quanto possível (ao menos é essa a meta, por cidadãos 

livres). (2003, p. 14). 

O Estatuto das Cidades, criado em 2001, sugere uma série de instrumentos de 

política urbana, (BRASIL, 2001), regulamentando os artigos 182 e 183 da Constituição 

Federal através da lei 10.257 (BRASIL, 2001), que contribuíram para a efetiva qualificação 

do desenvolvimento. Para Oliveira (2002), suas diretrizes formam um conjunto de normas 

que permitem o racional aproveitamento do solo urbano, planificando a vida em 

comunidade, dando à propriedade sua função social, com o objetivo de melhoria da 

qualidade do meio ambiente urbano, em todas suas dimensões. 

Neste sentido, o Plano Diretor, previsto constitucionalmente e regulamentado no 

Estatuto da Cidade, revela-se como importante instrumento de planejamento propício a 

proporcionar centros urbanos dignos, ecologicamente equilibrados, pois transfere da união 

às regiões e municípios, o dever de buscar formular políticas públicas que visam a 

sustentabilidade. 

Tais políticas públicas de planejamento urbano que compõem o documento, 

principalmente as de direcionamento do uso do solo urbano, podem ser utilizadas para 

estabelecer-se novos modelos de cidades, que sejam mais economicamente apropriados 

para implantação de equipamentos, mobiliários e infraestrutura de qualidade, melhorando o 

                                                 
45 A Carta de Athenas foi um documento redigido pelo Arquiteto Le Corbusier em Athenas 1933, durante o 

IV Congresso Internacional de Arquitetura Moderna. 
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aspecto urbano e garantindo o acesso dos moradores à cidade em sua plenitude. As 

municipalidades podem, por exemplo, utilizar de métodos que garantam o adensamento 

populacional em áreas que já possuam infraestrutura de qualidade, atitude primordial para 

evitar-se crises urbanas. 

Nobre (2004), ao explanar sobre modelos urbano sustentáveis, afirma que – 

primordialmente - a densidade urbana46  pode ser considerada como elemento principal 

capaz de proporcionar o crescimento urbano sustentável às cidades, pois maximiza o uso da 

infraestrutura instalada. Diversos autores retratam a importância de considerá-la como 

ferramenta chave na aplicação de políticas públicas de planejamento territorial visando 

centros populacionais mais humanos e sustentáveis, além de poder avaliar a eficiência 

economia.  

Não há um consenso sobre qual seria o índice de densidade urbana ideal para as 

cidades, até porque, segundo Acioly e Davidson (1998), elas são muito influenciadas pelo 

contexto cultural. Portanto, diferentes populações irão compreender e viver as condições de 

tolerância ou intolerância ao agrupamento de pessoas em determinada área de distintas 

formas. 

Zmtrowicz e De Angelis Neto (1997) pressupõem que o ideal seria uma densidade 

bruta entre 200 e 300 hab/ha. Segundo Rodrigues (1986), densidades inferiores a 100 

hab/ha tornam a presença de serviços urbanos inviáveis. De fato, densidades urbanas mais 

elevadas são mais favoráveis economicamente à implantação de modelos e infraestruturas 

mais eficientes, pois o custo para dispor desses serviços a um contingente maior de pessoas 

é mais baixo, caso a área ocupada por ela seja reduzida. 

Para Jacobs (2000), a alta densidade urbana é capaz de promover a diversidade nos 

centros urbanos, fundamental para tornar viável as combinações ou misturas de uso e 

garantir o sucesso dos centros urbanos. Para a autora, a densidade de pessoas deve ser 

suficientemente alta, tanto a fixa, de moradores, quanto a densidade flutuante, ou seja, 

trabalhadores, visitantes e transeuntes. Obtém-se a densidade adequada, observando as 

                                                 
46 Considera-se densidade urbana como a relação de indivíduos ocupando determinado perímetro urbano. 
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partes da cidade com rica diversidade urbana, pois tem como característica uma diversidade 

de usos complexa e densa. O planejamento deve catalisar e nutrir estas relações funcionais, 

ou relações de usos (JACOBS, 2000). 

Para Santos (2013), a questão urbana está diretamente relacionada com divisão 

inter-regional do trabalho. Para que isso aconteça, é primordial o papel do Estado na 

promoção dessa divisão interurbana do trabalho através de maciços investimentos em 

infraestrutura e transportes. Observa-se, por exemplo, em boa parte dos estados do Sul e 

Sudeste do Brasil, onde a criação de grandes autopistas e estradas vicinais tornou o 

território - e a acessibilidade física e financeira dos indivíduos - mais fluido. Tal rede 

urbana mais desenvolvida nestes estados permitiu uma maior interação entre as cidades, 

acarretando na elevação dos índices de urbanização. Por outro lado, conforme observa 

Maricato (2004), a extensão horizontal da cidade com grandes vazios urbanos acaba por 

segregar grande parte da população às periferias, carentes de infraestrutura urbana e 

serviços, onerando o Estado que precisa suprir as necessidades dessa população e ao 

mesmo tempo favorecendo o mercado imobiliário e especuladores. 

Segundo o IBGE (2017), o estado de Mato Grosso do Sul apresenta uma das 

menores taxas de densidade urbana do Brasil, 6,34 hab/km. “A presença da pecuária em 

Mato Grosso não estimulou o desenvolvimento de uma densa malha de cidades e nem de 

grandes cidades.” (MAMIGONIAN, 1986, p. 39). Santos (2013), afirma que este estado 

está produtivamente voltado a um mercado externo consumidor de gêneros agropecuários 

que concentra a renda e o espaço – urbano e rural. 

Segundo estimativa populacional do IBGE de 2017, apenas 8 dos 79 municípios 

possuem mais de 50.000 habitantes. Como consequência, moldou-se como característica 

municípios com uma área urbana pseudourbanizada, tornando inviável economicamente 

dispor à totalidade dos perímetros urbanos serviços de infraestrutura de qualidade, pois 

densidades baixas acarretam em custos altos de manutenção e implantação de novos 

equipamentos e serviços públicos. 

Outros fatores também são de grande relevância para a promoção do urbano para 

todos. Segundo Couto (1981), os equipamentos urbanos comunitários desempenham 
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importante função para o equilíbrio social, político, cultural e psicológico de uma 

população, pois funcionam como fator de escape das tensões geradas pela vida 

contemporânea em comunidade. Jacobs (2000), em seu livro Morte e Vida nas Grandes 

Cidades, analisando o que torna as ruas seguras ou inseguras, cita o valor da iluminação 

forte nas ruas que proporciona reconforto às pessoas que usam as calçadas, ainda que esse 

sentimento de segurança seja condicionado à presença de outras pessoas no espaço. Ainda 

sobre as calçadas, Jacobs afirma que muitos são seus fins além de abrigar pedestres sendo 

elas, junto com as ruas, os órgãos mais vitais da cidade. 

Quando as pessoas dizem que uma cidade, ou parte dela, é perigosa ou 

selvagem, o que querem dizer basicamente é que não se sentem seguras 

nas calçadas. (JACOBS, 2000). 

A desigualdade também se expressa na capacidade de gestão do município, no grau 

de dependência dos recursos estaduais e federais, e mais, na sua capacidade de produzir 

riquezas e transformá-las em qualidade de vida para a população (PINHEIRO, 2010). 

Morais, Sobreira e Lima, (2016, p. 275) ao analisarem padrões de desenvolvimento 

relacionados à infraestrutura urbana das regiões brasileiras afirmam que, de acordo com 

Melo e Parré (2007), estudos comprovam a importância da educação para o 

desenvolvimento das regiões, pois um maior número de matrículas escolares está atrelado a uma 

melhor infraestrutura da rede de ensino e consequentemente da infraestrutura urbana ao serviço de 

educação. 
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PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

Este estudo está pautado em uma abordagem de pesquisa quantitativa, utilizando 

como método a análise fatorial. Para Silva (2017), nas ciências sociais a pesquisa 

quantitativa corresponde a uma medição objetiva e a quantificação dos resultados, ou seja, 

mede com precisão as variáveis que são expressas através de números. Visa-se mensurar, 

através do método multivariado da análise fatorial, a capacidade das municipalidades de 

prover e manter financeiramente uma urbe cujos serviços de infraestrutura e planejamento 

urbano garantam o direito à cidade a todos seus cidadãos. 

Para Johnson & Wichern (2007), o método permite o estudo de fenômenos 

complexos, pois realiza o tratamento de diversas variáveis simultaneamente, mesmo 

quando não se conhece o modelo teórico que as relaciona. De acordo com Bakke, Leite e 

Silva (2008), a análise fatorial, uma das técnicas da estatística multivariada, pode ser 

aplicada quando há uma grande massa de dados e busca-se a sua sumarização com fatores 

latentes, não observáveis, que são definidos através de comportamento semelhante entre as 

variáveis. 

Segundo Haddad (1989), a análise fatorial é amplamente empregada para agrupar 

variáveis no intuito de delinear padrões de variações nas características de um conjunto de 

fatores que possam identificar o estágio de desenvolvimento econômico, urbano e social de 

um determinado local ou região. Por isso, o uso da técnica passou a ser empregada por 

diversos pesquisadores, principalmente aos relacionados ao desenvolvimento. 

Na Bahia, através da análise fatorial, Mata et al. (2004) utilizou o método para 

definir o padrão de desenvolvimento dos municípios. Com o mesmo método, Zambrano e 

Pinto (2004) apresentou as diferenças econômicas e sociais da população dos municípios 

mato-grossenses (TURRA; BAÇO, 2014). 

Com o intuito de reduzir o número de variáveis aleatórias, este estudo faz uso da 

análise fatorial via fatores principais, reduzindo o número de variáveis iniciais em um 

conjunto menor que facilite a interpretação dos dados, possibilitando compreender quais 

são as variáveis que mantém maior correlação com eficiência urbana. 
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A matriz dos coeficientes principais agrupa as variáveis que apresentem 

semelhanças em fatores. Porém, pode-se rejeitar a estrutura inicial das estimativas das 

cargas fatoriais, pois ela não é definitiva. O método proporciona a possibilidade de fazer a 

rotação destes fatores, auxiliando em sua interpretação e nomeação (LEMOS, 2001). Foi 

utilizado a Rotação Varimax, que permite facilitar a interpretação do comportamento das 

variáveis em relação aos fatores, pois altera o eixo de rotação sem modificar os valores. 

O teste de estatística Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) foi utilizado para verificar a 

correlação entre os indicadores e validar o modelo. Quando o KMO está próximo de um, 

indica a adequabilidade de ajuste do modelo de análise fatorial. Um coeficiente abaixo de 

0,5 exige medidas de correção nos dados amostrais através da exclusão ou inclusão de 

novas variáveis (MINGOTI, 2007). 

A partir dos escores dos fatores selecionados, obtém-se o indicador bruto. Segundo 

Melo e Parré (2007), os fatores auxiliam a identificar o estágio de desenvolvimento do 

objeto de estudo e possibilitam criar indicadores. Baseado na classificação feita por Melo 

(2007), categorizou-se em graus (alto, médio e baixo) o indicador de eficiência urbana. Por 

fim, através do programa GeoDa, elaborou-se um mapa temático do estado de Mato Grosso 

do Sul, conforme resultados apresentados. 

 

Variáveis e fontes de dados 

As variáveis utilizadas estão ligadas à aspectos urbanos, sociais econômicos. 

Utilizaram-se dados secundários já consolidados, coletados nos bancos de dados, 

remetendo ano de 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – Atlas 

Brasil, Departamento de Trânsito do Estado do Mato Grosso do Sul (DETRAN-MS), 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), Federação das Indústrias do 

Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN). 

Foram selecionadas 19 variáveis que traduzem as condições de educação (X1 a X6), 

renda (X7 a X9), aspectos sociais (X10 e X11) e infraestrutura urbana (X12 a X27) dos 77 

municípios pertencentes ao estado de Mato Grosso do Sul. Os municípios de Paraíso das 
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Águas47 e Figueirão48 foram desconsiderados da amostra, pois devido sua recente criação, 

não é possível evidenciá-los em algumas variáveis. 

 
Quadro 1 – Identificação das variáveis, as dimensões as quais se inserem e suas fontes referente. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

                                                 
47 Segundo IBGE (2017), o município de Paraíso das Águas foi emancipado pelo governo estadual em 2003. 

Entretanto, o decreto de emancipação foi questionado judicialmente pela prefeitura de Água Clara, que 

alegava prejuízo na economia por conta da perda de território. O impasse durou até dezembro de 2009, 

quando o Supremo Tribunal Federal (STF) considerou válido o decreto estadual que dava autonomia a 

Paraíso. 
48 Conforme informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o município foi instalado em 1 de 

janeiro de 2005, desmembrado parcialmente das áreas dos municípios de Camapuã e Costa Rica. 

Dimensão Variáveis Identificação das variáveis Fontes (2010)

X1 Anos de estudo IBGE

X2 Alunos matriculados no Ensino Fundamental IBGE

X3 Alunos matriculados no Ensino Médio IBGE

X4 Alunos matriculados no Ensino Superior IBGE

X5 Taxa de analfabetismo IBGE

X6 Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) IBGE

X7 Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM) FIRJAN

X8 População economicamente ativa IBGE

X9 Renda per capta média (RDPC) IBGE

X10 Trabalho Infantil IBGE

X11 Índice de Gini IBGE

X12 % da população que vive em domicílios com energia elétrica IBGE

X13 % da população que vive em domicílios com água canalizada IBGE

X14
% da população que vive em domicílios com serviço de tratamento 

de água e esgoto
IBGE

X15 Existência de telefone IBGE

X16 Total de veículos DETRAN-MS

X17 População residente total IBGE

X18 População residente na área urbana IBGE

X19 Residências de alvenaria IBGE

X20 Área urbana EMBRAPA

X21 Iluminação pública IBGE

X22 Pavimentação IBGE

X23 Calçada IBGE

X24 Arborização IBGE

X25 Esgoto à ceu aberto IBGE

X26 Total de domicílios IBGE

X27 Notificações de dengue IBGE
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

No intuito de verificar a adequabilidade do modelo de análise fatorial, utilizou-se a 

estatística de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO). O quadro 2 apresenta a informação de que o 

grau de intercorrelação entre as variáveis, gerou um valor de 0,9180, sugerindo uma boa 

adequação dos dados à análise fatorial. Os valores obtidos nesse teste variam de 0 a 1, 

quanto mais próximo de 1 mais adequada é a amostra à aplicação da análise fatorial 

(FERREIRA Jr., BAPTISTA & LIMA, 2004). 

 

Quadro 2 – Teste Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) do modelo. 
 
 

 
Fonte: resultados da pesquisa. 
 

Optou-se por pela retenção dos 3 primeiros fatores, utilizando três critérios: 

• Da raiz latente:  selecionando fatores cujos autovalores são superiores a 1.  

• Percentagem de variância: sugere que uma explicação mínima de 60% da 

variabilidade seja suficiente, ou seja, conforme a tabela 4, a hipótese de se 

considerar os 3 primeiros fatores atende ao método. 

• Teste Scree: verifica a quantidade de fatores extraídos por meio dos maiores 

autovalores, neste caso retêm-se fatores com valores acima de 1. 

 

Variável KMO Variável KMO

              x1   0.8571              x15   0.9102

              x2   0.9459              x16   0.9333

              x3   0.9387              x17   0.9359

              x4   0.9184              x18   0.8501

              x5   0.8094              x19   0.9306

              x6   0.7941              x20   0.9193

              x7   0.8707              x21   0.9125

              x8   0.9350              x22   0.9206

              x9   0.8753              x23   0.9683

             x10   0.5935              x24   0.9567

             x11   0.8043              x25   0.9072

             x12   0.7906              x26   0.9303

             x13   0.8700              x27   0.9526

             x14   0.9329  Global    0.9180 
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Gráfico 1 – Teste Scree. 

 
Fonte: resultados da pesquisa. 

 

Após averiguação dos testes, concluiu-se que decisão de se utilizar os três primeiros 

fatores está fundamentada. Após a interpretação de cada fator, deve-se nomear cada um dos 

mesmos. As variáveis possuem cargas fatoriais mais significativas em determinado fator, 

são as que mais contribuem para sua nomeação. Segundo Hair et al. (2005), uma carga 

fatorial é dita significativa quando seu valor é superior a 0,60.  

De acordo com Hair et al. (1998, apud Rezende, Fernandes e Silva, 2007, p.05), no 

modelo de análise fatorial, cada uma das variáveis pode ser definida como uma combinação 

linear dos fatores comuns que irão explicar a parcela da variância de cada variável, mais um 

desvio que resume a parcela da variância total não explicada por estes fatores. A parcela 

explicada pelos fatores comuns recebe o nome de comunalidade e podem variar de 0 a 1, 

sendo que valores próximos de 0 indicam que os fatores comuns não explicam a variância e 

valores próximos de 1 indicam que todas as variâncias são explicadas pelos fatores comuns.  
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Quadro 3 – Cargas fatoriais e comunalidade das variáveis junto aos fatores e suas comunalidades, pós 

método Varimax. 

Variáveis     Fator1     Fator2     Fator 3 Comunalidade 

              x1    0.3252   -0.6150   -0.0541       0.5131  

              x2    0.9878    0.1334   -0.0133       0.0062  

              x3    0.9896    0.1260   -0.0279       0.0040  

              x4    0.9796    0.1139   -0.0262       0.0267  

              x5   -0.3290    0.8156    0.0621       0.2227  

              x6    0.3025   -0.3008    0.5593       0.5052  

              x7    0.4127   -0.7111    0.2722       0.2500  

              x8    0.9926    0.1118   -0.0240       0.0016  

              x9    0.5727   -0.6180    0.3098       0.1941  

             x10    0.0628    0.5718    0.4992       0.4198  

             x11    0.1974   -0.8862   -0.1822       0.1425  

             x12    0.2598   -0.6046    0.4433       0.3705  

             x13   -0.1890    0.8867    0.2253       0.1273  

             x14    0.9926    0.1142   -0.0198       0.0013  

             x15    0.9926    0.1044   -0.0214       0.0033  

             x16    0.9915    0.1209   -0.0215       0.0018  

             x17    0.9928    0.1112   -0.0255       0.0014  

             x18   -0.2224    0.9044    0.1574       0.1079  

             x19    0.9632    0.0878    0.0029       0.0645  

             x20    0.9929    0.1085   -0.0244       0.0018  

             x21    0.9917    0.1077   -0.0267       0.0043  

             x22    0.9906    0.1099   -0.0344       0.0055  

             x23    0.9931    0.1078   -0.0248       0.0016  

             x24    0.9049    0.1011   -0.1288       0.1543  

             x25    0.9929    0.1087   -0.0251       0.0017  

             x26    0.9877    0.1167   -0.0061       0.0108  

             x27    0.9835    0.1173   -0.0223       0.0185  
 

Fonte: resultados da pesquisa. 

 

O quadro 3 apresenta as cargas fatoriais que representam a contribuição de cada 

variável para a formação do fator. Procedeu-se à rotação Varimax dos para facilitar a 

visualização das cargas fatoriais representativas em cada fator. Segundo Anderson et al. 
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(2009), esta simplificação significa tornar o máximo de valores de linhas e colunas o mais 

próximo de zero possível. 

Considerou-se de significância prática as cargas fatoriais superiores a 0,50, sendo 

possível destacar as variáveis significativas em cada fator. De acordo com Mingoti (2005, 

p. 100), “as variáveis com maiores coeficientes são mais correlacionadas com o fator”  

 

Quadro 4 – Variáveis pertencentes a cada fator, suas variâncias explicada e acumulada. 

Fator Variáveis Autovalor Variância 

explicada 

Variância 

acumulada 

Fator 1  População economicamente ativa; 

veículos; população total; Ensino 

fundamental; Ensino médio; Ensino 

superior; telefone; total de domicílios; 

residências de alvenaria; área urbana; 

iluminação pública; pavimentação; 

calçada; arborização; esgoto à céu 

aberto; % população domicílios com 

tratamento de água e esgoto; 

notificações de dengue. 

17,45 64,63% 64,63% 

Fator 2 Anos de estudo; % população 

domicílios com energia elétrica; Gini; 

população urbana; % população 

domicílios com água canalizada; 

RDPC; taxa de analfabetismo; 

trabalho infantil; Índice FIRJAN. 

5,31 19,70% 84,33% 

Fator 3 IDEB. 1,06 3,96% 88,29% 
 

Fonte: resultados da pesquisa. 

 

Observa-se, a partir da análise do Quadro 4, que o Fator 1, composto por 17 

variáveis engloba as variáveis relacionadas à população estudante, economicamente ativa e 

características de infraestrutura e urbanidade dos municípios, que necessariamente 

englobam saúde pública, variáveis de acesso à informação e meios de transporte. Tal 

conjunto de indivíduos explica 64,63% da variabilidade dos dados – sendo a mais 

significativa da amostra.  
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 O Fator 2 apresenta índices de qualidade social e responsabilidade financeira, além 

do acesso à infraestrutura urbana básica. Esse agrupamento de fatores explica importante 

parcela do modelo, 19,70%.  

 O Fator 3 agrupa a variável IDEB, explicando 3,96% da variabilidade dos dados, 

resultando em variância acumulada acima de 88%. 

• Fator 1: Eficiência urbana; 

• Fator 2: Eficiência social; 

• Fator 3: Eficiência ao serviço de educação; 

Após a escolha da quantidade de fatores e sua nomeação, seguiu-se para o cálculo 

dos escores de cada município, que serão utilizados para construir seu ranqueamento, 

conforme sua eficiência para proporcionar um ambiente urbano social e economicamente 

eficazes49. 

Tendo a finalidade de categorizar o seu grau de eficiência destes, foi adotado o 

mesmo critério utilizado por Melo (2007). Considerou-se municípios com alto grau de 

desenvolvimento (A), aqueles que apresentaram resultados acima da média mais um 

desvio-padrão (M + S); com médio desenvolvimento (M), os municípios que obtiveram 

resultado entre a média e a média mais um desvio-padrão; e com baixo desenvolvimento 

(B), os municípios que apresentaram valores abaixo, conforme quadro 5. 

 

Quadro 5 – Graus de eficiência urbana atribuídos aos municípios a partir do Indicador de Eficiência Urbana 

(IEURB). 

Grau de eficiência Sigla Relação IEURB com desvio 

padrão e média 

Alto A IEURB ≥ (M+S) 

Médio M M ≤ IEURB < (M + S) 

Baixo B IEURB< M 
Referência: Melo (2007). 

 

 

                                                 
49 O cálculo do Índice Bruto (IB) segue metodologia utilizada por Melo (2007). Em síntese, calcula-se o IB 

por meio da média ponderada dos escores fatoriais para cada observação, sendo a ponderação realizada a 

partir da Raiz Característica de cada fator. Em seguida, os valores brutos são transformados a partir do 

método min-max, em que o maior valor adquire o valor cem e o menor zero.   
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Figura 1 – Distribuição espacial conforme os graus de eficiência urbana atribuídos aos municípios do estado 

de Mato Grosso do Sul, a partir do indicador de eficiência urbana (IEURB). 

 

Fonte: resultado de pesquisa. 

 

O resultado aponta que apenas dois municípios – Campo Grande e Dourados – 

apresentam altas condições econômicas e sociais favoráveis para proporcionar um ambiente 

urbano adequado a seus munícipes, enquanto 36 apresentam capacidade média e 39 baixa. 

A figura 1 permite inferir que os municípios fronteiriços à capital do estado e às 

grandes cidades não se beneficiam em sua totalidade – no contexto urbano - pela 

concentração de renda e riquezas geradas por seu crescimento polarizado50. 

O resultado51 do estudo corrobora com os teóricos apresentados, já que não se pode 

afirmar que quanto maior a renda per capta, maior a qualidade de vida urbana, conforme 

                                                 
50 Contextualizando a Teoria dos Polos de Crescimento de Perroux, Souza (2005) afirma que as regiões 

crescem em ritmos distintos uma das outras, de acordo com a qualidade de sua estrutura produtiva. 
51 Os escores fatoriais e os cálculos dos indicadores de eficiência, bem como o ranking de 

todos os municípios 
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quadro 7.  Há uma série de outras variáveis intrínsecas ao modelo que comprova a 

importância de fatores relacionados à educação e infraestrutura urbana para construção de 

um ambiente urbano saudável. 

 

Quadro 7 – Compilação de dados brutos dos 10 primeiros municípios classificados no indicador elaborado. 

Município Pop Total IDEB RDPC 

Área 

Urbana 

% Água 

Esgoto IEURB 

Campo Grande 786797,00 5,60 1089,37 154454,00 1,22 1º 

Dourados 196035,00 4,70 866,40 84125,00 3,09 2º 

Japorã 7731,00 5,30 241,32 0,37 46,88 3º 

Corumbá 103703,00 5,10 627,10 21577,00 10,46 4º 

Paranhos 12350,00 5,30 271,52 1725,00 27,95 5º 

Três Lagoas  101791,00 4,50 863,66 18487,00 0,77 6º 

Caracol 5398,00 4,50 399,46 0,37 1,94 7º 

Novo Horizonte do Sul 4940,00 4,60 472,75 0,37 0,90 8º 

Ponta Porã 77872,00 4,60 653,36 13715,00 5,93 9º 

Taquarussu 3518,00 4,80 478,38 0,37 1,75 10º 
 

Fonte: resultado de pesquisa. 

 

Toma-se alguns exemplos: o município de Três Lagoas apresenta população e renda 

per capta elevada, superiores aos das cidades de Japorã e Paranhos. Porém, estes pequenos 

municípios apresentam índices educacionais e % de domicílios atendidos por tratamento de 

água e esgoto superiores, inferindo-se um usufruto ao cotidiano urbano de maior qualidade. 

 As maiores economias do estado – exceto Campo Grande e Dourados – não 

conseguem garantir um ambiente urbano capaz de proporcionar infraestrutura urbana, 

educação e elementos sociais de qualidade a seus moradores. O modelo deixa explícito a 

importância das variáveis educação e infraestrutura urbana para o indicador. Cidades de 

pequeno porte, que possuem densidade urbana condizente com sua população urbana, bons 

desempenhos em educação e indicadores sociais destacaram-se entre os 10 primeiros 

classificados no IEURB do Estado do Mato Grosso do Sul. 

                                                                                                                                                     
do Estado de Mato Grosso do Sul, não são aqui apresentados por restrição de espaço e 
poderão ser solicitados 

aos autores. 



 

V SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

II SEMINÁRIO DA REDE IBEROAMERICANA DE 
ESTUDOS SOBRE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E 

GOVERNANÇA  

 

943 
 Toledo, Paraná de 17 a 19 de outubro de 2018. 

 

CONCLUSÃO 

O modelo permite concluir que pelo KMO apresentado o conjunto de variáveis 

selecionadas adequam-se ao modelo. As análises das cargas fatoriais inferem que as 

variáveis referentes à educação, renda, infraestrutura e densidade urbana social estão 

altamente correlacionadas, ou seja, confirma-se a hipótese – galgado pela base teórica –  de 

que é de grande importância que o poder público municipal utilize as diretrizes públicas no 

intuito de manter uma densidade urbana adequada à sua população, mantendo 

investimentos em educação e infraestrutura urbana. 

O Indicador de Eficiência Econômica Urbana (IEURB) possibilitou ranquear os 

municípios sul-mato-grossenses, conforme a capacidade das esferas municipais em 

assegurar o acesso de todos os cidadãos a centros urbanos de qualidade – conforme 

estabelecido pelo Estatuto das Cidades.  As análises apontam que 39, dos 77 municípios 

analisados apresentaram baixo grau de eficiência econômica urbana. 

Estudos posteriores são necessários para verificar, por exemplo, através de uma 

análise de cluster, como os municípios do estado de Mato Grosso do Sul comportam-se 

diante os resultados do indicador criado, averiguando se algum conjunto de cidades 

apresentam características similares, direcionando-os a investimentos e políticas públicas 

em planejamento urbano específicos. 
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SESSÃO TEMÁTICA: ST4 - Meio ambiente, desenvolvimento regional e demografia. 

 
 

Resumo: A inundação é o tipo de desastre mais recorrente no Brasil, com mais da metade 

de eventos cadastrados e elevado prejuízo econômico ao país, segundo dados publicados no 

The International Disaster Database (2015). Apesar disso, as avaliações de perdas por 

inundações no Brasil, ainda são feitas através de formulários de informações sobre o 

desastre, um método demorado e subjetivo. Nesse trabalho são apresentados os 

procedimentos de adaptação do sistema de estimativa de perdas HAZUS-MH para 

condições brasileiras, a partir da criação do inventário de dados e a criação de cenários de 

inundações na cidade de Curitiba, Paraná. O HAZUS-MH é uma metodologia padronizada 

e aplicável para os Estados Unidos da América, que utiliza modelos de estimativas das 

perdas potenciais das principais tipologias de desastres. O modelo adaptado para Curitiba 

foi criado para funcionar com a versão disponível do Hazus 3.1, suportada por um Sistema 

de Informação Geográfica. O trabalho partiu da criação de um Inventário de dados e a 

incorporação de dados do relevo local. O modelo adaptado foi capaz de realizar análises de 

perdas por inundações em cada edificação. Observou-se que 51% das estruturas afetadas 

são do tipo Comercial e 35% Residencial. Os resultados mostraram também que, cerca de 

22% das edificações atingidas diretamente pela inundação apresentaram um nível de dano 

maior que 75%. Apesar dos resultados, o estudo ainda não permitiu quantificar as perdas 

em valores monetários. Entretanto, considera-se que o HAZUS-MH adaptado tem 

significativo potencial para a melhoria nas nossas estimativas de perdas promovidas por 

inundação. 

 

Palavras-chave: Hazus. Inundação. Estimativa de perdas. SIG. Planejamento Urbano. 
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Abstract: Flooding is the most iterant type of natural disaster in Brazil, being more than 

half of the registered cases and causing high economic damage to the country, according to 

data published in The International Disaster Database (2015). However, the rating of flood 

losses in Brazil are still made through disaster information forms, which is a time-

consuming and subjective method. In this paper, procedures will be presented to adapt the 

HAZUS-MH loss estimation system into Brazilian conditions, based on the creation of a 

data inventory and the flood scenarios in the city of Curitiba, Paraná. HAZUS-MH is a 

standardized and applicable methodology for the United States of America, which uses 

models of loss estimation from major disaster typologies. The model adapted for Curitiba 

was created to work with the available version of Hazus 3.1, supported by a Geographic 

Information System. The work started with the creation of a Data Inventory and the 

incorporation of local terrain data. The adapted model was able to perform an analysis of 

flood losses in each building. It was accurate that 51% of the affected structures are 

Commercial and 35% Residential. The results also showed that about 22% of buildings 

directly affected by the flood had a level of damage greater than 75%. Despite the results, 

the study did not yet allow quantification of losses in monetary values. However, it is 

considered that the adapted HAZUS-MH has significant potential for improving our flood 

loss rates. 

 

Keywords: Hazus. Flooding. Loss estimation. GIS. Urban Planning.  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

As inundações figuram como uma das tipologias de desastre mais recorrentes no 

Brasil, com 58% do total de eventos cadastrados, e um prejuízo aproximado de 9 bilhões de 

dólares, o que corresponde a 40,8% do total de prejuízos causados por desastres no país 

entre os anos de 1900 e 2015 (OFDA/CRED, 2015). Apesar desse cenário, as avaliações de 

perdas por inundações no Brasil, ainda são feitas através de formulários de informações 

sobre o desastre, mais especificamente o Formulário de Informações do Desastre (FIDE), 

que é o formulário padrão brasileiro (MI; SEDEC, 2007b; BRASIL, 2012a). Também há 

registros do uso do formulário DaLA (Damage and Loss Assessment) no país, desenvolvido 

em 1972 pela Comissão Econômica para a América Latina e Caribe (CEPAL), da 

Organização das Nações Unidas (WORLD BANK, 2010).  

A avaliação de perdas através de formulários é um método demorado e subjetivo, o 

que pode acarretar em avaliações pouco precisas e com resultados voltados às ações pós 

desastres, e não para adoção de medidas de prevenção e mitigação. 



 

V SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

II SEMINÁRIO DA REDE IBEROAMERICANA DE 
ESTUDOS SOBRE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E 

GOVERNANÇA  

 

949 
 Toledo, Paraná de 17 a 19 de outubro de 2018. 

 

Merz, et. al. (2010) relatam que a estimativa de danos econômicos por inundação 

está ganhando maior importância à medida que o gerenciamento de riscos de inundação 

está se tornando a abordagem dominante das políticas de controle de enchentes em toda a 

Europa. 

Em um de seus estudos sobre impactos de inundação em ambiente urbano e rural na 

bacia do rio Ichinomiya no Japão, Dutta, et. al. (2006) utilizaram um modelo baseado em 

SIG para estimar as perdas econômicas antes e após a implantação de um plano de controle 

de inundações. Com isso, esses autores foram capazes de verificar uma redução de até 70% 

nos danos, devido às ações de controle. 

Nesse trabalho são apresentados os procedimentos de adaptação do sistema de 

estimativa de perdas HAZUS-MH para condições brasileiras, a partir da criação do 

inventário de dados da cidade de Curitiba – Paraná, e a criação de cenários de inundações 

na área de estudo. 

Acredita-se que tal ferramenta poderá ser utilizada como suporte na concepção de 

mapas de riscos, assegurando recursos no planejamento de emergências, respostas ao 

desastre e indicativo dos prejuízos com mais rapidez e menos subjetividade. 

 

 

REVISÃO DE LITERATURA 

 

Hazus-MH (Hazard United States – Multiple Hazards) 

 

O Hazus-MH é uma metodologia padronizada e aplicável para os Estados Unidos da 

América, que utiliza modelos de estimativas das perdas potenciais de terremotos, 

inundações, furacões e tsunamis. A fim de padronizar os métodos usados para estimar 

perdas dos perigos naturais, a Federal Emergency Management Agency (FEMA) iniciou 

um esforço para combinar métodos da estimativa de perdas, com inventário de bancos de 

dados, tudo dentro de um Framework de software de Sistema de Informação Geográfica 

(SIG) (SCHNEIDER; SCHAUER, 2006). Ele ilustra graficamente os limites de locais de 

alto risco desses eventos. E assim, os usuários podem então visualizar as relações espaciais 
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entre as populações e outros ativos geográficos de forma mais permanente ou recursos para 

o perigo específico que está sendo modelado, uma função crucial no processo de 

planejamento pré-desastres.  

O Hazus-MH é utilizado fundamentalmente nas etapas de mitigação e recuperação, 

bem como a preparação e resposta a esses eventos. Outra possibilidade de uso seria na 

etapa de avaliação do processo de planejamento de mitigação, que é a base para a estratégia 

de longo prazo de uma comunidade para reduzir as perdas de desastres e quebrar o ciclo de 

danos de desastres, reconstrução e danos repetitivos (FEMA, 2004). 

A mitigação de risco bem-sucedida para comunidades requer uma abordagem de 

risco múltiplo, o que levou ao desenvolvimento da Modelo Hazus-MH. Um modelo para 

estimar danos causados por terremotos foi originalmente desenvolvido no início da década 

de 1990 para fornecer estimativas espaciais de perdas (KIRCHER; WHITMAN, 2006). 

O modelo expandiu a funcionalidade para incluir um modelo de furacão 

(VICKERY et al., 2006), e um modelo de inundação que examina danos devido a 

inundações ribeirinhas e costeiras devido aos perigos do furacão (SCAWTHORN; 

FLORES, 2006). 

As informações objetivas fornecidas pelo Hazus-MH podem ser combinadas com 

informações espaciais sobre vulnerabilidade social para examinar os padrões de impactos 

de danos absolutos, bem como impactos relativos que representam variáveis 

sociodemográficas, planejamento de mitigação de perigos mais efetivos (BURTON; 

CUTTER, 2008). 

O modelo HAZUS-MH merece destaque pela possibilidade de internacionalização, 

desde que os dados utilizados sejam adaptados. A versão americana, com a plataforma de 

SIG ArcGIS e um extenso banco de dados dos Estados Unidos, possibilita a estimativa de 

perdas físicas, econômicas e sociais causadas por um desastre em determinada região. Os 

resultados fornecidos na forma de mapas, relatórios e tabelas, podem ser utilizados antes 

que o desastre ocorra, possibilitando a tomada de ações para o aumento da resiliência da 

região. E durante a ocorrência do evento, identificando locais prioritários de ação e após o 

evento, estudando formas de reduzir perdas em eventos futuros. 
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Embora tenha sido desenvolvido para utilização nos Estados Unidos, diversos 

esforços vêm sendo realizados no sentido de internacionalizar a utilização do HAZUS-MH, 

principalmente pela comunidade acadêmica europeia. O sistema se utiliza de dados, que 

devem ser ajustados para a realidade do país onde se queira trabalhar, como as 

características geográficas da região, um histórico de perdas e danos causados por eventos 

anteriores, dados estruturais e demográficos da região e parâmetros de cálculo de perdas. 

Alguns estudos de caso do uso internacional do HAZUS-MH têm sido realizados 

nos últimos anos em regiões fora dos Estados Unidos. Um dos primeiros estudos bem-

sucedidos foi realizado por Bausch (2010, apud KAVECKIS, 2011), que desenvolveu uma 

avaliação do terremoto no Haiti em 2010, com o foco principal de formação de banco de 

dados para a avaliação de possíveis danos. Não havia publicações sobre a utilização 

internacional do modelo de inundação do HAZUS-MH, até Kulmesch (2010, apud 

KAVECKIS, 2011) desenvolver manualmente um inventário de uma região na Áustria para 

a estruturação de um modelo de inundação no HAZUS-MH. Um estudo realizado por 

Kaveckis (2011) mostrou como o HAZUS-MH poderia contribuir significativamente para 

apoiar o European Flood Directive (requer que os países membros mapeiem o risco de 

inundação de seus cursos d’água e tomem medidas para reduzir os riscos) a nível nacional. 

O presente trabalho descreve os procedimentos realizados para adaptação do 

sistema Hazus módulo inundações, para a cidade de Curitiba, Paraná. Esta adaptação 

envolveu um prévio diagnóstico das necessidades do sistema, a criação e incorporação de 

um inventário de dados, modificações nos sistemas de referência espacial e a criação dos 

primeiros cenários de inundações no município.  
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PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

Área de Estudo 

 

Os cenários de estudo foram feitos na Bacia Hidrográfica do Rio Belém (Figura 1), 

já que ele é considerado um dos principais rios que atravessam Curitiba, abrigando 

aproximadamente 50% da população da cidade e está completamente inserida nos seus 

limites. A bacia é totalmente urbanizada com as maiores densidades demográficas da 

Região Metropolitana de Curitiba (IPARDES, 2012). 

O leito do Rio Belém já não possui o mesmo desenho natural de sua origem. Em 

alguns trechos foi retificado acompanhando o desenho urbano, em outros o leito foi 

canalizado ou ainda corre no subterrâneo da cidade, emergindo em alguns momentos e 

resistindo às pressões da intensa ocupação urbana.  

As edificações estão presentes ao longo de todo o percurso, muitas delas 

implantadas sem considerar a faixa mínima de drenagem. A variação de volume das águas 

do rio pode, eventualmente, levar ao transbordamento. Situação agravada com a presença 

da ocupação urbana. 
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Figura 1 – Bacia do Rio Belém no contexto de Curitiba/PR. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em IPPUC (2011), 2018. 

 

Visão geral do módulo de inundações 

 A análise de inundações no HAZUS-MH pode ser realizada em três diferentes 

níveis: no primeiro se utiliza o banco de dados nacional disponível no próprio software; no 

segundo, um usuário com maior experiência pode inserir dados locais adicionais; e no 

terceiro, um usuário avançado pode realizar ajustes nas curvas de profundidade-prejuízos 

(FEMA, 2004).  

Karamahmut (2006) salienta que este método possibilita estimativas rápidas no 

primeiro e segundo níveis, porém os resultados só seriam acurados com a utilização do 

terceiro nível, que requer dados mais detalhados do local e ajustes nas curvas de 

profundidade-prejuízo utilizadas. 

O Hazus módulo inundações para Curitiba foi criado para funcionar com a versão 

disponível do Hazus 3.1, suportada pelo ArcGIS 10.2.2, e de acordo com o último modelo 

de banco de dados (SQL Spatial ao invés do formato Geodatabase da ESRI©). Isso já tem 
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possibilitado novos avanços na metodologia de adaptações do Hazus módulo enchentes, 

como correções de bugs do software e outras melhorias de funcionalidades. Isso também irá 

garantir que o modelo se torne sustentável por mais tempo sem depreciação devido a 

obsolência do Hazus em relação a incompatibilidade de versões com o ArcGIS. 

 

Inventário de dados  

A primeira etapa do trabalho foi criação de um banco de dados geográficos, 

denominado como Inventário de dados. Os dados geográficos necessários foram adquiridos 

originalmente em formato shapefile (shp), através dos sítios de Internet de órgãos 

municipais e estaduais do Paraná. Todos eles de domínio público, de fácil acesso e sem 

custos de aquisição. Sendo a criação, organização e armazenamento do inventário de dados 

feitas em formato Linguagem de Consulta Estruturada (SQL – Structured Query 

Language). 

O HAZUS utiliza o inventário para estudar as características populacionais e 

ambientais que podem ser impactadas, estimar perdas em caso de desastre e auxiliar 

equipes de emergência, planejadores e tomadores-de-decisão.  

A Tabela 1 apresenta de forma resumida os componentes do Inventário de dados, 

composto pelas classes de dados utilizados, a composição de cada classe e o tipo de 

representação que aparece na interface computacional. 

 

Tabela 1 – Estruturas componentes do Inventário de Dados. 

 

Inventário de Dados  

Classes de Dados / 

Dataset 
Representação Componentes 

Infraestruturas 

Essenciais 

Linha, polígono e 

ponto 

Sistemas de água e energia, escolas, hospitais, distrito de 

polícia, corpo de bombeiros; 

Sistema de 

Transporte 
Linha e ponto Infraestrutura viária e rotas de linhas de ônibus; 

Dados 

Hidrológicos 

Linha, polígono e 

ponto 

Áreas inundadas, pontos inundados, vazões, velocidades, 

tempos de retorno para 10, 25, 50 e 100 anos; 

Dados 

Demográficos 

Linha, polígono e 

ponto 

Censo Demográfico 2010, divisas territoriais entre 

bairros de Curitiba; 
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Estoque Geral de 

Construção 
Linha e polígono Lotes urbanos, descrição e áreas construídas; 

Fonte: Autores (2018). 

 

Modelo digital de elevação (DEM) 

 

O módulo de inundação do Hazus utiliza também como dado de entrada, o modelo 

digital de elevação (DEM) para gerar o relevo de uma da região de estudo, delinear a rede 

de fluxo de água e assim, agregar os dados hidrológicos e hidráulicos dos recursos hídricos 

da região.  

Um DEM de 10 metros de resolução espacial foi utilizado na adaptação, obtido 

também através de sítio de Internet, no caso do órgão estadual Instituto Águas Paraná. 

Para os cálculos, que necessitam de referências espaciais nos processos de 

delimitação de risco de inundação, o módulo de inundação do Hazus, por predefinição, 

utiliza a referência espacial denominada Projeção Cônica Equivalente de Albers. Isto é 

ideal para medições de área nos Estados Unidos, mas não é uma projeção ideal para outros 

continentes. 

O módulo de inundação de Hazus tem uma etapa de re-projeção codificada rígida, 

que projeta qualquer entrada DEM na Projeção Cônica Equivalente de Albers. Para 

contornar esta etapa, foi desenvolvida uma ferramenta de script em linguagem Python 

denominada de "Hazus International Flood".  

Uma vez que uma região de estudo internacional do Hazus módulo de inundações é 

criada e o DEM para a área de estudo é importado, o Hazus irá converter o DEM para 

Projeção Cônica Equivalente de Albers. A ferramenta criada em Python foi então 

executada, com os parâmetros do nome da região de estudo inseridos. Após a execução, a 

ferramenta entrou em sua região de estudo no Hazus e reprojetou essa região de volta à sua 

projeção nativa. Após estes procedimentos, não há mais etapas de re-projeção forçada. Esta 

etapa, no entanto, deverá ser repetida cada vez que uma região de estudo de inundação é 

construída.  
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Inventário de edificações  

O modelo de inundação do Hazus adaptado para Curitiba, foi capaz de realizar 

análises de perdas por inundações, edificação por edificação, pela integração dos dados das 

construções com os dados de parcelamento do solo. Isso possibilitou análises para toda a 

cidade, com estimativa de perda no nível da edificação.  A combinação de ambos os 

conjuntos de dados criou o inventário de edificações da cidade. 

O modelo de inundação relaciona o nível da elevação de água ao dano causado a 

cada estrutura com base nos seguintes atributos: tipo de ocupação, número de andares, 

altura do primeiro andar, tipo de fundação, valor da edificação e conteúdo. Entretanto, 

nessa adaptação, foram considerados apenas os três primeiros atributos anteriormente 

mencionados. 

 

Atributos do Hazus módulo de inundações - Tipo de Ocupação 

Os tipos de ocupação das edificações foram classificados com base nos critérios do 

Manual Técnico do Hazus CDMS (HAZUS Technical and User’s Manuals), organizados e 

apresentados na Tabela 2. 
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Tabela 2: Classes de Ocupação do Hazus 

 

Código Classe de Ocupação Exemplo 

Residencial 

RES1 Habitação Unifamiliar Casa 

RES2 Casa móvel Casa móvel 

RES3 Habitação Multifamiliar Apartamentos / Condomínio 

RES4 Alojamento temporário Hotel / Motel 

RES5 Dormitório Institucional 
Dormitório coletivo (militar, 

colégios); Penitenciária 

RES6 Enfermaria   

Comercial 

COM1 Comércio de varejo Loja 

COM2 Comércio atacado Armazém 

COM3 Serviços pessoais / reparos Estação de serviço / loja 

COM4 Serviços profissionais / técnicos Escritórios 

COM5 Bancos   

COM6 Hospital   

COM7 Clínica médica   

COM8 Entretenimento / Recreação Restaurantes / Bares 

COM9 Teatros   

COM10 Estacionamento   

Industrial 

IND1 Pesada Fábrica 

IND2 Leve Fábrica 

IND3 Alimentos / Farmacêutica / Química Fábrica 

IND4 Processamento de Metais / Minerais Fábrica 

IND6 Construção Escritórios 

Agricultura 

AGR1 Agricultura   

Religião / Sem fins lucrativos 

REL1 Igrejas / Non-Profit   

Governo 

GOV1 Serviços gerais Escritórios 

GOV2 Instalações Essenciais Posto de Polícia / Bombeiros 

Educação 

EDU1 Escolas de primeiro grau   

EDU2 Colégios / Universidades Não inclui dormitório coletivo 

Fonte: Elaborada pelo autor a partir do Manual Técnico do Hazus CDMS. 
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Dados Hidrológicos 
 

O modelo de inundação Hazus pode delinear um perigo de inundação de duas 

maneiras diferentes: através de uma análise probabilística ou uma abordagem de descarga 

única, determinística. Para construir a capacidade de análise probabilística (da primeira) é 

necessária uma extensa rede de medição de fluxo local, com medições de múltiplos 

períodos de retorno e o desenvolvimento de frequências interpoladas para fluxos entre 

estações de medição, utilizando equações de regressão. A abordagem probabilística está 

além do escopo deste trabalho, de modo que, uma abordagem determinística para a criação 

de dados de risco hidrológico foi perseguida.  

Para usar o modelo de descarga de fluxo determinístico de Hazus, o usuário requer 

descargas de fluxo para diferentes alcances de fluxo para entrada no modelo. Os 

escoamentos de corrente com os fluxos de descarga para períodos de retorno variáveis 

foram obtidos e podem agora ser facilmente utilizados para especificar as descargas de 

corrente desejadas para a delimitação do risco de inundação.  

A vazão de descarga de 318,92 m³/s para um período de retorno de 100 anos foi 

utilizada nesse trabalho, documentados e extraídos do Plano de Diretor de Drenagem – 

Bacia Alto Iguaçu (2009). 

O modelo também permite a entrada de dados relativos à rugosidade da superfície 

de estudo, representados pelo coeficiente n de Manning, que interfere significativamente no 

escoamento superficial da água. Para isso, foi necessário elaborar uma camada de uso e 

ocupação da área de estudo com suporte de um SIG. Imagens em formato de ortofotos com 

resolução espacial de 0,40 metros foram processadas, através do método de Classificação 

Não Supervisionada por Agrupamentos (Iso Cluster Unsupervised Classification) no 

ArcGIS, originando uma camada com quatro classes predominantes Água, Vegetação, Solo 

Descoberto e Urbanização. Os valores de n de Manning utilizados no modelo foram 0,03 

para água e 0,013 correspondente à urbanização. 
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RESLTADOS E DISCUSSÕES 

 

A localização, o número e os tipos de edificações afetadas pelas manchas de 

inundação são apresentadas nas figuras e tabelas que se seguem. A Figura 2 mostra as 

classes percentuais de perdas nas edificações, representadas por símbolos em forma de 

círculos, sendo os de cor azul àqueles menos afetados. Enquanto, os círculos de cor 

vermelha com mais de 66,6% de danos, devido à altura do nível da água de inundação. 

As classes de percentual de perdas nas estruturas foram definidas de acordo com a 

elevação do nível da água associada com a altura do primeiro piso da edificação. Os dados 

das estruturas apontaram uma altura média do primeiro piso de 3,0 metros, e partindo de 

um nível de altura da água de 1,0 metro (1ª classe) com intervalo de 0,50 metros, definiu-se 

as demais classes de perdas. Nas condições norte americanas, o Hazus-MH estima em 1,22 

m (4 pés) acima do solo a elevação do primeiro piso para estruturas com porão (FEMA, 

2009).  

Na altura da 1ª classe, considera-se que apenas metade dela (0,50 m) irá atingir as 

edificações, pois em geral, existe considerável desnível entre a base da edificação e o nível 

da rua. 

Outro aspecto que deve ser relatado é o método empregado pelo SIG na divisão das 

classes de perdas. Nesse caso, foi utilizada a classificação Natural Breaks (Jenks), que 

define os intervalos de classe em função da frequência de ocorrência. Por isso, os limites de 

classes apresentam valores com considerável rigor. 
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Figura 2 – Estruturas atingidas pelas manchas de inundação na bacia do Rio Belém. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em IPPUC (2011), 2018. 

 

A Tabela 3 apresenta um resumo dos resultados do número de edificações atingidas 

por tipo de ocupação. Observa-se que grande parte das estruturas afetadas são do tipo 

Comercial (51%), Residencial (35%) e Industrial (12%). O que de certo modo, corrobora 

com a realidade local, já que a Bacia do Rio Belém se estende pelas regiões mais adensadas 

e mais centrais na cidade de Curitiba.  
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Tabela 3 – Número total de edificações atingidas pelas manchas de inundação e respectivo 

percentual. 

Tipo de 

Ocupação 

Número de Edificações Atingidas/% do 

Total 
Exemplo 

Residencial 2.143/35% 

Casa, Hotel / Motel, 

Enfermaria, 

Apartamentos / 

Condomínio. 

Comercial 3.101/51% 

Atacado e Varejo, 

Escritórios, Hospitais, 

Bares e Restaurantes. 

Industrial 
702/12% 

Fábricas da indústria 

química, farmacêutica, de 

alimentos, de metais e da 

construção. 

Governamental 34/1%  Escritórios 

Educacional 27/0,4% 

Escolas de primeiro grau, 

Colégios e 

Universidades. 

Religiosa 17/0,3% Igrejas 

Agricultura 27/0,4%  

Fonte: Elaborada pelo autor, 2018. 

 

Uma outra análise que merece destaque é a relação entre o percentual mínimo de 

danos às estruturas e o número de edificações atingidas.  

O resultado apresentado pelo O HAZUS-MH mostra que, 3578 edificações 

apresentaram um nível de dano maior que 25%, 2387 com mais de 50% e 1354 com mais 

de 75% de dano. Ou seja, 2473 (41%) estruturas tiveram um nível de dano inferior à 25%, 

dentro da área de influência direta da mancha de inundação. 

 

CONCLUSÃO 

 

O modelo HAZUS-MH módulo Inundações pode ser apresentado como suporte à 

criação de mapas de inundação e risco quando há disponibilidade dos dados de entrada da 

área de estudo, que foram mencionados nesse trabalho. 
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 A visualização computacional dos riscos de inundação possibilitada pelo HAZUS-

MH, através de mapas de inundação e perfis de elevação de danos, proporciona uma 

simples e efetiva ideia de comunicação de riscos de inundações, dando suporte àqueles que 

estão envolvidos no planejamento do uso do solo urbano. Essa capacidade de visualização 

do problema, disponibiliza à população e aos tomadores de decisão um melhor 

entendimento do problema, tanto individualmente como para toda comunidade 

(CUMMINGS et. al., 2012). 

Apesar dos resultados apresentados, esse estudo ainda não permitiu quantificar as 

perdas em valores monetários, pois para isso é necessário que se tenha associado ao 

modelo, como dados de entrada, as curvas de profundidade-prejuízo da região de estudo. 

De qualquer forma, considera-se que o HAZUS-MH adaptado para as condições 

brasileiras tem também significativo potencial para a melhoria nas estimativas de perdas 

promovidas por eventos de inundação com mais rapidez e menos subjetividade na obtenção 

dos resultados. 
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 EPISTEMOLOGIA EM SUSTENTABILIDADE: UMA ABORDAGEM 

INTERDISCIPLINAR 

EPISTEMOLOGY IN SUSTAINABILITY: AN INTERDISCIPLINARY 
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SESSÃO TEMÁTICA: ST4 MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO REGIONAL E 
 

  

Resumo:A epistemologia tem como função, dentre outras, definir aquilo que oferece 

condições para que sejam examinadas relações existentes entre fatos e teorias. A 

expectativa deste trabalho é responder: Qual aspecto conceitual contribui para a 

conscientização e melhoria da relação capital, trabalho e sociedade? Para tanto, se constitui 

como objetivo geral deste ensaio tratar sobre aspecto epistemológico da sustentabilidade 

em face da relação capital, trabalho e sociedade tendo como base a Teoria U; e os objetivos 

específicos são: levantar o caráter teórico-conceitual da sustentabilidade para explicar o seu 

caráter epistemológico (1), identificar a relação capital, trabalho e sociedade (2), e indicar a 

inovação conceitual requerida a partir da constituição doutrinária trazida a contexto (3). 

Esta tarefa é elaborada com as técnicas o Método de Análise de Conteúdo, preconizada em 

Bardin e abordada em Silva e Fossá (2015).  Conclui-se que as limitações para a 

Presencing Sustainbility concentram-se no próprio ser humano, principalmente nos líderes; 

esses, com interesse universal genuíno, serão capazes de mudar a própria mente e promover 

mudanças nos ambientes onde atuam, fomentando o aprendizado contínuo e progressivo. 

Recomenda-se, mensuração de resultados e retomada à Teoria U, de forma que ser torne 
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meta pessoal em um processo social de aprendizado constante com percepção de agregação 

de valores impulsionadores de novos aprendizados.   

 

 

 

 

Palvaras-chave: Epistemologia. Gestão. Inovação. Sustentabilidade. Teoria U.. 

 

 

Abstract: Epistemology has as its function, among others, to define what provides 

conditions for examining relations between facts and theories. The expectation of this work 

is to answer: Which conceptual aspect contributes to the awareness and improvement of the 

relation capital, work and society? Therefore, it is the general objective of this essay to deal 

with the epistemological aspect of sustainability in the face of the capital, labor and society 

relationship, based on Theory U; and the specific objectives are: to raise the theoretical-

conceptual character of sustainability to explain its epistemological character (1), to 

identify the relation capital, labor and society (2), and to indicate the conceptual innovation 

required from the doctrinal constitution brought to context (3). This task is elaborated with 

the techniques the Method of Content Analysis, advocated in Bardin and approached in 

Silva and Fossá (2015). It is concluded that the limitations for Presencing Sustainability are 

concentrated in the human being, especially in the leaders; those with genuine universal 

interest will be able to change their minds and bring about changes in the environments in 

which they operate, fostering continuous and progressive learning. It is recommended, 

measurement of results and resumption of Theory U, so that it becomes a personal goal in a 

process of constant learning with a perception of aggregation of values that drive new 

learning. 

 

Keywords: Epistemology. Management. Innovation. Sustainability. Theory U. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A epistemologia tem como função, dentre outras, definir aquilo que oferece condições para que 

sejam examinadas relações existentes entre fatos e teorias. O que ela faz é questionar os 

princípios científicos, pois exige que haja pertinência relacional. É possível considerar a 

epistemologia como a problemática central de uma pesquisa; isso porque a relação entre fato e 

teoria precisa de um processo de conflito, de natureza epistemológica que incida na contradição e 

nos princípios teóricos ou fenômenos empíricos; seja assim um processo dialógico de 

interlocutores compromissados que podem gerar uma corrente ideológica diante da verdade que 

se encontra em busca. A expectativa deste trabalho é responder à seguinte pergunta: Qual aspecto 
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conceitual contribui para a conscientização e melhoria da relação capital, trabalho e sociedade? 

Para tanto, se constitui como objetivo geral deste ensaio tratar sobre aspecto epistemológico da 

sustentabilidade em face da relação capital, trabalho e sociedade tendo como base a Teoria U; e 

os objetivos específicos são: levantar o caráter teórico-conceitual da sustentabilidade para 

explicar o seu caráter epistemológico (1), identificar a relação capital, trabalho e sociedade (2), e 

indicar a inovação conceitual requerida a partir da constituição doutrinária trazida a contexto (3).  

 

REVISÃO TEÓRICO-CONCEITUAL 

 

Aspectos conceituais identificados no capitalismo contribuem para a conscientização do 

caráter epistemológico da sustentabilidade, requerendo doutrina que satisfaça à complexidade 

inerente ao tema. Aplica-se, portanto, a Teoria U como a via argumentativa da relação capital, 

trabalho e sociedade. Esta Teoria foi proposta por Otto Scharmer e outros pesquisadores do 

Massachusetts Institute of Technology (MIT), que comungam a aprendizagem e a mudança 

organizacional; explora o conhecimento mediante as etapas, e serve como auxílio aos indivíduos, 

isoladamente, ou às equipes, para atuarem na profundidade consciente em face da intensão ou 

proposta de desempenho. Desta forma a teoria passa a ser um guia sistêmico que indica os 

principais movimentos de interação válidos ao avanço da transformação que está transfigurada na 

letra U do seu diagrama representativo. 

 

Conceitos sobre epistemologia 

 

Norris (2007) indica que, para se fazer ciência é preciso abertura e democracia no trabalho, 

para que possa reunir as complexidades dos saberes.  Existem as fronteiras epistemológicas 

tradicionais, interiorizadas em setores que guardam a disseminação do conhecimento. O referido 

autor argumenta o cartesianismo que representa o prisma holístico nas demandas modernas, e a 

versatilidade nas problematizações. 

Levantamento em Dias (2015) traz os pilares e os valores do desenvolvimento sustentável, o 

que evidencia a aprendizagem voltada para a cultura organizacional e as suas crenças. Estes 

suportes orientam a constância na aprendizagem significativa, enquanto reorienta para a 
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satisfação aos requisitos de sustentabilidade. O autor também afirma que a educação para o 

desenvolvimento sustentável abrange adaptativos às mudanças do conceito de sustentabilidade, 

agora de forma interdisciplinar, considerando o contexto, e recorrendo as técnicas disponíveis 

para o aprendizado participativo e reflexivo. Tal dimensão teórica resulta na melhoria da 

capacidade em tomada de decisões, no plano comunitário, de forma participativa, socialmente 

tolerante, com responsabilidade ambiental, enquanto ajusta a força do trabalho e da qualidade de 

vida.  

Jacomossi e Demajorovic (2017) sintetizam elementos determinantes no processo de 

aprendizagem organizacional, que são esclarecedores em face das características estruturais para 

a sustentabilidade. Estes promovem mudanças essenciais e rede de colaboração para modelos 

mentais existentes. Isso possibilita o desenvolvimento de competências em aprendizagem, úteis 

para o desafio diante da sustentabilidade desejada. Assim, os apresentam características racionais 

rigorosas e metódicas, em um espírito epistemológico sistematizador, pois buscam o 

desenvolvimento de competências e responsabilidades ambientais, onde a capacidade de tomada 

de decisões seja estendida da instituição à comunidade social, mediante a participação geradora 

de uma vida sustentável.  

 

Conceitos sobre Sustentabilidade 

Cassar (2013), na sua abordagem sobre o cuidado com reuso dos resíduos, se volta para a 

atenção sobre a utilização e descarte. O autor reafirma o conceito tradicional de sustentabilidade 

mediante o tripé que inclui os fatores econômicos, sociais e ambientais; conceitua ainda o 

desenvolvimento sustentável como uma forma pela qual as gerações hodiernas satisfazem suas 

necessidades sem comprometer as gerações vindouras. Sustentabilidade pode ser considerada 

como um processo de transformação, e as limitações do desenvolvimento sustentável impera à 

gestão aprimorada por tecnologias e por organizações sociais, vinculadas por critérios 

educacionais que se iniciam com a conscientização. 

Para Philippi Jr. (2016) um novo pensamento para a atuação empresarial sustentável deve se 

basear no princípio dos processos produtivos eficientes. Inclui os incubadores de valores 

representativos de cidadania corporativa. Resulta em considerável mudança de pensamento 
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pautado na racionalidade e na intencionalidade, o que beneficia a empresa e toda a sua cadeia 

produtiva. 

No conceito de Dias (2015), a aprendizagem para a sustentabilidade é um processo advindo 

ao longo da existência humana. Promove a compreensão de questionamentos temáticos 

estimuladores da reflexão crítica e da cidadania ativa. O seu efeito sempre resulta na 

incorporação de estratégias organizacionais, que de fato minimizam riscos econômicos, sociais e 

ambientais. Consequentemente gera mudança na cultura organizacional e na mente dos 

indivíduos transformadores situados no nível social. A literatura permite afirmar que a 

sustentabilidade traz a expectativa de um futuro melhor, inclusive no setor produtivo, desde que 

inclua os valores racionais essencialmente intencionais, o que beneficia a sociedade no todo.  

 

Conceitos sobre a interação de capital, trabalho e sociedade 

 A tríplice relação de capital, trabalho e sociedade é caracterizada pela subordinação a uma 

estrutura econômica regulada pelo mercado. Assim, Dias (2013) sustenta a ideia viabilizadora de 

progresso e crescimento da riqueza consubstanciada pelo capitalismo, objetivando o lucro, que 

submete o trabalho e a sociedade para alcançar este mister. O autor argumenta que a compra e o 

próprio consumo advém da exploração da força de trabalho e dos recursos naturais 

irresponsavelmente utilizados.  

Philipi Jr. (2016) aponta para a realidade na qual economicidade e sustentabilidade estão 

intrinsecamente ligadas; são incorporadas pelas organizações nos seus processos decisórios 

visando o lucro e a sistêmica manutenção de mercado; o autor enfatiza que a sustentabilidade 

permeia o meio científico, político, empresarial e social. Esta leitura permite afirmar que o capital 

cria mecanismos de dominação sobre o trabalho humano, além da questão salarial, obviamente.  

 

Definição conceitual de capital 

Conforme conceitua Fulgencio (2007), o capital pode ser definido como os meios de 

produção criados pelo trabalho, e utilizados para a produção de outros bens tangíveis ou 

intangíveis. O autor registra que não se deve considerar os recursos naturais, e se volta somente 

aos meios de produção social; para ele, o sistema econômico capitalista tem base na 
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preponderância do capital sobre o trabalho, se regula pelo mercado e pelos mecanismos de 

formação de preços, em obediência à lei da demanda e da oferta; isso exige a intervenção estatal 

com foco no bem comum, de modo a coibir violência como crises econômicas que sempre 

resultam no desnível da relação, com severa consequência sobre o sistema como todo, e logo a 

quebra da sustentabilidade requerida nos processos envolvidos na triangulação.  

Busca efetuada em Comparato (2014) indica que o acúmulo de capital é o objetivo do 

capitalismo, cuja existência depende de um mercado; o capital se torna instrumento de poder 

econômico e político que é exercido de forma não ostensiva. O materialismo de Max Weber é 

reduzido pelo autor, ao afirmar que o capital transforma tudo em mercadoria, inclusive as pessoas 

assalariadas e consumidoras. Portanto, o capital se torna se o valor maior da vida, já que coisifica 

a pessoa física e a pessoa moral, a depender da legislação e do rumo político institucional que 

absorve tais conceitos. A consequência será a de tornar o humano ambulante ou excluído à 

condição de peso morto, uma vez que a sua dignidade não irá superar o valor do capital. 

 

Conceitos sobre trabalho 

Estudo em Cassar (2013) indica que o trabalho representa a atividade realizada decorrente de 

uma transformação que venha a satisfazer às necessidades do homem. Desta sorte, ao arquitetar a 

prévia mentalizada das tarefas, busca igualmente a medição da capacidade de resolução dos 

problemas. Pode modificar a concepção inicial, promover a manutenção da espécie humana e a 

qualidade de vida dos envolvidos direto ou indiretamente com as atividades inerentes a esta 

tarefa.  

Borges e Mourão (2013) afirmam que o trabalho é o confronto do homem com a natureza, 

sendo essa mediação feita pelo uso de tecnologias e pelo inter-relacionamento com outras 

pessoas. O objetivo é uma atividade auto direcionada para consecução dos próprios objetivos; 

depois para um objeto (como a matéria prima e a natureza) e, também, para os outros 

(comunidade); ao mesmo tempo o trabalho exige um fim, no qual se produza alguma coisa. As 

autoras afirmam que o trabalhador é o agente que exerce força física, mental ou volitiva sobre 

uma determinada matéria a ser formada e levada a um mercado na sociedade, orientado para 

determinado fim. O desempenho no trabalho torna-se conjunto de ações que são orientadas 
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propositalmente para a transformação da matéria que gere alguma forma de valor. Portanto, a 

geração de valor é a principal característica do trabalho. Todavia, esse valor gerado precisa ser o 

menor possível, diante da concorrência. Assim, o trabalho humano gera resultados para que a 

organização alcance seus objetivos e gere valor.  

Estudos em Paulo (2013) aborda sobre o conceito filosófico do trabalho humano. Reúne os 

atributos ativos das forças espirituais, morais ou corporais, na busca do desejado. O autor afirma 

que todo trabalho físico, necessariamente, vem acompanhado de algum trabalho intelectual, 

destacando que a distinção entre o trabalho humano e o animal é a liberdade, visto que o 

homempode decidir parar de fazer o que esteja fazendo.  

Os três autores comungam que o trabalho sempre intervém na natureza, no confrontando do 

homem com aquela; quer usando tecnologias, quer no relacionamento social com o uso físico da 

força e ou do intelecto. O fim último é agregar valor e gerar lucro.  

 

Conceitos de sociedade 

Segundo Martins (2013), na concepção de Anthony Elliot e Bryan Turner, há diferentes 

significados de sociedade, categorizados emestrutura, solidariedade e criação, ou suas 

combinações, podendo desenvolver uma nova categorização como meio de compreender as 

transformações globais: estrutura – ressalta entre os atores sociais os aspectos de competição, 

conflito, concorrência e rivalidade; solidariedade – este conceito está fundamentado na 

interdependência dos membros que compartilham a vida social, o senso de pertencimento, 

predominando a unidade social; e criação –preconiza a disposição de promover transformações 

na estrutura de poder e enaltece valores como a curiosidade, a inovação, a busca de comunicação, 

a alegria de participar da vida social e a tolerância nas relações sociais. 

Camargo (2017) trata a sociedade como um sistema de interações humanas culturalmente 

padronizadas de símbolos, valores, normas, posições e papéis.  O autor indica que o conceito é 

mais abrangente, pois não se reduz a um mero conjunto de pessoas num mesmo espaço 

geográfico, pressupondo a existência de organização social com instituições regidas por leis. 

Iamundo (2012) conceitua que as sociedades tanto se estruturam quanto se movimentam por 

meio de instituições sociais e, estas são formadas ao longo da história inseridas por 
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determinações sociais e culturais múltiplas, uma vez que os indivíduos se submetem a uma 

estrutura e função social que estão imbricadas com as normas institucionais, ou seja, o Estado, a 

família, a escola, as empresas e outros; tais instituições e suas normas pressionam e impõem 

padrões culturais que se tornam de conduta e promovem mudanças e funções culturais e sociais.  

A trilogia de autores concorda que a sociedade se estrutura em instituições sociais que 

pressionam as funções sociais e promovem as mudanças na cultura. Essas pressões geram 

conflitos, competição, rivalidade, concorrência que produzem interdependência e senso de 

pertencimento dentro de um espaço geográfico determinado pela unidade de alguns fatores. As 

instituições fortes e que se sobrepõem ao tempo são aquelas que se inserem historicamente e 

impõem o poder político, econômico e social e são fatores constitutivos da sociedade.  

 

Conceitos sobre inovação com base na Teoria U 

A Teoria U pode ser considerada como a via argumentativa da relação capital, trabalho e 

sociedade. Ou então seja colocada em evidência a trajetória proposta por Otto Scharmer, no U 

que ele diagramou de modo a delinear o caminho das mudanças sociais requeridas e, portanto, 

válidas se aplicada à relação ora tratada; de fato, o autor indica inovação em seu roteiro 

sistêmico. Inobstante estes argumentos, vale destacar a emergência planetária em confronto com 

a referida Teoria. 

A teoria U pode ainda ser tratada como uma tecnologia social quando associada a 

temáticas complexas na qual se envolva a aprendizagem na via de mudança, capitaneada por 

líderes dispostos a operar condições a partir de um futuro emergente. Aqui o processo de 

liderança focada em mudanças estruturais e na comunicação irá acontecer de forma pragmática. 

Envolve o aspecto relativo a sensibilização perceptiva e de conscientização dos indivíduos; seria 

esta a condição crível fundamental para a obtenção de resultados inovadores, eficazes e efetivos. 

Na essência a proposição está assentada na melhoria das relações mas serve, prioritariamente, 

como indutores de mudanças gradativas e processos, adequação dos meios estruturantes de 

natureza sistêmica, conforme apresentado na Figura 1, que segue.  
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Figura 1 – Pontos da Teoria U 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Adaptado de Scharmer (2010)  
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Quadro 1 – Descritiva dos Pontos de Inflexão da Teoria U conforme figura 1 
 

Ponto de inflexão Descritiva 

1. Suspender Suspender os julgamentos a fim de seja possível visualizar a realidade objetiva 

com que o indivíduo se defronta, incluindo números e fatos básicos; neste 

trabalho, inclui o status quo da sustentabilidade. 
2. Redirecionar Voltar à atenção do objeto para o processo, a fim de ajudar aos liderados ver o 

sistema de uma perspectiva que lhes permita entender como suas próprias 

ações contribuem para o problema prestes a acontecer. 

3. Deixar Ir Identificar os modelos utilizados (que antes pareciam ser causados puramente 

por forças exteriores) e perceber as influências internas. Etapa de deixar ir o 

velho modelo de capital, trabalho e sociedade e sustentabilidade; iniciar a 

conexão individual com as intenções de ordem superior. 

4. Presencing Nesta etapa, ponto inferior do U, marca o movimento de retirar-se e refletir, o 

que abrange a etapa de Presencing (termo em inglês criado por Otto Scharmer 

para designar o estado de presença + sensibilidade), onde ocorre o silêncio para 

percepção do ocorrido na descida, permitindo que o saber interior emerja para 

a sustentabilidade na sua essência. 
5. Deixar Vir Limiar do caminho ascendente que conduz ao espaço da visão e intenção 

cristalizadas, que consiste em antever o novo a partir do futuro que se busca 

emergir; novo direcionamento do modo exterior ao modo interior de ver, 

visualizando a tríplice capital, trabalho e sociedade promover a 

sustentabilidade. 

6. Colocar em Prática O desenvolvimento do modo interior de ver transforma a visão interior para a 

ação exterior; etapa onde se prototipa microcosmos vivos para explorar o 

futuro mediante o fazer - colocar em prática o novo. Planejar a prática possível 

para a sustentabilidade.  

7. Corporificar Transformar o novo em ações, infraestruturas e práticas; incorporar o novo no 

contexto dos ecossistemas de co-desenvolvimento maiores. 

 

Fonte: Adaptado de Scharmer (2010) 
 

METODOLOGIA 

Esta tarefa é elaborada com as técnicas o Método de Análise de Conteúdo, preconizada em 

Bardin e abordada em Silva e Fossá (2015).  Este Método se caracteriza pela utilização e 

divulgação nas pesquisas em Administração. Pode oferecer resultados válidos e confiáveis com 

destaque na análise de textos, desde que clivados e categorizados de forma tal que possa auxiliar 

na compreensão do discurso.  

Silva e Fossá (2015) indicam que o tratamento dos resultados, inferência e interpretação, 

consiste em captar os conteúdos manifestos e latentes contidos nos documentos capturados. A 

análise comparativa é realizada por meio da justaposição das diversas categorias existentes em 

cada análise, evidenciando aspectos semelhantes e diferentes. A Figura 2 representa um diagrama 

sistemático da aplicação do método de análise de conteúdo. 
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Figura 2: Diagrama do Método de análise de conteúdo, por categorização. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
 

Quadro 2: Especificação da figura 2. 
 

Elementos 

 

Conceitos 

Análise de  

Conteúdo 

Conjunto de técnicas de decomposição de conteúdo das mensagens, para reconstrução de 

significados. 

Teoria 

 

Paradigmas, base de estudo; neste ensaio foi utilizada a Teoria U.  

Discursos Referencial teórico e conceitual. Quadro Representa a busca de discursos  

para a revisão teórica conceitual, procedimento da análise de conteúdo. 

Críticas Técnica interpretativa de pesquisa qualitativa de análise dos discursos dos  

atores sociais. 

Categorização Escolha de categorias, classificação e agregação; forma de pensamento inferindo a 

subjetividade do autor. 

Objetivo Manipulação de mensagens para confirmar os indicadores que permitam inferir  

sobre outra realidade que não a da mensagem.  

Reflexibilidade Consideração crítica analítica dos discursos como representativa para os  

resultados do método de análise de conteúdo sobre capital, trabalho e sociedade. 

Relatório Documento que apresenta conclusões, contempla as interpretações sobre o caráter 

epistemológico da sustentabilidade em face a Teoria U, paradigmas estratégicos 

socioambientais. 

alterando as significações nas considerações finais da análise de conteúdo. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
 

Estudo em Silva e Fossá (2015) indica que o método de análise de conteúdo, quando aplica a 

análise documental, compreende seis fases: a primeira é a fase da leitura de documentos 

selecionados; diversos autores publicaram os seus discursos. Porém, alguns são interessantes para 

a busca textual; isso em decorrência da sua abordagem compatível com o objeto e investigação. 

A segunda fase é a de formulação de categorias de análise, utilizando o quadro referencial teórico 

e as indicações trazidas pela leitura; a categorização auxilia no tratamento argumentativo, mas 

Análise de conteúdo 

Discursos Categorização Objetivo Críticas 

Teoria 

Reflexibilidade 

Relatório 
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exige a clivagem como providência cognitiva no processo investigativo. A clivagem é o destaque 

a ser categorizado na atividade investigativa. A terceira fase importa em efetuar recorte do 

material em unidades de registro comparáveis; nesta tarefa efetuou-se por autor e argumento, 

mantendo um banco de dados e de informações segundo a origem autoral. A quarta fase se 

reporta ao tratamento de dados brutos categorizados e organizados no modo intelectual estando, 

desta forma, apto ao preparo da tarefa. A quinta fase envolve o agrupamento por categorias 

comuns, que nesta tarefa ampara cada um dos objetivos específicos propostos. Este agrupamento 

tem caráter progressivo pois amplia o entendimento das partes que orienta o resultado da 

pesquisa. A sexta fase é a de inferência com respectiva interpretação e produção de relatório. 

 

ESTUDO DO CARÁTER EPISTEMOLÓGICO DA SUSTENTABILIDADE EM 

FACE DA TEORIA U 

 

A interpretação dos dados se deu pelo método análise de conteúdo, a fim de responder qual 

aspecto conceitual contribui para a conscientização e melhoria da relação capital, trabalho e 

sociedade, a partir de estudo e análise dos discursos contidos na revisão teórico-conceitual, por 

meio da análise categorial, técnica de interpretação que consiste no desmembramento do texto em 

categoriais agrupadas através de dados qualitativos, possibilitando a compreensão dos aspectos 

epistemológicos da sustentabilidade, que são a constância na aprendizagem de forma 

interdisciplinar para o desenvolvimento de competências para tomadas de decisões com 

responsabilidade sustentável, conforme apresentado na Figura 3. 
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Figura 3: Caráter epistemológico da sustentabilidade em face da Teoria U. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
 

Levantamento do caráter teórico-conceitual da sustentabilidade para explicar o seu 

caráter epistemológico 

Explica-se o caráter epistemológico da sustentabilidade como resultante de processos nas 

organizações que buscam minimizar os riscos econômicos, sociais e ambientais, oportunizando 

mudança na cultura organizacional e qualidade de vida para as pessoas, por meio da 

disseminação do conhecimento de forma participativa e reflexiva.  

Em ambientes frágeis na Amazônia ocidental, há uma preocupação latente relacionada com 

resíduos sólidos, merecendo destaque do ponto de vista conceitual em que a origem da 

sustentabilidade passa a ser o da emergência que obriga ao comportamento pela reciclagem, 

destinação das sobras, tanto que Silva (2014) preconiza a inexistência de resíduos, reflexão que 
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devolve um caráter dialético entre a geração de resíduos e a produção de novos bens com geração 

de emprego e renda, além dos benefícios que a tarefa trará em proteção a natureza. 

 

 Identificação da relação capital, trabalho e sociedade 

Borges e Mourão (2013), Cassar (2013) e Paulo (2013), identificam no desenvolvimento do 

trabalho a agregação de valor e geração de resultados positivos, intervindo na natureza por meio 

de uma sociedade estruturada em instituições sociais que promovem as mudanças na cultura a 

partir de processos decisórios sustentáveis.  

Cassar (2013) afirma que com a percepção da união para alcance de objetivos comuns surge a 

necessidade de processo de organização do trabalho, ampliando a intervenção humana sobre o 

meio ambiente e os impactos ambientais de forma gradativa e cumulativa, culminando na 

ocupação de espaços naturais e destruição de áreas, num crescimento econômico que afeta a 

própria humanidade. 

Conforme conceitua Philipi Jr. (2016), os mecanismos criados pelo capital com  dominação 

sobre o trabalho humano, torna passivo o trabalhador na sociedade marcada pela hegemonia 

capitalista. Isso implica que o detentor do capital torna-se proprietário, também, do trabalho e de 

quem o realiza, em uma visão espúria das relações que poderiam ser sustentáveis em si. Na visão 

do referido autor, a histórica realidade é que a manutenção do status quo beneficia apenas o 

capitalista, pois a força do trabalho é comprada pelo proprietário, que se torna dono do trabalho. 

Instituições que se inserem e impõem o poder político, econômico e social, fatores 

constitutivos da sociedade, são capazes de promover o desenvolvimento sustentável, investindo 

nas interações humanas, alterando a estrutura socioambiental decadente para estrutura pujante 

promotora de qualidade de vida e resultados sustentáveis, consistentes e perenes. A figura 4 

demonstra a relação capital, trabalho e sociedade, demonstrando a viabilidade de economicidade 

e sustentabilidade. 
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Figura 4: Diagrama da tríplice capital, trabalho e sociedade 
 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 
Indicação da inovação conceitual requerida a partir da constituição doutrinária trazida 

a contexto 

   Liderar mudanças estruturais é uma questão epistemológica que acontece de forma 

pragmática, ampliando o aspecto sensível da percepção e consciência, resultando em inovações 

para o desenvolvimento sustentável, proporcionando o aprendizado onde líderes promovem 

mudanças em sistemas complexos. Nesse contexto, os conceitos norteadores apresentam 

resultado sustentável, conforme figura 4. 
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Figura 4: Diagrama do Processo de Análise para Inferência. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
 

Presencing Sustainability resulta de um processo de desaprendizagem para mudança de 

mente de lideranças capazes de disseminar o conhecimento de forma participativa e reflexiva, 

gerando competência sustentável na relação capital, trabalho e sociedade. 

 

CONCLUSÃO 

Para a conscientização e desconstrução de conceitos causadores da realidade do mundo atual 

em relação a sustentabilidade,  necessária se faz liderança capaz de conectar-se consigo mesma, 

destituindo-se de paradigmas que visam a obtenção de lucro e aumento de riquezas com 

mecanismos de dominação pela predominância do capital, com capacidade para influenciar e 

gerar novas lideranças que comunguem da mesma emergência, com intencionalidade, adicionam-

se a essas mentes abertas ações e estágios específicos para novos paradigmas.  

Repensar a sustentabilidade de posse do arcabouço teórico-conceitual existente é urgente 

para a emergência de ações efetivas que contribuirão à conscientização e melhoria da relação 

capital, trabalho e sociedade, a partir da Presencing Sustainbility, utilizando a Teoria U em todas 
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as suas etapas, de forma consistente ao alcance de metas sustentáveis, resultando em 

implementação e efetivação de mudanças. Estes elementos permitem inferir que ação conjunta 

qualifica um desempenho sustentável, enquanto orientam tomadas de decisões para melhorias. 

Este é o aspecto conceitual que contribui para a conscientização e melhoria da relação capital, 

trabalho e sociedade. 

As limitações para a Presencing Sustainbility concentram-se no próprio ser humano, 

principalmente nos líderes; esses, com interesse universal genuíno, serão capazes de mudar a 

própria mente e promover mudanças nos ambientes onde atuam, fomentando o aprendizado 

contínuo e progressivo. Recomenda-se, portanto, mensuração de resultados e retomada à Teoria 

U de forma cíclica, de forma que ser torne meta pessoal em um processo social de aprendizado 

constante com percepção de agregação de valores impulsionadores de novos aprendizados.  

Este trabalho servirá como contribuição para a academia interessada em economicidade e 

sustentabilidade.  
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INOVAÇÃO SOCIAL EM UMA COOPERATIVA DE CATADORES 

DE MATERIAS RECICLÁVEIS 

 

SOCIAL INNOVATION IN A COOPERATIVE OF CATALYSTS OF 

RECYCLABLE MATERIALS 

 

 

Jackson Sales Miranda Júnior57. 

Guillermo Javier Diaz Villavicencio58. 
Yudi Lorena Gomez Bravo59. 

 

SESSÃO TEMÁTICA: ST4 MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO REGIONAL E 

  

 

Resumo:A presente investigação teve como problema, Quais as dimensões e variáveis da 

inovação social que emergem do estudo das atividades da Cooperativa no processo de 

coleta seletiva de resíduos sólidos em Foz do Iguaçu/PR? E como Obtetivo Geral: 

Identificar as inovações sociais de uma Cooperativa de Materias Recicláveis. Como 

objetivos Específicos: 1- Caracterizar a Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do 

Iguaçu (COAAFI) 2- Investigar, quais as dimensões e variáveis da inovação social que 

emergem do estudo das atividades da Cooperativa no processo de coleta seletiva de 

resíduos sólidos em Foz do Iguaçu/PR. Baseados nos conceitos de Schumpeter, Taylor e 

outros para Inovação Social e da Política Nacional de Resíduos Sólidos, foi empregado 

método qualitativo, aplicado pesquisa bibliográfica, pesquisa-ação e observação 

participante e e estudo de caso conforme Yin, na cooperativa, para se analisar a inovação 

foi empregado o método do CRISIS, proposto por Tardif & Harisson (2005), que propoe 5 

dimensões. Como resultados, conclui-se que são encontrados ao menos 3, dos itens 

                                                 
57 

 Mestrando em Políticas Públicas e Desenvolvimento na Universidade Latinoamericana 

(UNILA),membro do Grupo de Pesquisa em Gestão da Inovação e Tecnologia (GEITEC/UNIR/CNPq) 

Brasil. E-mail: jackson.miranda7@gmail.com 
 
58  Doutor em Economia de Empresas pela Universitat de Barcelona, Professor na 

Universidade Latinoamericana (UNILA). E-mail: guillermo.diaz@unila.edu.br  
 
59 

 Graduanda em Ciências Políticas e Sociologia na Universidade Latinoamericana, Brasil. E-

mail: yudilorenagomez@gmail.com  
 

mailto:jackson.miranda7@gmail.com
mailto:jackson.miranda7@gmail.com


 

V SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

II SEMINÁRIO DA REDE IBEROAMERICANA DE 
ESTUDOS SOBRE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL 

E GOVERNANÇA  

 

985 
 Toledo, Paraná de 17 a 19 de outubro de 2018. 

 

propostos pelo método, porém verfica-se grande evasão de cooperativos, que preferem 

trabalhar de forma autonoma e como sugestão maior divulgação das ações da COAAFI. 

 

 

Palvaras-chave: Inovação. Inovação Social. Resíduos Sólidos. Material Reciclável. 

 

 

Abstract: The present research had as problem, What dimensions and variables of social 

innovation that emerge from the study of Cooperative activities in the process of selective 

collection of solid waste in Foz do Iguaçu / PR? And as a General Objective: Identify the 

social innovations of a Cooperative of Recyclable Matters. Specific Objectives: 1- To 

characterize the Cooperative of Environmental Agents of Foz do Iguaçu (COAAFI) 2- 

Investigate the dimensions and variables of social innovation that emerge from the study of 

Cooperative activities in the process of selective collection of solid waste in Foz do Iguaçu 

Iguaçu / PR. Based on the concepts of Schumpeter, Taylor and others for Social Innovation 

and the National Solid Waste Policy, a qualitative method was applied, applied 

bibliographical research, action research and participant observation, and a Yin case study 

in the cooperative to analyze innovation was used the CRISIS method, proposed by Tardif 

& Harisson (2005), which proposes 5 dimensions. As a result, it is concluded that at least 3 

of the items proposed by the method are found, but there is a great deal of evasion of 

cooperatives, who prefer to work autonomously and as a suggestion of greater 

dissemination of COAAFI's actions. 

 

Keywords:  Innovation. Social Innovation. Solid Waste. Recyclable Material 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Nossas relações, que forma nosso mundo,são complexas e não podem ser 

mensuradas por instrumentos, tal convívio deu consolidou nosso contexto economico, 

cultural e social atraves do tempo, porém esse tecido social, é heterogeneo e com muits 

rupturas. (LECINI, 2013). A partir desse contexto, que surgem os estudos e conceitos sobre 

inovação social, de Taylor (1970) denominado “Introducing social innovation” e Gabor 

(1970) nomeado como "Innovations: scientific, technological and social", em resposta aos 

problemas surgentes do convivio coletivo, ainda mais evidentes hoje através de desigulades 

sociais e problemas ambientais.  

Para Pol e Ville (2009), o impacto social auxilia na solucão das demandas e criação 

de ideias que favorecem a qualidade de vida de uma comunidade. Mesmo nesse amplo 

leque teórico, é possível encontrar estudos que aprofundam teoricamente os conceitos base 

da teoria da inovação social. Como colocam Moulaert et al. (2005), Moulaert (2009, 2010) 

e Jessop et al. (2013), a inovação social possui, no mínimo, quatro correntes, que atuam de 

forma complementar e transdisciplinar: a) ciências da administração e economia; b) artes e 

criatividade; c) ciência política e administração pública participativa; d) desenvolvimento 

local.Conforme a Declaração de Viena ( 2001), uma dos mais importantes documentos 
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sobre o tema, as inovações sociais tem uma importância na integração social e igualdade de 

oportunidades, além da preservação da capacidade de inovar das organizações. E mesmo 

não havendo unanimidade em suas definições e sendo uma area recente de estudo (Bureau 

of European Policy Advisers [Bepa], 2011), ele já é incorporado no âmbito das políticas 

públicas de diversos países. Partindo desse pressuposto, o presente trabalho pretende 

identificar os aspectos de inovação social, em uma cooperativa de materias recicláveis na 

cidade de Foz do Iguaçu. 

 

Delimitação do Tema 

A pesquisa não foi extensiva e como a cooperativa não possui um sistema formal de 

dados, alguns podem não ter sido esclarecidos e todavia  está em andamento, portanto os 

dados não podem e nem devem ser generalizados. Mas vale se frisar,  que o fato não 

comprometeu a investigação proposta, considerando que a pesquisa foi complementada por 

outras diversas fontes de informação, inclusive pela análise da pesquisa participativa e 

informações do Coletivo Educador e do Observatória Ambiental de Foz do Iguaçu, que já 

trabalham dentro da Cooperativa desde que ela surgiu. 

 

Problema. 

 Quais as dimensões e variáveis da inovação social que emergem do estudo das 

atividades da Cooperativa no processo de coleta seletiva de resíduos sólidos em Foz do 

Iguaçu/PR? 

 

 Objetivo Geral:  

Identificar as inovações sociais de uma Cooperativa de Materias Recicláveis . 

 

Objetivos Específicos: 

1- Caracterizar a Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu (COAAFI) 

2- Investigar, quais as dimensões e variáveis da inovação social que emergem do 

estudo das atividades da Cooperativa no processo de coleta seletiva de resíduos sólidos em 

Foz do Iguaçu/PR. 

 

Justificativa teórica; 

O trabalho pode contribuir para futuras as pesquisas desenvolvidas no campo da 

inovação social, partindo do estudo de casos que promovam  ou tenham como intuito a 

melhoria da qualidade de vida em contextos econômicos e sociais prejudicados ou 

geralmente ignorados por fatores diversos, que além de já serem geralmente negados a 

recursos, financeiros, também carecem apoio técnico-cientifico,como a falta de referencia 

de casos práticos de sucesso ou insucesso. O quadro de dimensões da CRISES, pode ser 

uma referência para uma novas pesquisas. 

 

Justificativa prática. 

Em termos de prática, a cooperativa estudada apresenta-se como modelo de 

iniciativa em inovação social com considerável impacto para o desenvolvimento local, e 

ainda mais relevante em um contexto de fronteira. O destaque dado a tal iniciativa, a partir 
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deste trabalho, poderá servir de referência para outros contextos onde o modelo de trabalho 

possa ser reproduzido, assim como aperfeiçoado, devido suas particularidades. 

 

 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este trabalho tem como base de fundamentação a conceituação de Inovação e 

Inovação Social e suas possíveis dimensões, bem como sua aplicação no contexto da uma 

cooperaiva de catadores de materias recicláveis. 

 

Inovação 

 

“A inovação é definida por diferentes autores como um processo criativo na 

implementação de uma nova ideia, a qual pode ser identificada em produtos, processos, 

mercados ou modelos organizacionais”. ( AGOSTINI, 2017, p.101). 

Para Drucker ( 2002) inovação é a ferramenta empregada pelos emprendedores para 

explorar  a mudança como oportunidade para um negócio ou serviço diferente. 

Já para a Lei da Inovação – Lei 10.973/2004, em seu artigo 2, inciso IV, dispõe que 

inovação é a “ introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou 

social, que resulte em novos produtos, processos ou serviços” ( BRASIL, 2004). 

Para Schumpeter (1985), a inovação é o elemento dinâmico da economia, o que 

atribui ao empreendedor o papel fundamental de promover o desenvolvimento econômico, 

através da destruição criativa. 

Segundo Tidd, Bessant e Pavitt (2008) ao tratar de inovação, fala-se 

necessariamente em mudanças. Conforme esses autores, tais mudanças podem ocorrer de 

acordo com quatro categorias, destacadas como os 4P’s da inovação, são eles: inovação de 

produto - mudanças em produtos e serviços; inovação de processo - mudanças na forma 

como produtos e serviços são criados e distribuídos; inovação de posição - mudança no 

contexto no qual os produtos e serviços são introduzidos; inovação de paradigma - 

mudanças nos modelos mentais que orientam as atividades desenvolvidas pela organização. 

Conforme o Manual de Oslo (OCDE, 1997), quanto ao grau de novidade, a 

inovação poder ser considerada Mínima, Intermediária e Máxima. A primeira relaciona-se 

aquilo que é compreendido como novo para a “empresa”, a segunda destaca o que é novo 

em uma região ou país e a terceira considera o que é novo para o mundo. Ressalta-se ainda 

que a inovação nem sempre precisa ser algo completamente novo, pois aprimoramentos, 

melhorias e modificações que provoquem alterações com ganho de competitividade são 

inovações no  sentido de garantir a sobrevivência ou diferenciação da organização, 

assumindo um estado diferente do que antes estava estabelecido.(SOUZA, 2014 p.29) 

Torun (2007) ressalta a diferença existente entre inovação radical e inovação 

incremental, proposta por Schumpeter. As inovações radicais relacionam-se inteiramente à 

concepção de novos produtos, rompendo com um padrão existente, enquanto as inovações 

incrementais empregam pequenas melhorias em produtos e processos existentes. 
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Entretanto, Trías de Bes e Kotler (2011), destacam que a inovação não deve ser considerada 

como algo linear, pois o seu processo avança, mas pode enfrentar muitos recuos e desvios. 

 

Inovação Social 

 

Para Pacheco (2016) A designação inovação social não é nova, tem sido utilizada 

em diferentes contextos, algumas vezes pejorativos, outras com conotações positivas. Pode-

se dizer que uma expressão similar, invenções sociais, foi cunhada por Max Weber no 

século XIX e reproduzida por Joseph Schumpeter, em 1930. Outros termos, tais como 

mudança, transformação, ou regulação social (Weber e Durkheim) e difusão social (Tarde, 

1999 [1893]), eram tratados também como uma definição de inovação social (Moulaert & 

Nussbaumer, 2006; Jessop et al., 2013). 

Para Bignetti (2011) o tema se torna significativamente menos conhecido quando 

comparado com a vasta literatura existente sobre a inovação, no seu sentido mais amplo. 

Conforme Pacheco (2016) Não ha um consenso sobre a definição de inovação social 

e nem sobre sua abrangência, sendo o mesmo confundido com outros conceitos, como 

empreendedorismo social e economia social. 

Segundo Silva & Santos (2016) a inovação social foi aludida pela primeira vez em 

1970, em estudos de James B. Taylor e Dennis Gabor, sendo Taylor considerado pioneiro 

na discussão do assunto ao usar o termo para referir-se ao tipo de inovação que apresenta 

um novo jeito de se fazer coisas, com o intuito de causar transformação e benefício social e 

a satisfação de necessidades humanas, se contrapondo, principalmente, à pobreza e à 

criminalidade, tendo como tema central as necessidades humanas. 

Ainda Segundo Taylor (1970) a definição de inovação social, está assentada, 

fundamentalmente, na interdisciplinaridade da cooperação entre agentes públicos, 

econômicos, indivíduos, cientistas, sociedade civil para realização de um projeto comum. 

Na visão de Neumeier (2012), as inovações sócias podem ser definidas como 

mudanças de atitudes, comportamentos e percepções de um grupo de pessoas que agregam 

a uma círculo de interesses que estão focados em relação a experiêncas coletiva para 

alternativas eficicentes de ação colaborativa. 

Na definição de Loundstrom e Zhou ( 2011), nota-se a enfase em diferenciar 

inovação social de empresarial, pois a primeira visam capitalizar o conhecimento com 

objetivos comerciais, já a segunda tem foco no progresso social, solucionando questões 

sociais, onde geralmente os recursos são mais escassos. 

Bacon et al (2008), descatam entre os fatores que podem explicar o surgimento da 

inovação social, são os mais latentes: A vontade da mudança, surgida geralmente de um 

sentimento de ameça ou de oportunidade; a presença de lideranças internas capazes de 

promover a mudança, e o acesso a recursos externos, ate´então não acessíveis. 

Gutiérrez (2009) mencionam que Schumpeter foi o primeiro a destacar a 

necessidade de inovações sociais para garantir a efetividade econômica de uma 

organização, estando estas paralelas às inovações tecnológicas. Inovações que representam 

mudanças no capital social e humano, que levam ao aumento da produtividade e por 

extensão, à competitividade, ou seja, o lado social da inovação tecnológica, relacionado 

com a participação e gestão de talentos. 
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Inovações sociais provocam e demandam mudanças na vida social, mas não ligadas 

meramente a fatores economicos,como a produção de novos produtos e sua inserção no 

mercado e na vida das pessoas, mas envolvem rupturas com velhas estruturas sociais, 

adoção de novos valores, repaginação de identidades, novas competências cognitivas, além 

de implicações econômicas (distributivas), integradoras (coesão social) e políticas 

(cidadania cívica) (BOUCHARD, 2006; TAYLOR, 1970; VICENT; HARRISSON; 

ROLLIN, 2008). 

 

Um modelo para inovação social e sua aplicabilidade 

 

Conforme Franzoni & Silva,(2016) diversos autores propuseram modelos e escalas com o 

objetivo de analisar as inovações sociais. Um desses modelos (Tardif & Harrisson, 2005), 

apresenta uma base em 49 estudos realizados e nas diretrizes propostas pelo Centre de 

Recherche sur Les Innovations Sociales (CRISES), que é centro canadense dedicado à 

pesquisa na área.(SOUZA, 2014),, possuindo cinco dimensões de análise: Transformações, 

Caráter Inovador, Inovação, Atores e Processo. O Quadro 1 resume sua abrangência: 

 

Quadro 1 - Modelo de dimensões de análise de inovações sociais 

 

Dimensões  Descrição  

 

Transoformações 

Contexto macro/ 

micro 

Crises, rupturas, descontinuidades, mudanças 

estruturais; 

Econômica Emergência, adaptação, relações de trabalho/ 

produção/ consumo; 

Social Recomposição, reconstrução, 

exclusão/marginalização, prática, mudança, 

relações sociais 

Caráter inovador Modelos De trabalho, de desenvolvimento, de 

governança, de Quebec; 

Economia Do saber, do conhecimento, mista, social; 

Ação social Tentativas, experimentos, políticas, programas, 

arranjos institucionais, regulamentação social. 

Inovação Escala Local 

Tipos Técnica, sociotécnica, social, organizacional, 

institucional; 

Finalidade Bem comum, interesse geral, interesse público, 

cooperação 

Atores Sociais/ Movimentos cooperativos comunitários/voluntários, 

sociedade civil, 
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sindicatos; 

Organizações Empresas, organizações de economia social, 

empreendimentos coletivos, beneficiários; 

 

Instituições  

  

Estado, identidade, valores/normas; 

Intermediários Comitês, cadeias curtas sociais/de alianças/de 

inovação. 

Processos e 

atividades 

coletivas 

Modo de 

coordenação 

 

 . 

Avaliação, participação, mobilização, 

aprendizagem; 

Meios Parcerias, consultas, integração, negociação, 

empoderamento, difusão; 

Restrições Complexidade, incerteza, resistência, tensão, 

compromisso, rigidez 

 

Fonte: Extraído de Tardif & Harisson (2005) 

  

 

Cooperativismo 

 

Para Silva (2014) Enquanto movimento , o cooperativismo, possui várias definições, 

porém sem variações produndas entre elas. Segundo Lacombe (2004), cooperativismo é 

doutrina que sutere a resolução de problemas sociais por indivíduos livres que se 

encarregariam da gestão da produção e participariam equitativamente dos bens produzidos 

em comum.  

A Constituição Federal de 1988, no art. 5°, assim determina: todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se a brasileiros e estrangeiros 

residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e 

à propriedade, nos termos seguintes que “XVIII – [...] a criação de associações e, na forma 

da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal 

em seu funcionamento [...]”.  

Para a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB, 2018), cooperativismo é 

movimento, filosofia de vida e modelo socioeconômico capaz de unir desenvolvimento 

econômico e bem-estar social. Seus referenciais fundamentais são: participação 

democrática, solidariedade, independência e autonomia.  

A criação da OCB foi concretizada durante o VI Congresso Brasileiro de 

Cooperativismo, realizado em Belo Horizonte - Minas Gerais, no ano de 1969. A primeira 

diretoria efetiva da OCB foi eleita em 1970. Nesse período, a sede da OCB funcionou em 

São Paulo. Somente dois anos após o encontro de Belo Horizonte, em dezembro de 1971, 
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implantou-se o Sistema OCB juridicamente. Em meados de 1972, a sede definitiva da 

Organização foi instalada em Brasília-DF. A representação do sistema cooperativista 

nacional cabe à OCB, sociedade civil, órgão técnico-consultivo, estruturado nos termos da 

Lei. 5.764/71 (OCB-GO, 2009).  

Ainda para a OCB-GO (2009) o cooperativismo, enquanto organização 

socioeconômica, não se baseia em uma noção ou teoria social específica e sim sobre um 

conjunto de ideias e noções tais como: mutualidade, união de esforços, solidariedade, 

associação entre pessoas em função de objetivos comuns, rejeitando qualquer forma de 

exploração sobre o outro.(OCB-GO, 2009).  

 
“Na perspectiva apresentada pela OCB, cooperativismo é o sistema 

fundamentado na reunião de pessoas e não no capital e visa às 

necessidades equitativas do grupo e não do lucro, busca prosperidade 

conjunta. Essas diferenças fazem do cooperativismo a alternativa 

socioeconômica que busca resultados com equilíbrio e justiça entre os 

participantes por intermédio de fatores associados a valores universais. O 

cooperativismo se desenvolve independentemente de território, língua, 

credo ou nacionalidade”. (SILVA, p.6, 2014). 
 As cooperativas são associaçoes de pessoas com interesses comuns, 

economicamente organizadas de forma democrática, sendo livre a participação de todos, 

respeitando direitos e cumprindo deveres da cada cooperado, aos quias prestam serviços, 

sem fins lucrativos. ( PORT, 2014).São guiadas por sete princípios comuns: (i) adesão 

voluntária e livre; (ii) gestão democrática; (iii) participação econômica dos associados; (iv) 

autonomia e independência; (v) educação, formação e informação; (vii) intercooperação 

entre cooperativas; e (vii) interesse pela comunidade. 

Conforme Fulano Viana (2016), existem uma vasto ramo de cooperativas, e nesse 

trabalho o foco será dado para uma cooperativa do ramo de materias recicláveis, 

denominada COAAFI, que tem por finalidade social: “promover, desenvolver, defender e 

assegurar os interesses econômicos e o bem-estar sócio-educativo de seus associados, 

proporcionando o exercício e o aprimoramento da atividade profissional dos associados” 

(COAAFI, 2018). 

 

Lei De Resíduos Solidos 

 

A Lei nº 12.305/10, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) é 

bastante atual e contém instrumentos importantes para permitir o avanço necessário ao País 

no enfrentamento dos principais problemas ambientais, sociais e econômicos decorrentes 

do manejo inadequado dos resíduos sólidos. Prevê a prevenção e a redução na geração de 

resíduos, tendo como proposta a prática de hábitos de consumo sustentável e um conjunto 

de instrumentos para propiciar o aumento da reciclagem e da reutilização dos resíduos 

sólidos (aquilo que tem valor econômico e pode ser reciclado ou reaproveitado) e a 

destinação ambientalmente adequada dos rejeitos (aquilo que não pode ser reciclado ou 

reutilizado). 
Institui a responsabilidade compartilhada dos geradores de resíduos: dos fabricantes, 

importadores, distribuidores, comerciantes, o cidadão e titulares de serviços de manejo dos 
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resíduos sólidos urbanos na Logística Reversa dos resíduos e embalagens pós-consumo e pós-
consumo. (MMA, 2010). 

Cria metas importantes que irão contribuir para a eliminação dos lixões e institui 
instrumentos de planejamento nos níveis nacional, estadual, microregional, intermunicipal e 
metropolitano e municipal; além de impor que os particulares elaborem seus Planos de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 
A Política Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2011), estabelece que os municípios 

deverão alcanças índices de cerca de 20% de reciclagem de seus resíduos (MMA, 2012b).  

A Política Nacional de Resíduos Sólidos BRASIL (2011b), Cap. III, Seção II, Art. 

31, IV, pag. 14, determina que:  

“(...) os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes têm 

responsabilidade que abrange (...) recolhimento dos produtos e dos resíduos remanescentes 

após o uso, assim como sua subsequente destinação final ambientalmente adequada, no 

caso de produtos objeto de sistema de logística reversa (...)”  

Conforme o Atlas de Saneamento 2011 (IBGE, 2011), ocorreu aumento nos 

serviços de saneamento básico, caminhando para a universalização do manejo do resíduo 

sólido.  

 

METODOLOGIA 

 

Essa pesquisa se caracteriza como um estudo de caso que para Yin (2001) estudo de 

caso envolve o análise profunda e exaustiva de um ou poucos objetos de maneira que 

permita o seu amplo e detalhado conhecimento.    

Esse estudo de caso possui uma metodologia de pesquisa classificada como 

Aplicada, na qual se busca a aplicação prática de conhecimentos para a solução de 

problemas sociais, assim como afirma (BOAVENTURA,2004). E Gil (2008) complementa 

afirmando que as pesquisas com esse tipo de natureza estão voltadas mais para a aplicação 

imediata de conhecimentos em uma realidade circunstancial, relevando o desenvolvimento 

de teorias. 

O caso a ser analisado são as inovações sociais Cooperativa dos Agentes 

Ambientais de Foz do Iguaçu (COAAFI), que foi fundada em 08 de feverreiro de 2002, em 

Foz do Iguaçu – PR, e inicialmente era denominada Cooperativa dos Catadores de Nova 

Califórnia (COCANC). Estatuariamente a COAAFI tem por finalidade social: “promover, 

desenvolver, defender e assegurar os interesses econômicos e o bem-estar sócio-educativo 

de seus associados, proporcionando o exercício e o aprimoramento da atividade profissional 

dos associados”. Atualmente a COAAFI possui em funcionamento 09 (nove) Centros de 

Triagem, situados em regiões pré-estabelecidas no Programa Municipal de Coleta Seletiva 

de Foz do Iguaçu: 1. Centro de Triagem de Campos do Iguaçu 2. Centro de Triagem de 

Profilurb II 3. Centro de Triagem do Jardim Petrópolis 4. Centro de Triagem da Cidade 

Nova 5. Centro de Triagem do Jardim Califórnia 6. Centro de Triagem do Jardim Canadá 7. 

Centro de Triagem do Morumbi III 8. Centro de Triagem da Vila "C" 9. Centro de Triagem 

do Jardim Graúna. (COAAFI, 2018). 

Para Freitas e Prodanov (2013) O estudo de caso consiste em coletar e analisar 

informações sobre determinado indivíduo, uma família, um grupo ou uma comunidade, a 
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fim de estudar aspectos variados de sua vida, de acordo com o assunto da pesquisa. É um 

tipo de pesquisa qualitativa e/ou quantitativa, no caso dessa é qualitativa, entendida como 

uma categoria de investigação que tem como objeto o estudo de uma unidade de forma 

aprofundada, podendo tratarse de um sujeito, de um grupo de pessoas, de uma comunidade 

etc. São necessários alguns requisitos básicos para sua realização, entre os quais, 

severidade, objetivação, originalidade e coerência. 

Para Sguarezi et al (p.7, 2017) “Diversos autores propuseram modelos e escalas com 

o objetivo de analisar as inovações sociais”. Um dos modelos propostos, dos autores 

(Tardif & Harrisson, 2005) com base em 49 estudos realizados e nas diretrizes propostas 

pelo CRISES, que é definido como uma organização canadense, interuniversitária e 

multidisciplinar que reúne 

pesquisadores de oito instituições afiliadas: Universidade do Québec em Montreal 

(UQAM), para a pesquisa acerca do tema, possuindo cinco dimensões de análise: 

transformações, caráter inovador, inovação, atores e processo.  

Para analisar e descrever as inovações sociais registradas na COAFI, foi utilizado o 

referido modelo, descrito por Franzoni & Da Silva (2016) e também aplicado por Sguarezi 

et al (2017). Os dados foram levantados na COAAFI, através da pesquisa-ação e da 

observação participante. A pesquisa-ação está associada a diversas formas de ação coletiva 

e dirigida para pesquisas que buscam resolver problemas, que visam uma transformação 

social. Sguarezi (2017). A solução dos problemas na pesquisa-ação segue cinco etapas 

básicas: começa com a identificação do problema, o planejamento de uma solução, sua 

implementação, seu monitoramento e a avaliação de sua eficácia (Tripp, 2005). A 

observação participante é uma técnica cada vez mais utilizada na administração por 

permitir observar um fenômeno e suas interações diretamente. “A técnica de observação 

vem sendo utilizada em diversas áreas de conhecimento, visto que a mesma possibilita ao 

pesquisador extrair informações de grupos e situações que com outras técnicas se tornariam 

mais complexo ou mesmo impossíveis” (Ferreira, Torrecilha, & Machado, 2012 p. 01). As 

observações foram feitas buscando entender como as inovações sociais estão inseridas na 

COAAFI, pelas cinco dimensões propostas na Figura 01: transformações, caráter inovador, 

inovação, atores e processo. 

 

RESULTADOS. 

 

O processo de implantação da inovação social está envolvido numa realidade 

complexa que demanda dos diferentes atores sociais habilidades para responder às 

demandas sociais através. Poranto, é essencial se pensar em um contexto interdisciplinar de 

solucão de problemas dois quais se queira resolver, assim como se considerar o contexto 

cultural, social, político, econômico, ambiental, a qualificação das pessoas, o nível de 

tecnologia e recursos financeiros disponível dentre outros. Nesse contexto a pergunta 

problema é:  Quais as dimensões e variáveis da inovação social que emergem do estudo das 

atividades da Cooperativa no processo de coleta seletiva de resíduos sólidos em Foz do 

Iguaçu/PR? E para se respoder tal questão, foi utilizado o método proposto por Tardif & 

Harrisson e aplicado por Sguarezi et al (p.7, 2017) “que possui cinco dimensões de análise: 
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transformações, caráter inovador, inovação, atores e processo, que serão explanadas a 

seguir. 

 

 

 

Dimensão Transformações 

 

Referente a dimensão “Transformações” listamos os seguintes elementos 

caracterizados na COAAFI sobre o surgimento da inovação social, no contexto macro; o 

processo de globalização que surgiu à partir da década de 1990,  um aprofundamento das 

diferenças sociais, concentração de riqueza, miserabilidade aumento dos problemas 

ambientais, como a maior geração e inexistência de políticas e tratamento adequado para o 

lixo e da  Eco-92 na cidade do Rio de Janeiro, que passou a balizar medidas a nível mundial 

para o meio ambiente.A partir da da Eco-92, surgiram diversos marcos legislativos que 

ainda se consolidam até os dias atuais, sendo um deles  é a Lei 12.305/2010, que 

implementa uma Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

 Do ponto de vista micro Até os anos 1980 o manejo de resíduos sólidos em Foz do 

Iguaçu, assim como na maioria das cidades do continente, era realizado por meio da 

deposição em lixões a céu aberto e pela queima. É somente com a construção do aterro 

sanitário no Jardim Califórnia, em cima de um desses lixões, que o manejo passa a ocorrer 

de maneira menos prejudicial ao ambiente no entorno. A Lei 12.305/2010, que implementa 

uma Política Nacional de Resíduos Sólidos, descentralizou a responsabilidade 

governamental e imputando aos municípios diversos deveres, com negrito do OA: 

“Art. 19.O plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos tem o seguinte 

conteúdo mínimo:I - diagnóstico da situação dos resíduos sólidos gerados no respectivo 

território, contendo a origem, o volume, a caracterização dos resíduos e as formas de 

destinação e disposição final adotadas;“  

Assim se deu em contexto micro, a criação da cooperativa, por intermédio de ações 

das conexões entre Município e à ITAIPU, com a implantação de projetos como o 

Programa de Coleta Seletiva, que os catadores se organizaram na cooperativa, mesclado ao 

discurso ambientalmente correto de reaproveitamento dos materiais recicláveis, Se 

denominando inicialmente; Cooperativa dos Catadores de Nova Califórnia (COCANC), em 

2002, e hoje COAAFI. 

Portanto, o surgimento e a organização dos  trabalhadores que realizavam a 

atividade de coleta de materiais recicláveis em Foz do Iguaçu, é consequência da 

intervenção do Poder Executivo desse Município, como respostas a PNRS, em seu eixo de 

coleta seletiva e destinação correta de resíduos, permitindo aos cooperados terem locais 

mais adequados para o trabalho, fora de um aterro e como consequencia favoreceu a a 

implantação da coleta seletiva através do Programa Piloto de Coletva Seletiva Solidária em 

Foz do Iguaçu, na Vila C. 

Em relação a dimensão econômica, proporcionou remuneração mais adequada e 

constante, pois o associados além da participação, recebem uma ajuda do poder publico. 

Além do poder maior da barganha, por produzirem em coletividade  em uma escola maior e 

poderem vender proporcionalmente aos compradores.Permitiu também novas relações de 
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trabalho, saindo do contexo de subornidação comum do emprego, para o coletivo, e a 

exigência de qualificação, para um estrutura mais formal de trabalho e autogestão. 

No ponto de vista social, são identificados transformações que permitiram  a 

inclusão minimizando a exclusão/marginalização e retirando os catadores da marginalidade 

social, da invisibilidade. Assim como exigiu uma maior qualificação para os catadores no 

sentido de potencializar a produção, melhorar a convivência dentro do grupo.  

Assim como permitiu a ampliação do consumo e da renda das famílias. E para a 

eduação ambiental, a COAAFI, também desenvolve ações de  educação ambiental, em 

parceria com o Coletiva Educador de Foz do Iguaçu e o Observatório Ambiental, vinculado 

a Universidade Federal da Integração Latina-Americana- UNILA, visando melhorar a 

qualidade dos materiais recicláveis que serão destinados à cooperativa. 

 

Dimensão Caráter Inovador 

 

Em relação a dimensão “Caráter Inovador”, a COAAFI, possui alguns elementos, 

primeiramente entre os modelos de trabalho. Foram identificados,  modelos de governança 

da cadeia produtiva da reciclagem que interagem com a política municipal de resíduos 

sólidos. Também se verificou modelos de trabalho em rede junto a outras organizações 

mais autônomas como é como com a Associação dos Catadores de Resíduos Recicláveis 

e/ou Reaproveitáveis de Santa Terezinha de Itaipu (Acaresti), que é referencia na região, 

por já ter alcançado 70%  de índice de reciclagem, onde alguns cooperados vão conhecer o 

processo da outra cooperativa. Assim da colaboração, já citada com o coletivo educador e o 

observatório ambiental.   

Referente aos elementos de economia foram encontrados o misto e social. 

Inicialmente pelas características de trabalho coletivo e solidário, assim como a 

organização do trabalho associado e da autogestão que demostra autonomia dos 

cooperados. O segundo em ações em redes de colaboração solidária com outras 

organizações que atendem interesses de diferentes empreendimentos num processo de 

desenvolvimento local sustentável, como as que foram citadas, além da prefeitura, através 

do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC),  que determinou a destinação exclusiva, por 

parte da Associação Comercial e Industrial de Foz do Iguaçu (Acifi)  , dos materiais 

recicláveis às cooperativas de catadores na cidade de Foz do Iguaçu em 2008. 

 

Dimensão Inovação 

 

Tratando-se da dimensão “Inovação”, que abrange a escala, tipo e finalidade das 

inovações sociais, o contexto da COAAFI, pressupõe que congrega esses três elementos. 

Pela sua abrangência , a escala de atuação da inovação social,  da COAAFI, é local. 

Entretanto, ao se avaliar o pioneirismo na região e importância da cooperativa na gestão 

prática de resíduos sólidos em uma região de trinacional, se supõe uma abrangência 

regional, a nível de fronteira. O impacto institucional da ação da cooperativa estudada na 

criação da política municipal da coleta seletiva, caracteriza que o tipo de inovação social 

mais encontrado foi o institucional. Assim como pode ser encontrado o tipo social, que é 

caracterizado pelo apoio à criação de novos empreendimentos , com foco naEconomia 
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Solidária e processos de cooperação e de empreendimentos ligados ao desenvolvimento 

local sustentável. principalmente na região de fronteira, como citado. A inovação 

organizacional ocorreu na COAAFI pela inovação social da gestão, de novas técnicas 

incluidas em seus processos. 

 

Dimensão Atores 

 

Quando a análise recai sobre a dimensão “Atores”, o processo de inovação social na 

COAAFI, identificou os quatro elementos na dimensão, que podem muitas vezes se 

mesclar, o fator social surge através da articulação com a sociedade cível com organizações 

como o Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR) e com a 

Associação Comercial e Industrial de Foz do Iguaçu (Acifi)  

O elemento institucional aparece na relação com o Estado, nas três esferas, nas 

negociações e articulações por projetos, programas e políticas públicas voltadas para os 

catadores, o que revela uma forte identidade desse coletivo que pauta suas ações por 

normas e valores da Economia Solidária. Comissão que propos a política municipal de 

Resíduos Sólidos, que todavia não foi aprovada no município de Foz do Iguaçu ou no 

impedimento da instação de uma usina de queima de lixo na cidade, que foi embargada 

devido a pressão da cooperativa.  

Esses atores, sociais e institucionais, estão presentes nas diferentes articulações da 

cooperativa   Os primeiros devido ao compromisso com os processos colaborativos em 

redes e sua articulação com a sociedade civil  e o segundo Os institucionais pela atuação do 

Estado via programas e políticas públicas, principalmente com a prefeitura e Itaipu.   

Também apareceram atores organizacionais, como é o caso BNDES através do 

recurso disponibilizado para construção de 03 Centros de Triagem, aquisição de 

equipamentos voltados a atividade de reciclagem e informática; Furnas com a aprovação de 

projeto para aquisição de 11 empilhadeiras para os Centros de Triagem. (em andamento). A 

Fundação Banco do Brasil com a aprovação de projeto para Rede de Comercialização com 

alguns municípios da BP3. (em andamento)  e Ministério do Trabalho e Emprego através 

do “Projeto Resgatando Esperança”, que fomenta empreendimentos econômicos solidários 

e redes de cooperação atuantes com resíduos sólidos, constituídas por catadores e catadoras 

de materiais reutilizáveis e recicláveis. 
Além de atores intermediários, no sentido de apoiar a criação e promover a incubação desse 
empreendimento o Programa do Coletivo Educador, com conscietização ambiental e o 
Observatório Ambiental de Foz do Iguaçu, ligado a Unila, realizando pesquisas de viabilide e 
sobre o cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos na Cidade de Foz do Iguaçu. 
 

A Dimensão Processo 

A análise da dimensão “Processo” além de ser composta pelo modo de coordenação 

das inovações sociais, também demonstra os meios e as restrições encontradas no modelo 

sugerido por The Young Foundation (2014), que apresenta os sete estágios para o 

desenvolvimento da inovação social. Tais processos, demostrados a partir do modelo 

sugerido são: avaliação, participação, mobilização e aprendizagem. Tais modos processos 

de coordenação aparecem na cadeia da reciclagem da COAAFI. Eles são produzidos e 
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identificados através de parceria com outras entidades, sejam do Estado, da sociedade civil 

ou do mercado. Assim como  internamente pela solidariedade, cooperação e integração 

entre os seus sócios/beneficiários e pela autonomia e empoderamento de seus associados. 

Referente as que se refere às restrições do processo foram encontrados a complexidade no 

gerenciamento da autogestão, em gerenciar a participação das pessoas no processo de 

tomada de decisão e junto aos cooperados, pois alguns dos cooperados não se sentem parte 

da cooperativa, assim como a grande evasão, que prefere trabalhar por conta própria, isso 

se torna evidente na incerteza, que também foi identificada, e cria empecilios para o 

empreendimento, pois através dela surge a resistência de alguns membros ao trabalho 

associado, devido a outras experiências coletivas não sem exito.  

Como restrição a tensão outro ponto encontrado foi a inserção de novos cooperados 

na organização, devido a falta de costuma ao trabalho cooperado, além da própria falta de 

mão de obra no setor. E não menos importante, o trato com a burocracia, como uma das 

principais dificuldades foi a na rigidez institucional, na interação com a COAAFI,  no 

processo de implantação da coleta seletiva bem como na gestão do processo. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os estudos de inovação social no Brasil, comparados as Universidades Americans e 

Europeias, ainda são poucos, recentes e em certos casos considerados irrelavantes, no 

próprio país.  

Com o objetivo principal de encontrar soluções que possibilitem uma melhoria na 

qualidade de vida dos indivíduos, a inovação social, pode receber variadas classificações,o  

presente texto foi construído à partir da experiência do Observatório Ambiental de Foz do 

Iguaçu, junta COAAFI, buscando testar os modelos e a escala na perspectiva das cinco 

dimensões: Transformações, Caráter Inovador, Inovação, Atores e Processo e atividades 

coletivas sugeridas pelo modelo CRISES, do Quebéc.  (Tardiff & Harisson, 2005). Que é é 

baseado em 49 estudos realizados . 

O trabalho  adaptou  o referido modelo à partir do trabalho de Franzoni & Silva 

(2016) e Sguarezi (2017), e conclui-se que são identificados pelo menos três inovações 

sociais no contexto de criação da COAAFI.  Sua própria criação, com o protagonistmo dos 

catadores,  representa uma inovação social, assim como a iniciativa dos mesmos, atraves de 

lideranças internas,  em construir um processo processo de autogestão participativa, entre 

todos os cooperados. . A terceira inovação social trata da organização da sociedade e e em 

terceiro lugar, a mobilização das esferas do poder público para implantação do Plano 

Municial de Gestão de Resíduos Sólidos e consequenteente, a implantação da coleta 

seletiva solidária, de maneira efetiva no município. 
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TRANSFORMAÇÕES INDUSTRIAIS RECENTES NO MATO GROSSO DO SUL: 

Analise de medidas de localização da indústria no período de 1985-2014 
 

RECENT INDUSTRIAL TRANSFORMATIONS IN MATO GROSSO DO SUL: Industry location 

measurements analysis between 1985-2014 

 

Bruna Maria Oliveira Benites Ferreira.60 

Claudia Maria Sonaglio 61 
 

SESSÃO TEMÁTICA: ST4 - Meio ambiente, desenvolvimento regional e demografia 
 

Resumo: A história econômica do estado do Mato Grosso do Sul, desde sua criação, 

coaduna com incentivos ligados ao setor agrícola. Vendo que por ser um estado 

culturalmente agrícola, nos últimos anos o setor industrial vem apresentando resultados 

positivos e assim modificando a paisagem de algumas cidades do estado. Esse estudo 

objetiva analisar a concentração industrial no estado de Mato Grosso do Sul. Utilizou-se 

como método de análise o Quociente Locacional do emprego na indústria a fim de 

evidenciar as transformações ocorridas no estado e nos municípios. Entre os resultados, 

destaca-se que os setores de Alimentos e Bebidas, Construção Civil e Indústria Química são 

os setores mais dinâmicos no estado, apresentando os melhores resultados no emprego 

industrial quando comparado ao país. Os setores de Minerais Não Metálicos e Indústria de 

Madeira e mobiliário, também apresentam dinamismo em alguns anos, pois são setores 

mais tradicionais no estado. Entre os resultados do emprego industrial nos municípios, 

cidades da região central, leste e sul do estado se destacam no setor de Alimentos e 

Bebidas. No setor de Construção civil, destaque para as cidades da região central e do 

pantanal. A indústria química apresenta dinâmica nas cidades da região central, leste e sul 

apontando forte ligação da indústria com o setor agrário do estado. 

 

Palavras-chave: Industria. Mato Grosso Do Sul. Quociente Locacional. 

 

 

Abstract: Since its creation, the economic history of the state of Mato Grosso do Sul has 

been accompanied by incentives linked to the agricultural sector. Considering that because 

it is, culturally, a agricultural state, in recent years the industrial sector has been presenting 

positive results and thus modifying the landscape of some cities in the state. This study 

aims to analyze the industrial concentration in the state of Mato Grosso do Sul. The 

Locational Quotient of employment in the industry was used as an analysis method in order 

to highlight the transformations that occurred in the state and in the municipalities. Among 

the results, we highlight that the Food and Beverage, Civil Construction and Chemical 
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Industry sectors are the most dynamic sectors in the state, presenting the best results in 

industrial employment when compared to the country. The sectors of Non-Metallic 

Minerals and Wood Industry and furniture, also present dynamism in some years, since 

they are more traditional sectors in the state. Among the results of industrial employment in 

municipalities, cities in the central region, east and south of the state stand out in the Food 

and Beverage sector. In the Civil Construction sector, highlight the cities of the central 

region and the Pantanal. The chemical industry presents dynamics in the cities of the 

central, east and south regions pointing strong link of the industry with the agrarian sector 

of the state. 

 

Keywords: Industry. Mato Grosso do Sul. Locational Quotient. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul tiveram o desenvolvimento 

alicerçado em atividades extrativistas e agropecuárias, sendo recente o seu processo de 

industrialização. De acordo com Oliveira (2003), essa região era definida dentro do 

contexto da divisão regional do trabalho da economia brasileira como produtora de itens 

agropastoris com pouca estrutura fabril e os produtos eram destinados para o centro 

dinâmico ou para o mercado externo. Percebe-se que o desenvolvimento dos estados, em 

especial o Mato Grosso do Sul, é um continuo histórico que se coaduna com as políticas 

nacionais, pois quando da industrialização ocorrida na região Sudeste, a região Centro-

Oeste tinha o seu papel definido no processo, o que explica a tardia industrialização no 

território. 

No início do século XX, enquanto no Mato Grosso ocorria pequenos processos 

econômicos latifundiários, nos principais centros econômicos do país as decisões políticas e 

econômicas eram conduzidas principalmente pela elite de fazendeiros paulistas que 

produzia e exportava café, o que favoreceu a acumulação de riquezas e fomentou as 

primeiras formas de indústria no Brasil. 

Como forma de subsidiar a industrialização e aumentar a oferta de alimentos para as 

regiões centrais, o governo Vargas incentivou a migração para o Centro-Oeste brasileiro 

através do movimento chamado Marcha Para Oeste. Um dos projetos foi a criação da 

Colônia Agrícola de Dourados (1943) que estimulou a migração de grandes contingentes de 



 

V SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

II SEMINÁRIO DA REDE IBEROAMERICANA DE 
ESTUDOS SOBRE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL 

E GOVERNANÇA  

 

1003 
 Toledo, Paraná de 17 a 19 de outubro de 2018. 

 

nordestinos, paulistas e mineiros para a região de Dourados. Os novos colonos produziam 

amendoim, arroz, algodão, café, feijão e mandioca (OLIVEIRA, 2003). 

Outros programas governamentais como os I e II PND (Programas Nacionais de 

Desenvolvimento) foram implantados para fomentar a indústria nos estados de São Paulo, 

Rio de Janeiro e Minas Gerais, visando à ampliação da produção e do mercado nacional. 

Todavia, na região Centro Oeste, os ganhos se concentravam no avanço da fronteira agrária 

com intuito de fazer uma integração com os centros dinâmicos. Para Oliveira (2003, p. 39) 

“[...] verificou-se uma profunda articulação da agricultura com o setor industrial da 

economia [...]”. Isto significa que a expansão da fronteira agrícola possibilitou o 

abastecimento tanto dos alimentos para as regiões centrais como também gerou divisas com 

a exportação de produtos agropecuários, que viabilizaram a entrada de equipamentos 

destinados à indústria. 

Mato Grosso do Sul, criado em 1978, registram-se nesse período poucas indústrias 

instaladas e o foco da atividade produtiva concentrava-se na pecuária e agricultura. As 

poucas indústrias existentes agrupavam-se em destilarias, matadouros, extração mineral e 

extração/produção de cimento incentivadas por programas governamentais como os PND’s. 

A partir de 1980 inicia-se um moderado processo de industrialização no estado 

devido à implantação de indústrias de substituição de importação de cunho estadual e 

indústrias familiares destinadas ao consumo interno. No entanto, essas indústrias não 

necessitavam de equipamentos de alta tecnologia, pois vinculavam-se à produção 

agropecuária. Para Abreu (2001) a expansão agrícola ocorrida em 1980 consolidou a 

monocultura da soja e a instalação de agroindústrias no estado. 

O estado do Mato Grosso do Sul se desponta como sua “vocação produtiva” toda 

baseada na produção agrícola, embora nos últimos anos a participação industrial tem se 

ampliado. A participação do setor secundário, que diz respeito às indústrias dos setores de 

transformação, extrativa mineral e de construção civil, teve uma participação de 17,95% no 

PIB estadual no ano de 1996, de 19,21% em 2004, de 22,15% em 2010 e de 22,16% em 

2013. Especificamente, o crescimento do setor industrial foi fomentado pela ampliação 

da indústria de transformação, que evoluiu de 7,79% (2002) para 11,73% do total do PIB 



 

V SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

II SEMINÁRIO DA REDE IBEROAMERICANA DE 
ESTUDOS SOBRE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL 

E GOVERNANÇA  

 

1004 
 Toledo, Paraná de 17 a 19 de outubro de 2018. 

 

estadual em 2012. Enquanto o setor primário teve uma queda, pois em 2002 a participação 

no PIB estadual era de 22,31% e em 2012 foi de 15,44% (SEMADE, 2015). 

Desse modo, esse estudo objetiva analisar a concentração industrial no estado de 

Mato Grosso do Sul com ênfase nas transformações industriais recentes. Para isso utilizou-

se como método de análise o Quociente Locacional a fim de evidenciar as transformações 

ocorridas Parte-se da hipótese de que o crescimento do setor industrial no estado está 

relacionado em sua grande maioria aos setores ligados a indústria alimentícia e 

agroindústria, não apresentando grandes modificações na estrutura econômica do estado, 

tão logo estas industrias acabam fomentando cada vez mais a “vocação produtiva” derivada 

dos processos de planejamento para o estado. 

Este trabalho está estruturado em 5 seções, incluindo esta introdução. A segunda 

apresenta discussões relacionadas às principais teorias sobre a industrialização para a 

América Latina e estudos sobre o desenvolvimento regional com foco na industrialização. 

Na terceira seção são apresentados dados sobre a indústria no estado do Mato Grosso do 

Sul. Na quarta seção é apresentada a metodologia e a base de dados utilizada neste estudo. 

Na sequência, quinta seção, se discute a dinâmica do setor industrial no estado de MS e a 

divisão desta dinâmica dentre os municípios. Por fim, apresentam-se as considerações 

finais. 

 

 DISCUSSÕES TEÓRICAS SOBRE INDÚSTRIA E DESENVOLVIMENTO 

As teorias de desenvolvimento voltadas à América Latina ganham destaque com a 

criação da Cepal (Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe). A América 

Latina era vista como uma parte periférica do sistema econômico mundial produtora de 

alimentos e matérias primas destinados aos países industrializados. Somente após as 

guerras e uma profunda crise econômica mundial esses países despertam para a 

possibilidade de industrialização interna, gerando uma ruptura na divisão internacional do 

trabalho que vigorava até o século XIX (PREBISCH, 1949). “A dualidade presente no 

sistema centro-periferia se forma historicamente a partir da geração e da difusão do 

progresso técnico, fenômeno que molda a ordem capitalista mundial” (GURRIERI, 2011, p. 
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19). O progresso técnico que ocorre no centro (países desenvolvidos) tende a aumentar a 

disparidade econômica em relação à periferia (em geral primário-exportadora). 

Nesta mesma vertente, Furtado (1961), defende que o núcleo industrial de uma 

estrutura subdesenvolvida pode ocorrer em diferentes níveis. Em estruturas industriais 

inferiores o único elemento dinâmico é a massa de salários gerados no setor exportado. A 

expansão deste, causa um maior fluxo de renda conquistando fatores que antes eram 

ocupados pelo setor de subsistência. Em estruturas industriais mais complexas surgem 

reações cumulativas que tendem a provocar transformações estruturais no sistema tais 

como o crescimento da renda monetária, dos lucros industriais e redução das importações.   

Furtado (1969) estabelece que as indústrias, nos países subdesenvolvidos, são 

importantes uma vez que elas trazem consigo o aumento do capital. Assim, a 

industrialização aumenta a flexibilidade da estrutura produtiva e a eficácia dos fatores 

resultando em maior estoque de capital, o que proporciona formas mais complexas da 

tecnologia utilizada na indústria. 

A industrialização realizada na América Latina, segundo Furtado (2014), não foi 

resultado de uma ação que visava romper com os esquemas tradicionais existentes da 

divisão de trabalho, pois a acumulação de capital, importante para o progresso técnico e 

aumento da produtividade, ocorreu de forma simples por meio da substituição de 

equipamentos amortizados por outros mais eficazes. Especificamente no Brasil, segundo o 

autor, a industrialização ocorreu de modo dependente do progresso tecnológico de países 

desenvolvidos. 

Tavares (1964) complementa que a partir da década de 1930 ocorre uma quebra do 

modelo tradicional nos países da América Latina devido a suscetíveis crises internacionais 

que forçaram a modificação estrutural promovendo uma ruptura no funcionamento do 

modelo primário-exportador. Como forma de defender o mercado interno dos efeitos da 

crise no mercado internacional, adotou-se medidas de restrição e controle das importações, 

elevação das taxas de juros e financiamento dos estoques excedentes. Essas medidas 

tornaram-se o ponto de partida para o processo de industrialização e transformação da 
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estrutura para um novo modelo de desenvolvimento voltado para dentro (TAVARES, 

1964). 

Alinhado a discussão sobre a industrialização, François Perroux, discute a ideia de 

polos. Nessa análise o crescimento é visto como localizado e há desequilíbrio na difusão do 

conhecimento e interdependência técnica. Perroux (1955, p.155) afirma que “a economia 

nacional em crescimento não mais se apresenta, unicamente como um território 

politicamente organizado[..]”. 

Segundo Lima (2003), a teoria de Perroux está ligada à noção de dependência, 

concentração e existência de um centro que tenha uma periferia. O chamado espaço 

polarizado se torna heterogêneo e apresenta uma relação de dependência, pois as cidades 

satélites, que se concentram em torno do centro e não dispõe das mesmas características de 

desenvolvimento, são dependentes da economia e da política dos centros. Ambas assumem 

papéis na divisão do trabalho e na produção de bens serviços.  

Na concepção de Perroux (1955), o crescimento passa por mudanças estruturais que 

consistem nas movimentações das indústrias ao longo de períodos distintos, com taxas de 

crescimento distintas para diferentes indústrias. Assim, a indústria irá surgir próxima as 

aglomerações urbanas importantes ou próxima de fontes de matérias-primas gerando efeitos 

de propagação em toda economia.  

Para o autor o aparecimento de uma indústria ou um grupo de indústrias transforma 

a atmosfera e cria um clima favorável para o crescimento e o progresso de uma localidade, 

pois estas formam encadeamentos e inovação. Ao desenvolver sua atividade, as indústrias 

motrizes, registram taxas de crescimento superiores à média nacional e geram 

encadeamentos através das compras e vendas dos insumos, além de atuar de forma 

inovadora. Como efeito, cria-se na indústria urbana consumidores diferenciados em relação 

aos de meio rural. Estes consumidores têm necessidades coletivas como habitação, serviços 

públicos e transportes.  

Em países da América do Sul, a exemplo do Brasil, a teoria de polos constituiu parte 

das estratégias de planejamento de políticas econômicas. Souza (2008) esclarece que nas 

décadas de 1950 e 1960 iniciaram-se os estudos para aplicar essa teoria em regiões 
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brasileiras. Especificamente no Mato Grosso do Sul, a teoria de polos orientou as diretrizes 

de planejamento e organização da urbanização e da produção, foram implantados núcleos 

industriais em Campo Grande e Três Lagoas. Contudo, Dourados e Corumbá também se 

destacam como polos industriais no estado. 

 

DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL NO MATO GROSSO DO SUL 

 

A economia industrial de Mato Grosso do Sul foi formada a partir da modernização 

e do avanço da fronteira agrícola. O setor industrial acabou se direcionando para os 

produtos agropecuários como para o beneficiamento das monoculturas da soja e milho, da 

pecuária (carnes, couros e leite), além do processamento da cana e extração de minério e 

madeiras. 

É na década de 1980 que se inicia a segunda fase de industrialização no estado. 

Oliveira (2003) enfatiza que no início da segunda fase de industrialização o estado, mesmo 

tendo um bom crescimento populacional com taxas acima do crescimento do país, se 

encontrava com uma pequena população e de baixo poder aquisitivo, o que não dava 

suporte à implantação de indústrias de grande porte direcionadas ao mercado interno. É 

nesse período que foi criada a primeira lei62 de incentivo a indústria no estado. 

Para Le Bourlegat (2000) a produção agrícola do estado teve dois momentos que 

proporcionaram a modernização agrícola. O primeiro que vai de 1970 a 1985 com os 

programas do governo federal e após 1985 com a diversificação de produção e aumento de 

produtividade devido à crise agraria em 1985. Segundo Pavão (2005), essa modernização 

agrícola foi traçada na modernização tecnológica que promoveu a utilização de 

equipamentos mecânicos, insumos químicos e biológicos no campo. O impacto foi sentido 

na forma de produção agrária como também na comercialização e na criação de 

agroindústrias. 

As agroindústrias voltadas às monoculturas tiveram a entrada no estado após a 

década de 1970. Le Bourlegat (2000) enfatiza que é nessa mesma época que são 

                                                 
62 Lei 440 de 20 de março de 1984. 
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construídas 10 usinas industriais para a produção de álcool carburante. Porém, na segunda 

metade da década de 1990 ocorre o sucateamento das frotas de veículos leves, o que resulta 

na redução do consumo. No entanto, esse excedente das usinas passa a ser exportado como 

açúcar devido à desvalorização do real, reduzindo a ociosidade do parque industrial. Isso 

faz com que o Mato Grosso do Sul se torne produtor e exportador de açúcar. Em 1996 o 

açúcar produzido no estado aumentou a participação em 5,8% no valor dos produtos 

exportados brasileiros. 

A agricultura desenvolvida na região foi de grande importância para o surgimento 

da indústria no estado. A formação dos distritos industriais em Mato Grosso do Sul se 

desenvolveu sobre as estratégias realizadas em polos industriais. Estas estratégias foram 

executadas nos planos de desenvolvimento com subsídios das leis de incentivos à indústria 

realizados no estado. Tal modelo foi desenvolvido em áreas mais dinâmicas e com maior 

potencialidade econômica. Cidades como Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e 

Corumbá tiveram incentivos do II PND. 

Segundo dados do PIB industrial (PIB nominal) extraídos do Ipeadata63, entre os 

anos de 1980 a 2000, a cidade de Campo Grande tem o maior PIB industrial do estado do 

Mato Grosso do Sul. A maior variação ocorreu de 1985 a 1996, que foi de 52%. De 1996 a 

2000 apontou uma queda de -13%. Dourados apresentou em 1980 o segundo maior PIB 

industrial do estado, porém de 1980 a 1985 teve uma queda de -16%, recuperando o 

crescimento de 17% em 1996, e de 1996 a 2000 apresentou um crescimento de 32% no 

PIB.  

O município de Três Lagoas não apresentava um PIB industrial elevado nos anos de 

1980 e 1985. O PIB se aproxima dos valores das outras cidades em 1996, quando obteve 

um crescimento de 169%, maior crescimento em relação às cidades estudadas. De 1996 a 

2000 o crescimento foi de 4%. A cidade de Corumbá inicia em 1980 como o terceiro maior 

PIB, porém, de 1985 a 1996 tem uma queda de -51% no PIB industrial, e de 1996 a 2000 

apresenta outra queda de -10%. 

                                                 
63 O Ipeadata é uma base de dados macroeconômicos, financeiros e regionais do Brasil mantida pelo Ipea. O 

Acesso é realizado através do site: http://www.ipeadata.gov.br 
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TABELA 01 - Participação (%) dos Setores de Atividades no Total do PIB a Custo de 

Fatores – 2002 / 2012. 

Ano Setor Primário 
Indústria De 

Transformação 

Outras 

Atividades 

Industriais (1) 

Setor Terciário 

2002 22,31 7,79 8,92 60,99 

2003 24,72 8,72 6,97 59,58 

2004 20,93 9,96 9,25 59,86 

2005 15,45 8,52 8,72 67,31 

2006 14,53 9,12 9,33 67,01 

2007 15,80 8,16 8,52 67,52 

2008 16,60 8,36 9,28 65,76 

2009 15,53 9,02 9,46 65,99 

2010 15,45 11,58 10,57 62,40 

2011 14,04 11,98 10,84 63,14 

2012                           15,44                            11,73                             9,96                              62,87 

Fonte: SEMADE, 2015 p.78. 

(1) Inclui-se a indústria da construção civil, a indústria de utilidade pública e extrativa mineral. 

A tabela 01 mostra que o setor terciário registra a maior participação no PIB 

estadual (acima de 60% na maioria dos anos). O setor primário em 2002 registrou 22% de 

participação, mas em 2012 a sua participação cai para 15%. Essa queda de participação do 

setor primário ocorre a partir do ano de 2005. É nesse período que se tem uma redução na 

produção das principais culturas de grãos do estado devido à falta de chuva e redução de 

preços dos produtos. Ocorreu também o aparecimento de focos de febre aftosa em algumas 

cidades do Sul, influenciando na redução dos valores e na produção e comercialização, 

além do fechamento de alguns frigoríficos.  

O setor da Indústria de Transformação, bem como outras atividades industriais, 

obteve ao longo dos anos, evolução na participação do PIB estadual. A Indústria de 

Transformação em 2002 tinha 7% de participação e em 2012 evoluiu para 11%. Esta 

elevação na participação ocorre também no setor de outras atividades industriais, que 

aumenta de 8% em 2002 para 9,9% em 2012. O maior crescimento dos dois setores da 

indústria ocorreu nos anos de 2010, 2011 e 2012.  
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Nota-se um crescimento no PIB do setor industrial do estado. Este crescimento pode 

estar relacionado aos investimentos realizados nos últimos anos como os subsídios 

ofertados à indústria e a criação de polos industriais. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

O presente trabalho busca analisar a concentração industrial no estado de Mato 

Grosso do Sul com ênfase nas transformações industriais recentes. Para isto a metodologia 

utilizada foi exploratória descritiva associada ao uso de método quantitativo.  

A análise dos dados foi realizada de modo a mapear a evolução da indústria no 

estado utilizando o método Quociente Locacional. O cálculo do Quociente Locacional foi 

escolhido para verificar se ocorreu concentração representativa de alguma atividade 

industrial especifica no estado do Mato Grosso do Sul em relação ao Brasil. Este cálculo 

segue a ideia apresentada por Zamberlan et al (2010), que analisou a indústria no MS até 

2005. Neste estudo, busca-se avançar até o ano de 2014 a fim de identificar a dinâmica 

recente, bem como estender a análise da concentração setorial para os municípios do 

estado.  

As medidas de localização e especialização geralmente são utilizadas em 

diagnósticos preliminares para políticas de descentralização industrial e, especialmente, 

para caracterização de padrões regionais e distribuição espacial de atividade econômica. O 

método é uma medida descritiva de natureza exploratória que pode ser dividida entre 

medidas de localização e de natureza setorial, que procura verificar padrões de 

concentração ou dispersão espacial, (SIMÕES, 2005). 

O Quociente Locacional (QL) indica a concentração relativa de um determinado 

ramo de atividade numa região, comparativamente à participação desse mesmo ramo em 

uma região de referência. Esta comparação permite apontar as atividades básicas e não 

básicas para a região. Seu resultado possui indicações de especialização ou diferenciação, 

sendo que valores do indicador superiores à unidade (QL>1) revelam os setores de 
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destaque, básicos para a região analisada e os valores inferiores a unidade (QL<1) indicam 

o oposto. 

O cálculo do Quociente Locacional é dado por: 

𝑄𝐿: 
𝐴𝐽𝑒𝑚𝐿𝑖 ∕ ∑𝐴𝑒𝑚𝐿𝑖

𝐴𝐽𝑒𝑚𝛴𝐿𝑖 ∕ ∑𝐴𝑒𝑚𝛴𝐿𝑖
 

 

Em que:  

QL: Quociente Locacional 

𝐿𝑖 : Local  

𝐴𝐽: Atividade j 

𝛴𝐿𝑖: Local de referência 

Neste trabalho, a variáveis 𝐴𝐽  refere-se ao número de empregos nos setores 

industriais. As variáveis 𝐿𝑖 representam o emprego da indústria no estado e nos municípios 

(quando este for o espaço de análise). A região de referência (𝛴𝐿𝑖) será o total de empregos 

no setor industrial do país e posteriormente o total de empregos no setor industrial do 

estado, quando analisado os municípios. 

Teorias de Localização como o Quociente Locacional tem como a intenção 

identificar padrão de concentração e dispersão espacial. No entanto, essa teoria apresenta 

algumas limitações, como destaca Haddad (et al, 1989) “estas são incapazes de gerar 

resultados explicativos aos fenômenos de estudo”. As medidas de localização não 

identificam os fatores ou as variáveis que afetam as mudanças nos padrões observados, por 

se tratar de explicar apenas fatores empíricos relacionados a economia regional. Assim esse 

método serve para que o pesquisador tenha ideia iniciais sobre as hipóteses explicativas.  

Para o cálculo do Quociente Locacional utilizou-se o número de empregos gerados 

pela indústria, disponibilizados pela RAIS (Relação Anual de Informações Sociais). Foi 

utilizada a classificação do IBGE64  para os setores de atividades econômicas da indústria. 

                                                 
64  CNAE (Classificação Nacional De Atividade Econômica) IBGE – Verão 2.0. Rio de Janeiro 2007. 

Extrativa Mineral; Produção Mineral Não Metálico; Industria Metalúrgica; Industria Mecânica; Elétrico e 

Comunicação; Material de Transporte; Madeira e Mobiliário; Papel e Gráfica; Borracha, Fumo e Couro; 
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Os dados nacionais foram utilizados como referência nos períodos de 1985, 1990 e 2002 a 

2014. E os dados para a análise da concentração nos municípios serão analisados no 

período de 2000 a 2014. 

 

RESLTADOS E DISCUSSÕES 

 

A fim de avaliar a dinâmica do setor industrial no MS, calculou-se o QL para 

diferentes períodos de tempo na tentativa de captar se houve mudanças profundas na 

distribuição setorial do emprego. Os dados são apresentados na Tabela 2.  

Observa-se que os setores de Alimentos e Bebidas e Construção Civil se destacam 

ao longo do período analisado indicando a especialização industrial do estado se manteve. 

Contudo, se destaca a evolução do quociente da indústria extrativa mineral, que se 

aproxima da unidade (indicando concentração desta indústria no estado), bem como Papel e 

Gráficos e Indústria Química, que nos últimos anos recebeu significativos investimentos.  

Com relação aos dados da indústria química pode-se dizer que é o setor que apresenta 

tendência à concentração a partir de 2010. Isso pode estar relacionado à atratividade do 

estado em termos de custos de produção e distribuição, quando comparados aos grandes 

centros industriais, a exemplo das indústrias de limpeza e de fertilizantes, dentre outras 

indústrias que se instalaram no estado. 

Tabela 2- Quocientes de Localização da Indústria sul-mato-grossense em relação ao Brasil 

– 1985;1990 e 2002 a 2014. 

                                                                                                                                                     
Industria Química; Industria Têxtil; Industria De Calcados, Alimentos E Bebidas; Serviço Utilidade Pública; 

Construção Civil. 
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Fonte: RAIS – tabela elaborado pela autora. 

 

Os dados evidenciam os setores com maior dinamismo industrial recente no estado, 

com destaque para Alimentos e Bebidas, Construção Civil, e Indústria Química. No campo 

do setor de Alimentos e Bebidas temos como exemplo de destaque os investimentos do 

Grupo JBS65 que comandam 7 unidades de abate e processamento de carne no estado, além 

disto planeja uma expansão com investimentos de mais de 1 bilhão de reais para outras 

cidades do estado até 2018. A Construção Civil em 2014 teve representatividade de 6,4% 

do PIB estadual. Para a Semade (2015) “O saldo positivo na construção civil foi bastante 

influenciado pelos canteiros de obras em Três Lagoas, com a Fibria e em Maracaju com a 

chinesa BBCA”. 

No setor da indústria química destacam-se os investimentos realizados pela 

Petrobras em Três Lagoas com a instalação da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III 

(UFN III)66 , o investimento feito já foi de aproximadamente de 3 bilhões e serão investidos 

para a finalização do empreendimento mais 700 milhões. Tendo como destaque também as 

indústrias de papel e celulose da Cargill Agrícola S.A, Fibria Papel e Celulose e Eldorado 

                                                 
65 As cidades que tem as unidades da JBS são: Campo Grande, Ponta Porã, Naviraí, Nova Andradina, Coxim 

e Anastácio. Fonte: Site <https://jbs.com.br/> 
66   Dados Obtidos no site Valor Econômico < http://www.valor.com.br/empresas/4662321/petrobras-tem-

licenca-renovada-para-unidade-de-fertilizantes-em-ms > acesso em 01/10/2016. 

1985 1990 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

01-Extrativa Mineral 0,85 1,29 0,84 0,83 0,98 0,96 0,95 0,92 0,83 0,85 0,88 1,03 0,86 0,93 0,99

02-Prod. Mineral Não Metálico 0,99 0,98 0,89 1,00 1,05 1,05 1,06 0,85 0,77 0,81 0,86 0,87 0,83 0,85 0,91

03-Indústria Metalúrgica 0,84 0,92 0,34 0,40 0,47 0,48 0,47 0,51 0,44 0,48 0,55 0,56 0,57 0,53 0,53

04-Indústria Mecânica 0,35 0,59 0,23 0,23 0,33 0,34 0,35 0,25 0,39 0,41 0,42 0,46 0,50 0,58 0,59

05-Elétrico e Comunic 0,34 0,42 0,06 0,06 0,09 0,10 0,11 0,10 0,14 0,20 0,25 0,21 0,17 0,15 0,14

06-Material de Transporte 0,57 0,72 0,11 0,13 0,12 0,11 0,10 0,12 0,12 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09

07-Madeira e Mobiliário 2,18 1,69 0,86 1,00 0,97 0,87 0,69 0,58 0,53 0,57 0,57 0,55 0,50 0,51 0,55

08-Papel e Gráf 1,11 1,27 0,59 0,63 0,64 0,61 0,72 0,60 0,57 0,78 0,96 0,81 0,78 0,91 0,99

09-Borracha, Fumo, Couros 0,51 0,49 0,77 0,84 0,80 0,76 0,82 0,73 0,54 0,69 0,85 0,87 0,73 0,81 0,82

10-Indústria Química 0,44 0,55 0,20 0,20 0,24 0,30 0,31 0,39 0,40 0,38 1,28 1,57 1,51 1,48 1,32

11-Indústria Têxtil 0,26 0,33 0,50 0,53 0,60 0,62 0,71 0,64 0,64 0,74 0,88 0,94 0,84 0,80 0,76

12-Indústria Calçados 0,49 0,54 0,12 0,13 0,34 0,39 0,36 0,30 0,40 0,43 0,44 0,62 0,61 0,63 0,60

13-Alimentos e Bebidas 1,64 1,95 2,48 2,46 2,17 2,17 2,16 2,28 2,19 2,20 2,01 1,80 1,81 1,82 1,81

14-Serviço Utilidade Pública 0,44 0,95 0,97 0,81 0,83 0,90 0,95 0,70 0,58 0,64 0,60 0,66 0,84 0,92 1,12

15-Construção Civil 1,13 1,12 1,31 1,22 1,31 1,27 1,19 1,19 1,27 1,10 1,00 1,01 1,05 1,04 1,03

Gráfico  - Quocientes de Localização do Mato Grosso do Sul em relação ao Brasil
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Brasil instaladas na cidade de Três Lagoas que juntas fazem de Três Lagoas a capital 

mundial da Celulose, segundo a Revista Campos e Negócios (2015).   

A fim de evidenciar a existência das aglomerações potenciais, foi calculado o QL a 

partir dos dados de emprego industrial municipal em relação ao total estadual. Os setores 

escolhidos foram àqueles apontados como dinâmicos na análise estadual. Para uma melhor 

visualização do espaço, os dados são apresentados em figuras de mapas, nos quais as áreas 

das cidades foram plotadas de acordo com dados fornecidos67 pelo IBGE.  

O setor de alimentos e bebidas, apresentado na figura 01, no ano de 2000 registrou 

concentração em 44 cidades, dentre as quais 19 se destacam com concentração acima de 2, 

o que reforça a importância relativa desta indústria na economia municipal, quando 

comparado ao total estadual. São elas: Sonora, São Gabriel, Camapuã, Rochedo, Jaraguari, 

Cassilândia, Inocência, Brasilândia, Aparecida do Taboado, Sidrolândia, Maracaju, 

Nioaque, Anastácio, Itaporã, Caarapó, Vicentina, Jatei, Iguatemi e Deodápolis. 

Em 2007 a concentração dos setores de alimentos e bebidas ocorreu em 39 cidades, 

que registraram índices acima da unidade. Em 2014 as mudanças ocorrem principalmente 

nas cidades das regiões do sudeste e leste do estado.  

 

A comparação entre os 3 períodos indica modificações na configuração espacial. A 

análise do período 2007 em relação à 2000 mostra uma redução de cidades com 

concentração no norte e no bolsão e aumento em algumas cidades do sudoeste e leste. Em 

                                                 
67 http://www.gmapas.com/poligonos-ibge/poligonos-municipios-ibge-mato-grosso-sul. 
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2014 se destacam as cidades da região sudoeste, algumas cidades na região do pantanal e 

no leste. Tais modificações podem estar relacionadas com a crise que os frigoríficos 

passaram após 2005 e a abertura de novos postos de produção no centro do estado, bem 

como as instalações de novas indústrias de usinas de cana de açúcar no sul do estado. 

Outro ponto importante é que grande parte das cidades que apresentam concentração 

estão localizadas nas microrregiões de Campo Grande, Três Lagoas e Dourados e no sul do 

estado. Estas microrregiões, ao longo dos anos, receberam apoios e incentivos de planos 

governamentais, a exemplo dos planos do I e II PND, como forma de fomentar a produção 

alimentícia no estado e ainda fortalecer o chamado “vocação produtiva” do estado. Nesta 

mesma ótica leis estaduais e municipais auxiliam, com incentivos fiscais, no processo de 

desenrolar da indústria alimentícia e bebidas nestas regiões. Assim, nota-se que muitas 

cidades que apresentaram concentração estão localizadas nestes pontos de incentivo. 

O setor alimentício é o setor de maior relevância no estado devido a sua já mencionada 

relação histórica de formação de capital, assim tende a apresentar o maior número de 

cidades com concentração de empregos na indústria. E grande parte dos empregos na 

indústria alimentícia, estão voltados principalmente, as indústrias relacionadas ao 

agronegócio. 

A Figura 2 apresenta a dispersão espacial para o setor da Construção Civil68 . Em 2000 

este registrou concentração em 14 cidades: Anaurilândia, Antônio Joao, Bataguassu, 

Batayporã, Bonito, Campo Grande, Chapadão do Sul, Fátima do Sul, Jardim, Ladário, 

Laguna Carapã, Rio Negro, Santa Rita do Pardo e Selviria. 

                                                 
68 O setor da construção civil na indústria, abrange os segmentos desde as matérias-primas destinada a 

construção, a construção e a edificação tanto de imóveis ou relacionados a infraestrutura das cidades ou 

região. 
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Em 2007 foram 10 as cidades com concentração no estado. E, em 2014, apenas oito 

municípios indicaram concentração nesse setor (Alcinopolis, Brasilândia, Campo Grande, 

Coxim, Figueirão, Juti, Miranda e Três Lagoas).  

Em relação a análise comparativa entre os períodos, observa-se modificações na 

configuração espacial no período 2007 em relação à 2000, pois os QL municipais indicam 

que o setor se tornou dinâmico em municípios da região do pantanal e perda de dinamismo 

nos municípios da região leste. Em 2014 observa-se uma maior dispersão entre os 

municípios que registram concentração na produção da indústria da construção civil. Por 

fim, nota-se que as cidades de Campo Grande, Brasilândia e Três Lagoas indicam que esse 

setor é importante para a estrutura produtiva municipal, pois mantêm índices acima da 

unidade em todos os períodos analisados.  

Alguns municípios da região do pantanal se destacaram nos anos de 2007 e 2014. As 

cidades de Campo Grande e Três Lagoas apresentam dinamismo em todos os anos, estas 

que são cidades consideradas polos pelo setor público e que, devido a isso, recebe políticas 

públicas voltadas à indústria. Campo Grande por se tratar da capital do estado, tem um dos 

maiores polos industriais do Mato Grosso do Sul, e sua localidade ao centro possibilita 

acesso aos principais pontos de escoação e entrada de produção.  

 A Figura 3 mostra as cidades com concentração no setor da Indústria Química. Em 

2000 são apresentadas 6 cidades com concentração acima de 1, são elas: Caarapó, Campo 

Grande, Chapadão do Sul, Dourados, Mundo Novo e Paranaíba. As cidades que mais se 
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destacam são Chapadão do Sul, com concentração acima de 4 e Mundo Novo, com 

concentração acima de 2. 

 

No ano de 2007 são 8 as cidades com concentração no estado. Nesse ano as cidades 

com maior concentração foram, Jaraguari e Três Lagoas. Ocorre um aumento de cidades 

com concentração no setor da Indústria Química em 2014, passando para 14 o número de 

cidades. As cidades com maior concentração foram Fátima do Sul, Nova Alvorada e Nova 

Andradina, com concentração acima de 8.  

Em relação aos mapas apresentados no setor da Indústria Química, as modificações 

na configuração espacial dos mapas mostram que de 2000 para 2007 ocorre um aumento de 

cidades em que a indústria química se destaca na estrutura de produção municipal em 

relação ao setor no estado. Em 2014 percebe-se que algumas cidades da região da Grande 

Dourados e sul do estado permanecem com índices de concentração elevado e algumas 

cidades da região central e norte passam a indicar concentração nesse setor. 

As atividades relacionadas às indústrias químicas orgânicas e inorgânicas, bem com 

as indústrias de defensivos agrícolas tem apresentado um crescimento deste setor no estado. 

Este crescimento está relacionado com o principal setor da economia no estado, a 

agricultura, pois o dinamismo apresentado por algumas cidades no estado está relacionado 

à instalação de indústrias de fertilizantes, que tem como o principal objetivo aproximar os 

insumos agrícolas dos compradores e produtores. 



 

V SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

II SEMINÁRIO DA REDE IBEROAMERICANA DE 
ESTUDOS SOBRE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL 

E GOVERNANÇA  

 

1018 
 Toledo, Paraná de 17 a 19 de outubro de 2018. 

 

Esse setor vem de encontro com as políticas voltadas ao agronegócio do estado. 

Devido a isso podemos identificar que o dinamismo apresentado na região sul do estado, 

em especial a cidade de Dourados, é onde se concentra a mão-de-obra desta indústria, pois 

a região do sul do estado é uma grande produtora de commodities agrícolas. 

 

CONCLUSÃO 

A economia do Mato Grosso do Sul após 1980 apresentou modificações e avanços 

econômicos, em especial na agropecuária e na agroindústria. Motivadas pela modernização 

e incorporação de tecnologias no campo, resultando em uma maior produtividade de grãos 

que levou o estado a ser um grande produtor de matéria-prima. O impulso voltado às 

agroindústrias no estado favoreceu o valor agregado da produção estadual, assim como 

possibilitou a ampliação de empregos e renda. Desse modo, o setor industrial no estado 

expressou nas últimas décadas crescimento na sua participação econômica. 

O presente trabalho teve como o objetivo principal realizar uma análise da estrutura 

produtiva de Mato Grosso do Sul com ênfase nas transformações industriais recentes, 

buscando evidenciar a dinâmica da indústria no estado. Para tal, analisou-se a dinâmica 

industrial a partir dos indicadores de concentração (QL), estendendo essa análise para os 

municípios do estado, como forma de evidenciar a existência das aglomerações potenciais. 

A formação da indústria no estado sempre esteve relacionada ao setor agropecuário, 

como as instalações de indústrias de alimentos que utilizam dos produtos como a soja e 

milho cultivados no estado. Assim, grande parte das indústrias instaladas no estado estão 

ligadas ao setor agropecuário. Porém os dados aqui analisados apontam que setores como 

construção, vestuário e química vem se fortalecendo. 

O Quociente de Localização para os municípios indicou modificações espaciais na 

concentração do emprego. As modificações ocorreram principalmente nos setores de 

Alimentos e Bebidas, Construção Civil e Industria Química. O setor de Alimentos e 

Bebidas foi o setor com maior destaque e dinamizador do emprego na indústria do estado. 

As modificações especiais na concentração do emprego foram encontradas em cidades da 

região central, do leste e do sul do estado, cidades estas que apresentam forte economia 



 

V SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

II SEMINÁRIO DA REDE IBEROAMERICANA DE 
ESTUDOS SOBRE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL 

E GOVERNANÇA  

 

1019 
 Toledo, Paraná de 17 a 19 de outubro de 2018. 

 

voltada ao agronegócio e que receberam incentivos governamentais (I e II PND) e 

municipais para o fortalecimento do setor agrícola. As principais atividades deste setor 

estão relacionadas a agroindústria frigorífica e laticínios, indústria de alimentos, e 

indústrias de usina de cana de açúcar. 

O setor da construção civil se destaca como dinamizador do emprego na indústria e 

tem como principais atividades a construção na habitação e edificação, urbanização e 

construção no setor da infraestrutura. O Setor da indústria química foi o setor que 

apresentou dinamismo no emprego industrial mais recente (2010 a 2014), as localizações 

geográficas das cidades com dinamismo neste setor estão localizadas na região central, 

leste e sul do estado. Este setor vem ganhando força com a instalação industrias de 

fertilizantes ligadas ao setor do agronegócio. 

Foi identificado que as indústrias das principais cidades dos setores com maior 

dinamismo, em especial o setor de alimentos, estão próximo aos produtos agrícolas que 

servem de matéria-prima para os seus produtos. Em síntese, os investimentos realizados no 

setor industrial no estado estão alinhados a sua formação econômica, dado que a indústria 

existente no estado é em grande parte associada ao agronegócio, (produção de alimentos, 

celulose, açúcar e álcool). Inclusive, a indústria química que vem se destacando são em 

grande maioria indústrias de fertilizantes  

Este estudo limitou-se à análise da dinâmica a partir de medidas de localização da 

produção, calculadas a partir de uma única variável (pessoal ocupado) o que pode ocultar 

muitos pontos ligados à dinâmica industrial e as transformações na estrutura produtiva. 

Contudo os resultados apresentados indicam que há uma polarização da atividade no 

estado, com exceção dos setores que demandam extração de matéria-prima (a exemplo dos 

minerais).  

Enfim, as informações geradas aqui apontam caminhos para estudos futuros, de 

forma mais qualitativa, a fim de identificar os potenciais ganhos do setor nas economias 

municipais, bem como as limitações para o desenvolvimento do setor no estado. 
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A CRISE HÍDRICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (2014-2015) E A 

PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

 

THE WATER CRISIS IN THE STATE OF RIO DE JANEIRO (2014-2015) AND 

SOCIAL PARTICIPATION 

Luana dos Santos Pereira69 

Daniel Firmo Kazay70 

Exzolvildres Queiroz Neto 71 

 

SESSÃO TEMÁTICA: ST4 - Meio ambiente, desenvolvimento regional e demografia 

 

Resumo: A escassez hídrica observada no biênio 2014-2015 na região Sudeste prejudicou a 

oferta de água para o abastecimento público das regiões metropolitanas dos estados do Rio 

de Janeiro e de São Paulo. O presente trabalho buscou analisar como se deu o 

enfrentamento da crise hídrica no estado do Rio de Janeiro, nesse período, no âmbito da 

participação social nas tomadas de decisão. Para isso, foram analisadas de forma 

quantitativa e qualitativa as atas das reuniões do Grupo de Trabalho de Acompanhamento 

Permanente das Operações Hidráulicas na Bacia do Rio Paraíba do Sul (GTAOH), espaço 

de diálogo criado para as discussões e deliberações sobre o tema. O GTAOH manteve um 

alto número de instituições participantes representadas em todo o período da crise hídrica, 

havendo um aumento da participação em 2015, ano em que houve o agravamento da 

escassez hídrica. Foi percebida uma importante participação do setor de energia, dos 

conselhos/comitês, da indústria, regulador e do setor de abastecimento. Observou-se uma 

participação mais presente dos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, principais estados 

a sofrerem os prejuízos da escassez hídrica. E, por fim, concluiu-se que a gestão da crise 

hídrica de 2014-2015, apesar de improvisada, apresentou bons resultados no que tange a 

resolução do problema emergencial. Sobre o ambiente de participação, é importante 

destacar a transparência do grupo ao disponibilizar publicamente todas as atas das suas 

reuniões, entretanto o mesmo deixou críticas em relação à participação não efetiva de todos 

os atores afetados pela escassez da água. 

 

 

Palvaras-chave: Gestão dos recursos hídricos. Crise hídrica. Participação social. 

 

 

Abstract: The Brazilian south-east water scarcity of 2014 and 2015 affected the public 

water supply of the metropolitan regions of the state of Rio de Janeiro and São Paulo. This 
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paper aimed to evaluate the social participation on the decision-making process related to 

the dealing with the water crisis. The meetings minutes of the Paraiba do Sul basin 

hydraulic operations permanent monitoring working group (GTAOH) has been analysed. 

This working group was the principal dialog space for the discussions and deliberation 

about the subject. The GTAOH kept a high number of represented institutions in all the 

water crisis period. In 2015, the participation increased, because of the deterioration of the 

water scarcity. The sectors of energy, committees, industry, water regulators and public 

supply had an important participation on the group. The states of Rio de Janeiro and São 

Paulo had been more present in reason of the losses of these states. In conclusion, the water 

crisis management of 2014 and 2015 presented positive results, because it solved the 

emergency problem. The transparency of the group can be highlighted, considering the 

public divulgation of all the meetings minutes. However, the GTAOH could not reach to 

involve the participation of all the water scarcity affected people. 

 

 

Keywords: Management of water resources. Water crisis. Social participation. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A gestão ordinária da bacia hidrográfica do rio Guandu é realizada conjuntamente 

pelo Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro (INEA), enquanto órgão gestor dos 

recursos hídricos, pelos usuários de água da bacia, pela sociedade civil e pelo comitê de 

bacia, cada um com o seu papel. Entretanto, em momentos atípicos, a gestão dessa bacia 

admitiu a participação de outros atores, como ocorreu entre 2014 e 2015, quando houve um 

período de escassez hídrica. (PEREIRA, 2016) 

Conforme destaca Costa et.al (2015), nesse período, a região sudeste sofreu com a 

escassez hídrica, que prejudicou a oferta de água para os usos múltiplos, sobretudo para o 

abastecimento público de regiões mais populosas, com maior demanda hídrica, como as 

metrópoles de Rio de Janeiro e São Paulo. 

Nesse contexto, a gestão ordinária da bacia não foi suficiente. Foi necessária 

também a organização desses atores junto aos representantes dos estados de São Paulo e de 

Minas Gerais, visto que parte das águas que alimentam a bacia do rio Guandu são 

provenientes do rio Paraíba do Sul, que corta os três estados e, portanto, de âmbito federal. 

Com o agravamento da crise hídrica no Rio de Janeiro e em São Paulo, foi 

organizada uma equipe chamada Grupo de Trabalho de Acompanhamento Permanente das 
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Operações Hidráulicas na Bacia do Rio Paraíba do Sul (GTAOH), visando tanto 

economizar a água estocada nos reservatórios, quanto aumentar a segurança hídrica dos 

usuários dos rios Paraíba do Sul e Guandu. Costa et.al (2015) ressalta no âmbito desse 

grupo que os relatos dos usuários, juntamente com as simulações de possíveis cenários 

futuros, permitiram uma avaliação dos impactos e a indicação de medidas e ações que 

deveriam ser tomadas para que não ocorresse desabastecimento. 

No âmbito do GTAOH, ocorreram reuniões periódicas, nas quais dezenas de 

Portarias foram deliberadas, bem como ações de vistorias, tais como: análises das medições 

de vazão em diferentes pontos do rio; a revisão da disponibilidade hídrica da bacia; a 

aferição do índice de salinidade da água; e a revisão das outorgas de direito de uso de 

recursos hídricos, revendo a quantidade de vazão a ser liberada do rio Paraíba do Sul para o 

rio Guandu. 

Em relação aos usuários da bacia do rio Guandu, os usos da água encontrados são 

diversificados, congregando demandas como o abastecimento público, o industrial, a 

agricultura e a exploração mineral. No crescente pólo industrial de Santa Cruz – Itaguaí se 

destacam os seguintes setores: termoelétrica, siderurgia, metalurgia, química, têxtil, bebidas 

e minerais não metálicos. 

As ações realizadas no período de escassez foram deliberadas a partir de intenso 

debate do GTAOH ao longo da crise hídrica entre os anos de 2014 e 2015 no Rio de 

Janeiro. Em geral, as discussões se deram em espaço de participação social 

institucionalizado (AVRITZER, 2013), em sedes de órgãos públicos como do INEA e da 

Agência Nacional de Águas (ANA) ou do Operador Nacional do Sistema (ONS). Nessas 

ocasiões, a videoconferência foi utilizada na maior parte das reuniões para envolver atores 

de outros locais.  

O presente trabalho objetiva analisar como se deu o enfrentamento da crise hídrica 

no estado do Rio de Janeiro, nos anos de 2014-2015, no âmbito da participação social nas 

tomadas de decisão. Para isso, faz-se necessário identificar os atores envolvidos na 

problemática da referida crise, apresentar os espaços de diálogo existentes para as tomadas 

de decisão e, por fim, analisar a participação desses atores nesses espaços. 
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 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O presente trabalho buscou atender os objetivos propostos através de pesquisas 

bibliográfica e documental, além de escuta ativa realizada tanto no órgão ambiental do 

estado do Rio de Janeiro, o Instituto Estadual do Ambiente (INEA), como em reunião do 

Comitê das Bacias Hidrográficas dos rios Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim (Comitê 

Guandu-RJ). 

Primeiramente será apresentada uma contextualização do cenário normal - ou seja, 

em anos sem o agravante de escassez hídrica - da gestão de recursos hídricos na bacia do 

rio Guandu no âmbito da participação social dos atores envolvidos na dinâmica dessa bacia.  

Assim, serão apresentados os atores, os seus conflitos e como eles são representados no 

espaço de diálogo e de tomadas de decisão num cenário sem escassez hídrica. Para a 

realização dessas análises foram consultados documentos e bibliografias referentes à gestão 

dos recursos hídricos no INEA e no Comitê Guandu.  

Em um segundo momento, é apresentada a situação da crise hídrica e como se deu o 

seu enfrentamento com a criação do Grupo de Trabalho Permanente de Acompanhamento 

da Operação Hidráulica na bacia hidrográfica do rio Guandu (GTAOH). Em seguida, o 

GTAOH será analisado enquanto o principal espaço de diálogo e participação social para a 

gestão da crise. Para isso, serão analisadas as Atas das reuniões do GTAOH e as resoluções 

deliberadas pelo grupo, buscando identificar os atores que participaram das tomadas de 

decisão e a efetividade do GTAOH como espaço de diálogo. 

São 49 ATAs de reuniões realizadas no Rio de Janeiro no período entre 2014 e 

2015, analisadas de forma quantitativa e qualitativa. Elas mostram a participação de órgãos 

municipais, estaduais e federal, além de usuários da água e dos comitês das bacias 

envolvidas no âmbito da crise. Além das participações, as Atas também informam as pautas 

registradas nas reuniões, nas quais é possível verificar os temas discutidos e a linguagem 

utilizada para apresentar as informações. Adicionalmente, incluem as decisões tomadas 

nesse espaço de diálogo, onde é possível perceber os interesses envolvidos. 
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E, por fim, serão apresentadas considerações finais acerca das relações entre os 

atores, o espaço de diálogo institucionalizado para a gestão da crise hídrica e a efetividade 

da participação desses atores nesse espaço.  

 

A PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO 

GUANDU E SEUS ATORES 

O Comitê Guandu 

Segundo a Resolução nº 107 do Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado 

do Rio de Janeiro - CERHI/RJ, de 22 de maio de 2013, a Região Hidrográfica II Guandu – 

RH II – Guandu compreende as bacias hidrográficas dos rios Guandu, da Guarda, Guandu-

Mirim e demais bacias contribuintes à Baía de Sepetiba. Além destas, também está inserida 

na RH II a bacia hidrográfica do rio Piraí, afluente natural do rio Paraíba do Sul, que em 

função da transposição de suas águas contribui atualmente para o rio Guandu. (COMITÊ 

GUANDU, 2018) 

Antes da criação dos Comitês de Bacia Hidrográfica (CBH’s), o gerenciamento dos 

recursos hídricos era feito de forma isolada pelos municípios e estado, dificultando a sua 

gestão. Os CBH’s são órgãos criados a fim de gerenciar o uso dos recursos hídricos de 

forma integrada e descentralizada com a participação da sociedade.  

Os comitês são entidades colegiadas, com atribuições normativas, deliberativas e 

consultivas, que tem como principais atribuições: a mediação de conflitos relacionados ao 

uso da água em primeira instância; aprovar e acompanhar a execução do Plano de Recursos 

Hídricos da bacia; e estabelecer mecanismos de cobrança pelo uso da água e sugerir valores 

a serem cobrados. 

Em 3 de Abril de 2002, a partir do Decreto Estadual n° 31.178, o Comitê Guandu 

foi criado, com sede no município de Seropédica, na UFRRJ. O comitê é composto por 

trinta membros com direito a voto, sendo doze representantes dos usuários de água, nove 

representantes da sociedade civil e nove representantes do poder público (quatro do 

municipal, quatro do estadual e um do federal). Essa composição tem a intenção de garantir 

a todos os integrantes o mesmo poder de deliberação na tomada de decisões que 
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influenciarão na melhoria dos recursos hídricos, qualidade de vida da região e no 

desenvolvimento sustentável da bacia. Qualquer cidadão ou instituição tem acesso às 

reuniões, mas somente os integrantes podem votar e decidir sobre propostas e projetos. 

Além dos Comitês de Bacia, o Sistema Nacional de Recursos Hídricos, instituído 

pelas Leis nº. 9.433/97 e 9.984/00, introduziu as Agências de Bacia no cenário institucional 

brasileiro, no contexto da gestão dos recursos hídricos. As Agências de Bacia são braços 

executivos do Comitê ou de mais de um Comitê, que recebem e aplicam os recursos 

arrecadados com a cobrança pelo uso da água na bacia. 

Como parte das águas do rio Paraíba do Sul são transpostas para o rio Guandu, em 

2010, através de um Contrato de Gestão, firmado entre o INEA e a Associação Pró-Gestão 

das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP, com interferência do 

Comitê Guandu, atribuiu-se a essa agência as funções de Agência de Bacia do Comitê 

Guandu.  

 

Os conflitos entre os atores locais 

A bacia hidrográfica do rio Guandu possui forte dependência da transposição das 

águas do rio Paraíba do Sul. Não existe nenhum outro manancial desse porte próximo da 

Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ). O rio Paraíba do Sul continuará sendo, 

através da transposição de bacias, a principal fonte de abastecimento de água para a RMRJ 

(TUBBS, 2005 apud MARQUES, 2010).  

Dada a importância da transposição do rio Paraíba do Sul para o Guandu, a gestão 

das duas bacias deve ser tratada de forma integrada, visando a minimização dos conflitos 

pelos seus usuários e usos múltiplos e a garantia do abastecimento sem prejuízos à 

qualidade e à demanda dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, conforme 

os fundamentos da Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH). 

Por essas razões, de acordo com Castro e Ferreirinha (2010), não se pode avaliar a 

bacia do rio Guandu de forma isolada. Dessa forma, para analisarmos as tensões e conflitos 

quanto à quantidade e à qualidade de água em uma bacia como a do rio Guandu, não 

podemos nos restringir aos limites da bacia hidrográfica, pois ocorrências como poluição, 
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vazamentos, ausência de saneamento, estiagem e diminuição da vazão, que degradam a 

qualidade das águas ou alteram a disponibilidade hídrica estão interligados pela rede 

técnica (reservatórios, estruturas e regras de operação envolvidas na transposição), que por 

sua vez distorce o sentido contínuo da bacia hidrográfica.  

Nesse sentido, Pereira (2016) avaliou os conflitos existentes ao longo da bacia do 

rio Guandu, que influenciam na quantidade e qualidade de suas águas, dos quais cabem ser 

ressaltada a intrusão salina. Esse conflito esteve presente em toda a gestão da crise hídrica 

2014-2015. 

Ao longo do rio Guandu, especialmente no canal de São Francisco, estão 

localizadas grandes indústrias como Furnas, Gerdau S.A., Fábrica Carioca de Catalisadores 

(FCC), Thyssenkrupp Companhia Siderúrgica do Atlântico (TKCSA), entre outras, que 

formam a Associação das Empresas do Distrito Industrial de Santa Cruz (AEDIN), 

localizadas no pólo industrial Santa Cruz-Itaguaí (Figura 1). A localização desse canal é 

estratégica, pois serve tanto para embarcações que se deslocam para o porto de Sepetiba, 

como para via de acesso para os pescadores da região que pescam na Baía de Sepetiba. Os 

usuários dessa bacia são responsáveis por uma demanda superior a 80m³/s, valor que 

corresponde a 54% de toda a demanda para usos consuntivos de água do estado do Rio de 

Janeiro (estimada em 148m³/s). (INEA, 2014) 
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Figura 1 – Cenário atual dos usuários de água no trecho crítico do Rio Guandu 

Fonte: Relatório Contrato de Gestão (Exercício 2014), 2014. 

Portanto, esse é o trecho do rio de maior importância para a atividade industrial do 

estado. Adicionalmente, trata-se de uma localidade onde há potencial conflito dos usuários 

pelo uso da água. Isso porque, dependendo do nível de salinidade na água e do alcance da 

cunha salina, os usuários se encontrarão prejudicados nas suas captações, pois não estarão 

captando mais água doce. Os equipamentos dessas indústrias não foram projetados para 

serem manipulados com água salobra ou salgada, podendo ser danificados caso haja esse 

contato. 

O período de estiagem acarretou no declínio da vazão do canal de São Francisco, 

impactando no avanço da cunha salina, especialmente, nesse trecho. As empresas situadas 

na foz desse canal – principalmente, TKCSA, Furnas, Gerdau e FCC se organizaram para 

delinear providências em relação às suas captações, em vias de evitar que a cunha salina 

prejudicasse ainda mais suas operações. A primeira solução foi alterar seus pontos de 

captação para mais à montante.  Na ocasião, Furnas e Gerdau abandonaram seus pontos de 
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captação e passaram a utilizar água captada no ponto da empresa FCC, a qual, mediante a 

um acordo entre as empresas, capta água em seu ponto de intervenção no canal e repassa 

para Gerdau, que, por sua vez, encaminha uma parcela para Furnas.  

Outra solução proposta pelas empresas da AEDIN foi a construção de uma estrutura 

hidráulica - soleira submersa - formada por estacas de metal implantadas no canal de São 

Francisco capaz de conter o avanço da cunha. A soleira foi construída, mas, de acordo com 

o resultado do monitoramento das águas na região, realizado pelo INEA em agosto de 

2015, a medição de salinidade permaneceu crítica, apresentando valores expressivos de 

penetração da cunha salina ao longo do canal.  

 

A CRISE HÍDRICA DO BIÊNIO 2014-2015 NO RIO DE JANEIRO E A SUA 

GESTÃO 

A crise hídrica observada no biênio 2014-2015 na região Sudeste prejudicou a 

oferta de água para o abastecimento público das regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e 

de São Paulo. A crise engendrou um conflito entre os estados quando São Paulo manifestou 

interesse em desviar parte da vazão do rio Paraibuna para o seu abastecimento público. 

Sendo assim, algumas medidas de contingência foram adotadas coletivamente pelos 

órgãos gestores, usuários e comitês de bacia visando mitigar os problemas: medidas 

emergenciais e estruturantes, além de medidas não estruturantes relacionadas ao 

aprimoramento da gestão de recursos hídricos no Brasil. O objetivo dessas medidas abrange 

tanto a economia da água estocada nos reservatórios, quanto o aumento da segurança 

hídrica dos usuários dos rios Paraíba do Sul e Guandu. (COSTA, et. al., 2015) 

Segundo a Resolução ANA nº 211/2013 (Regras de Operação Hidráulica da bacia 

do Paraíba do Sul), o limite mínimo de bombeamento em Santa Cecília é de 119 m³/s e a 

jusante de Santa Cecília é de 71 m³/s, o que corresponde a uma afluência esperada de 190 

m³/s. Em 2014, a exemplo do que aconteceu no Sistema Cantareira, registraram-se valores 

de precipitação bem inferiores à média climatológica, o que reduziu significativamente os 

estoques de água acumulado nos reservatórios.  



 

V SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

II SEMINÁRIO DA REDE IBEROAMERICANA DE 
ESTUDOS SOBRE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL 

E GOVERNANÇA  

 

1031 
 Toledo, Paraná de 17 a 19 de outubro de 2018. 

 

Desta forma, visando poupar os estoques dos reservatórios, a autorização da 

afluência definida para Santa Cecília foi reduzida sistematicamente ao longo do ano, por 

intermédio de resoluções da ANA, passando de 190 m³/s para 173 m³/s (27/05/2014), 165 

m³/s (16/07/2014), 160 m³/s (29/08/2014) e 140 m³/s (23/12/2014). Finalmente, a 

Resolução ANA nº 145, de 27 de fevereiro de 2015, solicitou a redução, até o dia 30 de 

junho de 2015, para o limite mínimo de vazão afluente à barragem de Santa Cecília, no rio 

Paraíba do Sul, para 110 m³/s. (ANA, 2018) 

Ressalta-se que as resoluções foram elaboradas levando em conta os 

encaminhamentos das reuniões do Grupo de Trabalho Permanente de Acompanhamento da 

Operação Hidráulica na Bacia do Rio Guandu (GTAOH) (CEIVAP, 2018).  

A partir dessas reuniões, em dezembro de 2015, foi elaborada a Resolução Conjunta 

ANA/DAEE/INEA/IGAM Nº 1382, que acordou as condições de operação a serem 

observadas para o Sistema Hidráulico Paraíba do Sul. A regra operativa buscou conciliar a 

vazão objetiva de 119 m³/s para transposição de Santa Cecília sem prejudicar a transposição 

do rio Paraibuna para o abastecimento de São Paulo. 

 

O ESPAÇO DE DIÁLOGO NO ÂMBITO DA CRISE: GTAOH  

A participação dos atores no GTAOH 

Em função da articulação para o gerenciamento da operação hidráulica dos anos 

hidrologicamente desfavoráveis de 2003 e 2004, o Comitê para Integração da Bacia 

Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (CEIVAP) criou um grupo de trabalho a fim de atender 

à demanda que surgiu a partir da escassez hídrica desse período. Considerando a atuação 

bem sucedida desse grupo de trabalho, o CEIVAP instituiu através da Deliberação CEIVAP 

nº 53/2005, de 16 de setembro de 2005, o Grupo de Trabalho Permanente de 

Acompanhamento da Operação Hidráulica (GTAOH) na bacia do rio Paraíba do Sul, para 

atuação conjunta com o Comitê Guandu.  

Essa deliberação foi atualizada no âmbito da crise hídrica dos anos de 2014 e 2015 

e, atualmente, o grupo é regido pela Deliberação nº 211/2014, instituída em 20 de maio de 

2014. O objetivo do grupo foi mantido e segue no sentido de analisar situações de conflito 
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envolvendo a operação hidráulica dos reservatórios do rio Paraíba do Sul e da transposição 

de água para o rio Guandu e os usos múltiplos da água, propondo-se a desenvolver soluções 

alternativas. A proposta também objetiva atender os requisitos quantitativos de água nas 

bacias e a garantia ao atendimento dos requisitos dos usos múltiplos da água. E, ainda, 

pretende a divulgação das informações sobre as deliberações no que tange os recursos 

hídricos nas bacias. 

Nos anos de 2014 e 2015, o grupo se reuniu 49 vezes e fez importantes deliberações 

com intento de atenuar os efeitos adversos da crise hídrica. Na primeira dessas reuniões, 

ocorrida em 24/04/2014, fica claro que o grupo seria um espaço de importantes tomadas de 

decisão, visto que já são tratados temas como a suspensão por trinta dias das ações 

referentes às propostas de transposição paulista do rio Paraíba do Sul e, o principal tema do 

grupo, a redução da vazão objetivo em Santa Cecília.  

Pela análise dos órgãos representados como participantes nas 49 atas de reuniões, é 

possível elencar considerações sobre o espaço de participação, as quais estão relacionadas 

com a capacidade do grupo de tomar decisões.  

A primeira consideração que pode ser feita é referente ao quantitativo de 

instituições participantes das reuniões. O grupo manteve um alto número de instituições 

representadas em todo o período da crise hídrica, tendo, no mínimo, 10 instituições e, no 

máximo, 23 instituições representadas por reunião. A soma de todas as instituições que 

foram pelo menos uma vez às reuniões realizadas nesse período engloba um total de 48 

instituições. A figura 2 apresenta a evolução da participação no período de interesse. 
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Figura 2: Evolução do número das instituições representadas nas reuniões do GTAOH no 

período de 2014-2015. 

Fonte: CEIVAP, 2018. 

Na figura 2 está representado todo o período de reuniões do grupo de trabalho ao 

longo da crise hídrica, desde a sua primeira reunião, em abril de 2014, até a última reunião 

ocorrida em dezembro de 2015. Durante os dois anos, dezenas de instituições estiveram 

presentes nas reuniões e percebe-se um aumento na média da participação desses atores de, 

aproximadamente, 15, em 2014, para 19, em 2015. Esse aumento na participação das 

instituições no segundo ano de enfrentamento da crise está associado ao agravamento da 

escassez hídrica. 

Uma segunda análise a ser feita é em relação a quais atores compuseram essas 

reuniões. Ao analisar o perfil dos atores representados, é possível separá-los em dez grupos: 

Regulador, Poder Público, Defesa Civil, Energia, Conselho/Comitê, Abastecimento, 

Agricultura, Indústria, Consultoria e Universidade, conforme a tabela 1.  

De acordo com a atualização da composição do GTAOH instituída na Deliberação 

nº 211/2014, todos os operadores de reservatório de regulação - LIGHT, CESP e FURNAS 

- estiveram presentes nas reuniões. Dentre os órgãos gestores estaduais de água, DAAE de 

São Paulo e o INEA do Rio de Janeiro levaram seus representantes, no entanto, o IGAM 

não compareceu às reuniões nesse período. Os convidados permanentes ANA e ONS 

participaram das discussões no grupo de trabalho, enquanto a ANEEL não compareceu. 

Tabela 1 - Instituições participantes das reuniões do GTAOH no período de 2014-201572. 

                                                 
72 CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo; SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto, 

de Jacareí/SP, Barra Mansa/RJ, Três Rios/RJ e Volta Redonda/RJ; CEDAE - Companhia Estadual de Águas e 
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Regulador Conselho/Comitê Agricultura  

ANA  AGEVAP  Asflucan 

INEA CEIVAP Fibria 

DAEE CERHI  Indústria 

CETESB Comitê Guandu  FIESP  

Poder Público CBH BPSI FIRJAN 

SSRH/SP CBH PS TKCSA 

SEA/RJ  CBH MPS CSA  

Prefeitura de Barra do Piraí Comitê Piabanha FCC SA 

Prefeitura de São João da Barra CBH Rio dois Rios Gerdau 

Defesa Civil COMPÉ Heineken 

CEMADEN Abastecimento REVAP/Petrobras 

SEDEC CEDAE Unidrink 

Energia SABESP Consultoria 

Light SAAE - Barra Mansa/RJ Curso d'água consultoria 

CESP SAAE - Volta Redonda/RJ Universidade 

FURNAS SAAE - Três Rios/RJ UNIGRANRIO 

Usina Paulista Queluz/SP SAAE - Jacareí/SP UENF 

Energisa  ABES Universidade de Jena/Alemanha 

ONS - - 

Fonte: CEIVAP, 2018. 

Estiveram presentes representantes dos setores de saneamento e industrial, bem 

como das prefeituras, de São Paulo e do Rio de Janeiro. Os setores mineiros não foram 

representados. 

Todos os comitês afluentes da bacia do rio Paraíba do Sul estiveram representados 

nas reuniões, com exceção do Comitê Preto e Paraibuna. Os usuários de água da bacia do 

                                                                                                                                                     
Esgotos do Rio de Janeiro; FIRJAN - Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro; FIESP - 

Federação das Indústrias do Estado de São Paulo; REVAP - Refinaria Henrique Lage, São José dos 

Campos/SP; SEA - Secretaria Estadual do Ambiente/RJ; SSRH - Secretaria de Saneamento e Recursos 

Hídricos/SP; CEMADEN - Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais; SEDEC - 

Secretaria de Estado de Defesa Civil; UNIGRANRIO - Universidade do Grande Rio; UENF - Universidade 

Estadual do Norte Fluminense; ABES - Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental; 

AGEVAP - Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul; CERHI - 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Rio de Janeiro; Asflucan - Associação Fluminense dos 

Plantadores de Cana. 
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Comitê Guandu estiveram presentes nas reuniões, tanto do setor de saneamento, quanto do 

setor industrial. 

Observa-se, então, uma participação mais presente dos estados do Rio de Janeiro e 

de São Paulo, enquanto que os estado de Minas Gerais contou apenas com um 

representante, o COMPÉ, ao longo das reuniões. Além disso, cabe ser ressaltado que os 

atores que compareceram às reuniões possuem abrangência diversa, ou seja, alguns atores, 

como a ANA e o ONS, trabalham no âmbito federal, outros, como o INEA (RJ) e CETESB 

(SP), possuem abrangência estadual, e ainda há aqueles com interesses locais como o 

comitê Guandu ou subordinados a uma visão supra nacional como a CSA. 

Quando analisa-se a presença dos atores nas reuniões, é possível destacar um grupo 

que participou de quase todas as reuniões composto por FURNAS, Light, INEA, ONS e 

CEDAE. Esse grupo integra os operadores das usinas e elevatórias mais importantes na 

transposição do Paraíba do Sul - FURNAS (Funil), Light (Complexo de Lajes) e ONS 

(Operador do sistema elétrico), o órgão ambiental e gestor das águas do  estado do Rio de 

Janeiro e a companhia de abastecimento do estado do Rio de Janeiro, que possui a maior 

captação das águas transpostas do rio Paraíba do Sul para o abastecimento da RMRJ. 

Consonantemente, o coordenador eleito do GTAOH nesse período foi o Marcelo Carvalho 

de FURNAS. 

A figura 3 apresenta a participação ponderada pela presença dos membros dos 

grupos elencados na tabela 1. Através da soma de todas as participações nas reuniões, 

sendo todos os atores e todas as vezes que cada um aparece, temos um universo total de 

participações. Em paralelo, temos a mesma soma para cada grupo, sendo eles: Regulador, 

Poder Público, Defesa Civil, Energia, Conselho/Comitê, Abastecimento, Agricultura, 

Indústria, Consultoria e Universidade. Por fim, fazendo uma relação entre o total de todas 

as participações por cada grupo, temos o gráfico a seguir que apresenta a proporção média 

de representação de cada grupo por reunião. 
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Figura 3: Participação dos membros dos grupos ponderada pela presença 

Fonte: CEIVAP, 2018. 

Sendo assim, o gráfico mostra uma importante participação do setor de energia, dos 

conselhos/comitês, da indústria, regulador e do setor de abastecimento. Juntos esses setores 

representaram 89% da composição das reuniões do grupo de trabalho. Os demais setores 

tiveram uma participação menos expressiva. 

 

A tomada de decisão no GTAOH 

Analisando a pauta, as discussões e os encaminhamentos presentes nas atas das 

reuniões do GTAOH, identificou-se que se tratava de um espaço de diálogo forte 

(DAGNINO, OLVERA & PANFICHI, 2006), em que a deliberação se acopla com a 

decisão sobre os temas em debate, uma vez que nesse espaço foram deliberadas decisões a 

respeito das reduções de vazões a serem liberadas das principais usinas do sistema e do 

protocolo de emergência a ser tomado no caso de falta de água para a captação das 

indústrias e do abastecimento público. 

Entretanto, notou-se através das atas que esse não era o único espaço de diálogo 

existente para as discussões e tomadas de decisão em relação à crise hídrica, a saber: 

• ata do dia 15/08/2014 - reunião com a Ministra de Meio Ambiente, a ANA e os 

secretários dos estados de MG, RJ e SP. 
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• ata do dia 27/01/2015 - criação do grupo técnico na AEDIN com os representantes 

das usinas que captam no Canal de São Francisco para o acompanhamento da 

situação de crise e elaboração de soluções para contorná-las. 

• ata do dia 26/02/2015 - os representantes das indústrias do Canal de São Francisco e 

o INEA se reuniram com o Grupo da Crise Hídrica do Governo do Estado do Rio de 

Janeiro para discussão sobre as alternativas emergenciais e definitivas em relação ao 

abastecimento de água. 

• ata do dia 27/03/2015 - como apresentado nessa ata, as propostas de operação do 

sistema eram elaboradas pelo ONS em conjunto com  os agentes do setor elétrico e, 

posteriormente, encaminhadas à ANA e ao grupo de trabalho. 

Por fim, apesar de não ser o único espaço de discussão e tomadas de decisão, foi o 

principal espaço de diálogo com poder deliberativo, no sentido de juntar num mesmo 

ambiente todos os atores envolvidos diretamente com a crise hídrica, seus conflitos e suas 

propostas de soluções para amenizar o problema. Como apresentado, surgiram soluções 

propostas a partir de diferentes espaços de diálogo, no entanto, todas convergiram para 

serem apresentadas, discutidas e, finalmente, decididas no GTAOH. 

A gestão da intrusão salina é um ponto particular que merece ser ressaltado. No 

final de 2014, a vazão liberada para o canal de São Francisco começa a ser limitante para o 

funcionamento das plantas industriais que captam no canal. Nesse cenário, começa a ser 

acionado o protocolo de emergência, o qual engloba atores públicos e privados em vias de 

manter as indústrias em funcionamento. Paralelamente, com o agravamento da situação, na 

ata do dia 26/02/2015, é proposta a criação de uma barragem no canal de São Francisco 

para reduzir o impacto da cunha salina. A proposta é vista de forma positiva por todos os 

atores, visto que permitiria reduzir a vazão liberada para as empresas e, por conseguinte, 

aumentar o armazenamento nos reservatórios que já figuravam em condições críticas. 

Na ata do dia 14 de maio de 2015, nota-se que a AEDIN, o INEA e a ANA  

trabalham de forma conjunta em vias de viabilizar a obra. O representante do INEA afirma 

que houve contato informal, e não por ofício, do Secretário de Estado com a Marinha a fim 

de conseguir uma licença de instalação da barragem. O representante da ANA se 
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comprometeu a levar o mesmo pedido à Diretoria da ANA para avaliarem o que é possível 

fazer para apoiá-los. 

Esses exemplos de atuação são clarificados pelo conceito de publicização do 

privado e a privatização do público, de Bobbio (1987). O interesse das empresas, por um 

lado, é meramente privado, visto que trata-se apenas de garantir as captações para o 

funcionamento de suas plantas industriais, entretanto, por outro lado, o interesse é público 

se entendermos que as estratégias adotadas pelas empresas viabilizam uma redução da 

vazão necessária para o funcionamento delas, aumentando a vazão disponível para 

estocagem ou para os outros usuários. Adicionalmente, entre as empresas beneficiadas está 

Furnas, uma empresa de capital misto que atende ao interesse público de geração de 

energia. 

Então, nesses exemplos, é possível notar o público trabalhando para interesses 

privados, como nas intermediações com a Marinha e, por outro lado, do privado 

trabalhando para o público, como na união das empresas na formação da AEDIN com o 

intento de articular a melhor maneira de reduzir a vazão necessária para o funcionamento 

de suas plantas. 

Por outro lado, há controvérsias sobre os benefícios da barragem implantada pela 

AEDIN, especialmente para os pescadores locais, que reclamaram da obra impedir o 

trânsito das embarcações e a atividade de pesca. Estudos apresentados no artigo de Oliveira 

& Souza-Lima (2003) revelaram que intervir sem escutar os moradores do local, sem 

considerar os elementos endógenos, implica não reduzir, mas aumentar e intensificar o 

processo de exclusão social. 

Com as chuvas de verão do ano de 2016, houve um aumento do nível do canal de 

São Francisco, inundando várias casas em sua margem. Adicionalmente, a pressão da água 

não permitiu a passagem das embarcações que tiveram de ser rebocadas por um guindaste 

fornecido pela TKCSA, uma das integrantes da AEDIN, responsável pela construção da 

estrutura. (PACS, 2016) 
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Em resumo, apesar da decisão ter sido tomada em um ambiente de participação com 

diversos atores envolvidos na gestão de águas da bacia, outros atores, de tamanho inferior, 

acabaram por ser afetados por essa decisão.  

Outro quesito que distancia o GTAOH da sociedade civil é a linguagem técnica 

empregada nas reuniões. Especificidades do setor elétrico ou do aferimento da qualidade da 

água dos rios são comumente apresentados de forma que um cidadão leigo dificilmente 

compreenderia o discutido em uma reunião. Esses tipos de falta de atenção com os atores 

menores traz uma reflexão sobre a capacidade do GTAOH em representar um espaço 

público segundo definição de Dagnino, Olvera & Panfichi (2006): 

Os espaços públicos seriam aquelas instâncias deliberativas que permitem 

o reconhecimento e dão voz a novos atores e temas; que não são 

monopolizadas por algum ator social ou político ou pelo próprio Estado, 

mas são heterogêneos, ou seja, refletem a pluralidade social e política; 

que, portanto, visibilizam o conflito, oferecendo condições para tratá-lo de 

maneira tal que se reconheçam os interesses e opiniões na sua 

diversidade; e nas quais haja uma tendência à igualdade de recursos dos 

participantes em termos de informação, conhecimento e poder. 

(DAGNINO, OLVERA & PANFICHI, 2006) 

 

CONCLUSÃO 

Pela análise das 49 atas das reuniões do GTAOH, é possível concluir que o grupo de 

trabalho manteve um alto número de instituições participantes representadas em todo o 

período da crise hídrica, sendo que houve um aumento da participação em 2015. Esse 

aumento na participação das instituições está associado ao agravamento da escassez hídrica. 

Ao analisar o perfil dos atores representados, é possível separá-los em dez grupos: 

Regulador, Poder Público, Defesa Civil, Energia, Conselho/Comitê, Abastecimento, 

Agricultura, Indústria, Consultoria e Universidade. Foi percebida uma importante 

participação do setor de energia, dos conselhos/comitês, da indústria, regulador e do setor 

de abastecimento. Juntos esses setores representaram 89% da composição das reuniões do 

grupo de trabalho. 
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Observou-se uma participação mais presente dos estados do Rio de Janeiro e de São 

Paulo, ao contrário de Minas Gerais, que foi representado apenas pelo COMPÉ. O motivo 

da participação mais efetiva paulista e fluminense deve estar associado ao maior impacto da 

escassez hídrica sentido em ambos os estados. 

Analisando a pauta, as discussões e os encaminhamentos presentes nas atas das 

reuniões do GTAOH, identificou-se que se tratava de um espaço de diálogo forte, sendo o 

principal espaço de diálogo com poder deliberativo, no sentido de juntar num mesmo 

ambiente todos os atores envolvidos diretamente com a crise hídrica, seus conflitos e suas 

propostas de soluções para amenizar o problema.  

Na avaliação das ações tomadas para a mitigação dos efeitos da intrusão salina, foi 

possível notar o efeito da publicização do privado, como na união das empresas na 

formação da AEDIN com o intento de articular a melhor maneira de reduzir a vazão 

necessária para o funcionamento de suas plantas, e da privatização do público, como nas 

intermediações da ANA e da secretaria de governo com a Marinha. 

Ainda no âmbito das soluções para conter o avanço da cunha salina, as decisões 

foram tomadas em um ambiente de participação com diversos atores envolvidos na gestão 

de águas da bacia, no entanto, outros atores, de tamanho inferior, acabaram por ser 

prejudicados por essa decisão. E assim, reforça-se que intervir sem escutar os moradores do 

local, sem considerar os elementos endógenos, implica não reduzir, mas aumentar e 

intensificar o processo de exclusão social. 

Por fim, cabe ser problematizado se o Comitê Guandu trataria da questão da mesma 

forma que o GTAOH. Nesses dois espaços de diálogo, existem atores participantes em 

comum, como os setores de abastecimento e industrial. Entretanto, no Comitê Guandu, a 

sociedade civil está representada de forma mais abrangente e pode efetivamente 

acompanhar as discussões, tendo, inclusive, a possibilidade de voto em decisões como 

membro do comitê. No comitê, estão presentes atores, de tamanho menor como a própria 

FIPERJ (Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro), que dificilmente seriam 

favoráveis à construção da estrutura hidráulica de contenção da cunha salina. 
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A gestão da crise hídrica de 2014-2015, apesar de improvisada, apresentou bons 

resultados no que tange a resolução do problema emergencial. Sobre o ambiente de 

participação, é importante destacar a transparência do grupo ao disponibilizar publicamente 

todas as atas das suas reuniões. Entretanto, o mesmo deixou críticas em relação à 

participação não efetiva de todos os atores afetados pela escassez da água, deixando a 

desejar o respeito ao princípio VI da Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), o 

qual afirma que a gestão de recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a 

participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades. 
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DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO: DO CRESCIMENTO A PROSPERIDADE 

 

ECONOMIC DEVELOPMENT: FROM GROWTH TO PROSPERITY 

 

Adriano Renzi73 
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Ricardo Rippel75 

 

SESSÃO TEMÁTICA: ST4 - Meio ambiente, desenvolvimento regional e demografia 

 

Resumo: As escolas de pensamento econômico tradicionais apresentam uma visão 

mecanicista do sistema econômico. Com a inserção de um novo paradigma social, a 

sustentabilidade, surgem novas alternativas que propõem ganhos econômicos com a 

minimização dos impactos ambientais. Neste contexto, o objetivo deste trabalho é analisar a 

transformação do conceito de desenvolvimento econômico e suas novas dimensões. Nesse 

âmbito serão apresentados os avanços recentes de alguns autores adeptos da escola de 

Londres, sobre a inter-relação entre crescimento econômico e a dimensão ambiental. Para 

tanto, a pesquisa tem carácter exploratório e utilizou como instrumentos a pesquisa 

bibliográfica e a estatística descritiva. Como resultados, os autores da Escola de Londres 

apresentam evidências da possibilidade de ajustar o desenvolvimento econômico das 

nações com maior eficiência e consciência no consumo do capital natural das nações e, 

portanto, permitindo um crescimento econômico com menores níveis de degradação 

ambiental. Com base nos resultados obtidos, percebe-se a inclinação da grande maioria dos 

128 países selecionados de crescerem economicamente ampliando o consumo de capital 

natural e, consequentemente, expandindo suas respectivas emissões de CO2, não 

configurando dessa forma a hipótese de ocorrência da curva de Kuznets. 

 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento Econômico; Crescimento; Meio Ambiente; 

Prosperidade; Escola de Londres. 
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Abstract: The traditional schools of economic thought present a mechanistic view of the 

economic system. With the insertion of a new social paradigm, sustainability, new 

alternatives emerge that propose economics increase with the minimization of 

environmental impacts. In this context, the objective of this work is to analyze the 

transformation of the concept of economic development and its new dimensions. In this 

context will be presented the recent advances of some authors adherents of the London 

school, on the interrelation between economic growth and the environmental dimension. 

Therefore, the research has an exploratory character and used as instruments the 

bibliographic research and the descriptive statistics. As results, the authors of the London 

School show evidence of the possibility of adjusting the economic development of the 

nations with greater efficiency and conscience in the consumption of the natural capital of 

the nations and, therefore, allowing economic growth with lower levels of environmental 

degradation. Based on the results obtained, it is possible to notice the tendency of the great 

majority of the 128 selected countries to grow economically, increasing the consumption of 

natural capital and, consequently, expanding their respective CO2 emissions, thus not 

configuring the hypothesis of the occurrence of the Kuznets Curve.  

 

Keywords: Economic development; Growth; Environment; Prosperity; School of London. 

 

 

INTRODUÇÃO 

O conceito de desenvolvimento econômico é utilizado na academia como um 

indicador do bem-estar da população de uma nação, em várias dimensões. Tais dimensões 

evoluíram ao logo do tempo com intuito de realizar avaliações mais precisas da realidade e 

com maior exatidão possível, a partir da extração de informações dos dados econômicos, 

sociais, político-institucionais e ambientais disponíveis nos bancos de dados estatísticos de 

cada país. 

As teorias econômicas, historicamente, não inserem como objetivo central a relação 

do homem com o uso dos recursos naturais não renováveis. O ambiente econômico, nestes 

casos, não se aproxima do ambiente natural. As escolas de pensamento econômico 

tradicionais apresentam uma visão mecanicista do sistema econômico, isolado do meio 

ambiente, contudo, com a inserção de um novo paradigma social, a sustentabilidade, 

surgem novas alternativas que propõem ganhos econômicos com mínimos impactos 

ambientais, o que remete a um novo modelo de desenvolvimento para as nações. 
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Neste contexto, o objetivo deste trabalho é analisar a transformação do conceito de 

desenvolvimento econômico e suas novas dimensões. A ideia é demonstrar que o conceito 

de desenvolvimento econômico tem uma natureza dinâmica que acompanha a evolução das 

necessidades humanas e seus impactos sobre o seu habitat. Adicionalmente, a partir das 

novas dimensões observadas, pretende-se apresentar os avanços recentes de alguns autores 

adeptos da escola de Londres, na discussão sobre a sustentabilidade ambiental, inserida no 

conceito de desenvolvimento, e seus desdobramentos para sociedade mundial. 

Para tanto, como estratégia metodológica, a pesquisa tem caráter exploratório, e 

utilizou como instrumentos de coleta de dados a pesquisa bibliográfica e a estatística 

descritiva. A pesquisa bibliográfica foi utilizada em dois momentos, primeiramente para 

delinear os conceitos de crescimento e desenvolvimento econômico, e no segundo 

momento para compreender a importância da dimensão ambiental inserida no novo 

contexto do desenvolvimento. Nesta etapa, utilizou-se como referencial os autores adeptos 

da Escola de Londres, que discutem a relação entre crescimento econômico e prosperidade 

para as nações. Por fim, como alicerce para os argumentos de embasamento teórico, foi 

utilizado o método de estatística descritiva, por meio da correlação serial entre a emissão de 

CO2 e PIB per capita de 128 países selecionados na base de dados do Banco Mundial entre 

1960 e 2013. 

O artigo está organizado em cinco seções. Além dessa introdução, na próxima seção 

apresentar-se-á o referencial teórico utilizado para construir a trajetória dinâmica de 

definição do conceito de desenvolvimento. Posteriormente, é contextualizada a dimensão 

ambiental, inserida no conceito de desenvolvimento econômico, de acordo com a 

perspectiva de alguns autores da Escola de Londres, como também apresentar a correlação 

serial entre as variáveis emissão de CO2 e PIB per capita. Na quarta seção será apresentada 

a relação entre utilização dos recursos naturais e distribuição da riqueza entre as nações. 

Por fim, na última seção constam as considerações finais e recomendações para futuras 

pesquisas.   
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EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 

Na dimensão macroeconômica, a definição de desenvolvimento econômico envolve, 

principalmente, as variáveis emprego e crescimento do produto. A maioria dos adeptos da 

escola clássica de pensamento econômico utilizam o termo desenvolvimento econômico 

como sinônimo para crescimento econômico, tendo em vista que para tais autores os 

benefícios produzidos pelo crescimento econômico seriam compartilhados pelos agentes 

participantes do processo de produção, segundo suas respectivas participações, e, desse 

modo, de forma justa, mas não necessariamente igualitária (JONES; VOLLARTH, 2015). 

Neste contexto, a ideia de crescimento econômico faz menção ao processo de 

metamorfose estrutural da economia e da sociedade, os quais ampliam os padrões de vida 

mediante progresso tecnológico e acumulação de capital nos processos de produção. Já o 

conceito de desenvolvimento econômico incorpora a ideia de crescimento e adiciona as 

dimensões sociais, político-institucionais e ambientais. Tal conceito pode ser entendido 

como resultante do crescimento econômico adicionado aos progressos obtidos nas variáveis 

que representam a qualidade de vida76 dos cidadãos. No entanto, o crescimento econômico 

deve ser autossustentado de modo a combater os problemas sociais dos países, tais como: 

miséria, desemprego, discriminação e desigualdades. 

Outro importante fator relacionado ao conceito de desenvolvimento é o meio pelo 

qual pode-se obter o resultado de tal processo. Diferentemente das propostas proferidas 

pelo Consenso de Washington, de modo geral, a estratégia a ser adotada deve conter não só 

elementos referentes à estabilidade macroeconômica, mas outros contextos, como apontou 

De Paula (2006): a) O Estado arbitrar e incentivar a concorrência com fim de determinar as 

variáveis crucias da economia (emprego e distribuição de renda); b) O Estado deve ser forte 

e capaz nos planos políticos, regulatórios e distributivos e, também, financeiramente sólido 

(crescimento econômico e estabilidade de preços); c) Deve executar uma transformação 

produtiva que alicerce a competitividade a nível internacional, ou seja, uma política 

                                                 
76 Saúde, educação, habitação, transporte, mobilidade, saneamento, acesso à internet, etc. 
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industrial em pró da contínua melhoria da competitividade das exportações nacionais e do 

contínuo aumento do coeficiente de valor agregado. 

A condução e execução da estratégia neodesenvolvimentista, conforme apontado, é 

crucial para que um país subdesenvolvido possa aproveitar as escassas oportunidades de se 

desenvolver a taxas crescentes. Isto é, deve-se internalizar a ideia de catching-up (DE 

PAULA, 2006). Em outras palavras, ao longo do processo de desenvolvimento econômico 

é primordial que o país subdesenvolvido seja capaz de extrair vantagens das oportunidades 

geradas pelo momento histórico transcorrido. 

Adicionalmente, a ideia de desenvolvimento econômico de uma nação pode ainda 

estar entrelaçada em quatro objetivos políticos no atual contexto social, sendo eles: a 

liberdade, a justiça social, o bem-estar e a proteção da natureza. Isso posto, para suceder 

progressos, é preciso prevalecer a liberdade, a igualdade de oportunidades e a proteção ao 

meio ambiente (BRESSER-PEREIRA, 2007). 

Com base nesta perspectiva conceitual, pode-se avaliar o desenvolvimento 

econômico de um país por meio do processo de evolução das liberdades usufruídas pelos 

cidadãos. Logo, para haver avanços com relação ao desenvolvimento econômico é 

necessário reparar os fatores que afetam a privação de liberdade, especificadamente, 

destituição social sistemática; negligência dos serviços públicos; insuficiência de 

oportunidades econômicas e pobreza econômica77 (SEM, 1999; 2000). 

Nesse contexto, a escolha racional de alternativas que podem oferecer outras formas 

de riqueza às nações deve ser considerada para perpetuar um formato de desenvolvimento 

sustentável, com preocupações de bem-estar imaterial, como saúde, nutrição, educação, etc. 

Contraditoriamente, a atual economia induz o indivíduo a crer que a felicidade está 

relacionada ao “bem-possuir”, e tal ocorrência só pode se concretizar por meio do 

crescimento econômico. O atual modelo de crescimento seria o destruidor dos laços de 

bem-estar, simplesmente, por destruir o meio ambiente e comprometer a qualidade de vida, 

                                                 
77 A pobreza econômica é falta de liberdade para satisfazer a fome, adquirir remédios para 

doenças tratáveis, habitar em locais adequados, ter acesso a água tratada e a saneamento 

básico. 
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a qual é substituída por bens materiais que, por sua vez, fomentam o consumo e todo o 

ciclo econômico. (FIALA, 2015). 

Entretanto, para Jackson (2009), a questão do bem-estar perpassa as relações 

materiais, tal autor entende que a felicidade (proposta do desenvolvimento) não pode ser 

apenas quantificada pelo PIB, existem outras relações pessoais, sociais e culturais que 

devem ser mensuradas para designar um país como desenvolvido. Esse autor reflete acerca 

da prosperidade das nações na qual a ideia de prosperar não é sinônimo de crescimento. Um 

exemplo pode ser o uso do PIB como uma medida econômica para atingir o crescimento, 

contudo, a elevação da renda per capita em países pobres não significa essencialmente a 

presença de prosperidade. É compreensível que para os países em desenvolvimento, o 

crescimento ainda é imprescindível, visto como única alternativa tanto para sair da miséria 

quanto para melhorar os índices de qualidade de vida. A questão central, desta forma, seria 

porque as nações desenvolvidas ainda objetivam o crescimento econômico como uma 

vantagem competitiva, sendo que já possuem índices satisfatórios de oferta de serviços à 

população. 

Dessa forma, como já mencionado, a prosperidade, em muitos casos, tem se 

confundido com acesso a bens de consumo e aos retornos econômico-financeiros, todavia, 

seu real significado vai além da questão monetária, até mesmo porque em países 

considerados “prósperos”, também existem desigualdades socioeconômicas. Em vista 

disso, o crescimento econômico, principalmente nos últimos 50 anos, deixou parte da 

população mundial sem nenhuma perspectiva de melhorar sua qualidade de vida, o que 

justifica “repensar” as teorias de crescimento econômico. E, adicionalmente, a ausência de 

prosperidade, em diversos países em desenvolvimento, é perceptível no aumento de 

doenças causadas pelo ritmo de trabalho e demais doenças decorrentes de má alimentação 

ou até mesmo da qualidade dos alimentos (JACKSON, 2009). 

A partir dessa constatação, a variável ambiental se torna um elemento primordial, 

uma vez que o essencial na discussão sobre desenvolvimento econômico é realizá-lo de 

modo sustentável. Em outras palavras, é o empenho da atual geração em produzir um 

legado para as gerações futuras sem comprometer em termos financeiros e ambientais suas 
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respectivas condições de vida. Para tanto, no atual estágio de desenvolvimento econômico 

dos países, há a preocupação em harmonizar o crescimento econômico e seus decorrentes 

problemas sociais78 com os entraves ambientais79. 

Por fim, esta seção apresentou uma breve distinção entre os conceitos de 

crescimento e desenvolvimento econômico. Na próxima seção serão descritos os últimos 

avanços da escola de Londres sobre a importância da dimensão ambiental inserida no 

conceito de desenvolvimento econômico. 

 

O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E A DIMENSÃO AMBIENTAL 

 

Em 1789 Thomas Malthus (1996) já havia ressaltado indiretamente80 a importância 

da dimensão ambiental em relação ao processo de desenvolvimento econômico de uma 

nação. Tal autor discutiu o problema na oferta de alimentos ao afirmar que a produção de 

alimentos cresce de forma linear enquanto o crescimento da demanda por alimentos pela 

população se amplia de forma exponencial. Não obstante, Malthus não previu a redução da 

taxa de crescimento populacional nem, tampouco, os avanços tecnológicos. Apenas no 

início da década de 1970 o Clube de Roma retoma tal discussão, destacando cinco aspectos 

alarmantes: a industrialização; o aumento da desnutrição; o crescimento populacional (em 

algumas regiões); o esgotamento dos recursos naturais não renováveis e a deterioração 

ambiental (MEADOWS et al., 1972). 

 Posteriormente, em agosto de 1979, no Simpósio das Nações Unidas, a expressão 

"Desenvolvimento Sustentável" foi proferida publicamente. Tal expressão versava sobre as 

inter-relações entre Recursos, Ambiente e Desenvolvimento (VEIGA, 2006). No entanto, 

este conceito se tornou político apenas a partir do relatório de Brundtland, em 1987, 

                                                 
78 Miséria, pobreza, desemprego, etc. 
79 Destaca-se o problema do efeito estufa e a preocupação com o consumo dos recursos não 

renováveis. 
80  Indiretamente porque não se pode esperar que naquele momento histórico Thomas 

Malthus poderia imaginar a velocidade de expansão da produtividade do setor agrícola (uso 

da tecnologia) e do grau de degradação ambiental que o acompanha. 
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elaborado pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, quando foi 

definido o conceito de Desenvolvimento Sustentável: “A humanidade tem a capacidade de 

gerar o desenvolvimento sustentável para assegurar que eles alcancem suas necessidades 

do presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de alcançarem suas 

próprias necessidades” (BRUNDTLAND, 1987, p. 24). 

A partir da década de 1990, as discussões ambientais passaram a se destacar em 

fóruns mundiais, sendo que, em 1992, com a Segunda Conferência das Nações Unidas para 

o Meio Ambiente e Desenvolvimento (Eco 92), essas discussões passaram a ter maior 

enfoque na mídia, incluindo a sociedade nos debates sobre as questões ambientais, 

principalmente, com o lançamento da Agenda 21. Este documento foi firmado de modo que 

cada nação se comprometeu a acompanhar e refletir sobre soluções e prevenções 

socioambientais, nos âmbitos global e local, com a participação efetiva da sociedade, que 

faz referência ao modelo de desenvolvimento econômico (CONFERÊNCIA DAS 

NAÇÕES UNIDAS SOBRE O MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1995). 

A posteriori, em 1997, foi firmado o Protocolo de Kyoto, que estabeleceu metas 

para redução de emissão de gases de efeito estufa em países desenvolvidos a partir de 2005 

(GODOY, 2010). Apesar de tal compromisso firmado, Jackson (2009) afirma que relatórios 

recentes apontam resultados negativos, já que a emissão de gases poluentes está 

aumentando desde a década de 1990. Além disso, outros problemas ambientais requerem 

atenção: perda de diversidade biológica; poluição dos solos e escassez de fontes de água 

potável.  

Tendo em vista esta preocupação com o processo predatório de extração de recursos 

naturais e os consequentes resultados socioambientais negativos, os autores da Escola de 

Londres argumentam que há possibilidade de coexistir crescimento econômico e 

preservação do meio ambiente. Em outras palavras, a coesão da economia e ecologia é uma 

possibilidade factível. Nesta vertente teórica se questiona a substituibilidade dos diferentes 

capitais. 

Neste contexto, Jackson (2009) defende a economia da sustentabilidade a qual 

indica caminhos para prosperar a partir da concepção de que a humanidade vive sob um 
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planeta finito. Seus estudos têm por objetivo analisar se o atual modelo econômico é capaz 

de apresentar segurança e equilíbrio a longo prazo. A partir dai, conciliar o conflito entre as 

perspectivas de oferta e demanda de bens, produtos e serviços passa a ter uma perspectiva 

mais complexa. Isso porque, numa perspectiva é inevitável assumir que as mudanças 

tecnológicas oportunizaram novos paradigmas de bem-estar, possíveis por meio de técnicas 

industrializadas e inovadoras na agricultura (nutrição), saúde (tratamentos e medicamentos) 

e comunicação. Noutra perspectiva, a população demanda mais recursos naturais do que o 

Planeta é capaz de oferecer. 

A principal apreensão em relação ao crescimento econômico diz respeito aos limites 

ecológicos e a escassez de recursos, a exemplo da crise de 2008, quando o preço do 

petróleo alcançou US$ 147 o barril, ainda que nos meses subsequentes se percebeu uma 

queda nos preços, trata-se de um recurso finito o qual se tornará cada vez mais escasso e, 

provavelmente, elevará os custos de extração, causando um colapso, principalmente, no 

setor energético mundial. Isto posto, o progresso das nações já não está vinculado somente 

ao crescimento econômico, tal progresso depende da riqueza e da diversidade dos recursos 

naturais, da estabilidade climática e do equilíbrio dos ecossistemas. É justamente nesta 

discussão que surge o dilema: para se manter no mercado competitivo e garantir retornos 

econômico-financeiros é necessário aumentar a produtividade e manter o pleno emprego, 

todavia, isto requer o aumento no uso de recursos materiais e também naturais, o que não 

caracteriza necessariamente a sustentabilidade (JACKSON, 2009). 

Na tentativa de contribuir para ajudar a amenizar o conflito entre crescimento 

econômico e recursos naturais e ambientais disponíveis, na perspectiva de Pearce e Barbier 

(2000) esses recursos proporcionam benefícios econômicos tais como qualquer ativo 

passível de ser valorado e fornecer "serviços" a uma determinada economia. Esses ativos 

são denominados de capital natural e contribuem para a produtividade econômica e para o 

bem-estar humano. O valor do capital natural pode ser medido em termos da contribuição 

potencial para o bem-estar humano presente e futuro. 



 

V SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

II SEMINÁRIO DA REDE IBEROAMERICANA DE 
ESTUDOS SOBRE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL 

E GOVERNANÇA  

 

1052 
 Toledo, Paraná de 17 a 19 de outubro de 2018. 

 

É preciso ressaltar que o critério para determinar a eficiência econômica81 difere dos 

critérios para determinar sustentabilidade, apesar da possibilidade do desenvolvimento de 

ambos. No entanto, a eficiência não garante automaticamente a sustentabilidade. Em 

decorrência, se a economia for sustentável tanto quanto eficiente, então a alocação ótima de 

ambos recursos econômicos e ambientais deve satisfazer os critérios para alcançar ambos 

objetivos (PEARCE; BARBIER, 2000). 

A Figura 1 ilustra o estoque de capital total empregado pelo sistema econômico, 

incluindo capital natural (KN), que determina o leque de oportunidades econômicas e, 

portanto, bem-estar, avaliado pelas gerações presentes e futuras. Dessa forma, a sociedade 

deve decidir qual é o melhor uso do estoque de capital para aumentar a atividade 

econômica e o bem-estar atual. Além disso, deve decidir quanto é necessário poupar ou 

acumular para as gerações futuras. Portanto, não é o estoque de capital agregado na 

economia que importa e sim a sua composição. Isto é, a utilização desenfreada do capital 

natural pode comprometer o consumo das gerações futuras e, consequentemente, reduzir o 

seu bem-estar. Se esse for o caso, o desenvolvimento é essencialmente insustentável 

(PEARCE; BARBIER, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
81 Os economistas definem um resultado como eficiente se não existir uma mudança na 

alocação dos insumos e produtos da economia que torne um indivíduo melhor na sociedade 

sem piorar a situação de outro. 
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Figura 1: Desenvolvimento Sustentável. 

 
Fonte. Adaptado de Pearce; Barbier, 2000. 

 

A controvérsia sobre a utilização de capital natural inserida no conceito de 

desenvolvimento sustentável é descrita nas ideias de sustentabilidade fraca e forte. O 

principal ponto de desacordo entre aquelas ideias mencionadas é a de que se o capital 

natural tem um papel único ou essencial no bem-estar humano sustentável. Então, regras de 

compensação devem ser estabelecidas para não prejudicar as gerações futuras em relação à 

utilização do capital natural atual (PEARCE; BARBIER, 2000). 

No conceito de sustentabilidade fraca não há uma diferença inerente entre o capital 

natural e as outras formas de capital. Neste caso, as mesmas regras de degradação devem 

ser aplicadas para todas as formas de capital. Nesta concepção o capital natural degradado é 

passível de ser substituído por capital físico ou humano desde que o estoque de capital total 

permaneça aumentando ao longo do tempo. Isso é suficiente para atender o conceito de 

desenvolvimento sustentável nesta vertente de sustentabilidade fraca (Figura 1) (PEARCE; 

BARBIER, 2000). 

Em contraposição, na perspectiva da sustentabilidade forte os capitais físico e 

humano não são passíveis de substituir o capital natural. Adicionalmente, esta vertente 

questiona se os capitais físico, humano e natural, somados, representam um simples e 

Desenvolvimento	Sustentável

Assegurar	que	as	gerações	futuras	tenham	pelo	menos	as oportunidades	econômicas	potenciais	para	alcançar	o	bem-estar	
como	as	gerações	atuais.

Bem-estar	não	declina	ao	longo	do	tempo

Requer	o	gerenciamento	e	o	aumento	do	portfólio	de	ativos	econômicos,	o	estoque	de	capital	total,	de	modo	que	o	valor	
agregado	não	decline	ao	longo	do	tempo.

Capital	Natural	(KN) Capital	Físico	(KF) Capital	Humano	(KH)

1.	Sustentabilidade	Fraca

2.	Sustentabilidade	Forte

Todo	o	capital	natural	(KN)	é	não	essencial.

Algum	capital	natural	(KN)	é	essencial.

Mantém	o	capital	natural	intacto	por	causa	de:
• Substituição	imperfeita;
• Perdas	irreversíveis;

• Incerteza	sobre	valores;

Substituível	por	KF Substituível	por	KH
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homogêneo conceito de estoque de capital total. Tal controvérsia decorre do fato da 

incerteza em valorar os recursos ou serviços ambientais e, por conseguinte, compromete a 

capacidade de compensar, adequadamente, as futuras gerações pelas perdas irreversíveis 

geradas pela degradação ambiental atual. Dessa forma, para manter ou aumentar o estoque 

de capital total ao longo do tempo é requerido manter a não-substituibilidade e os 

componentes essenciais do capital natural constantes ao longo do tempo (Figura 1) 

(PEARCE; BARBIER, 2000). 

Esse debate com relação à capacidade de substituição entre diferentes tipos de 

capital e o capital natural e, portanto, sobre sustentabilidade fraca e forte é relevante para os 

tomadores de decisão política se decidirem em relação ao grau de utilização das riquezas 

naturais de um país. Isto se aplica, principalmente, aos países em desenvolvimento ou 

dependentes de exportação de recursos naturais, uma vez que a depender de qual conceito 

de sustentabilidade estão utilizando, podem acelerar ou retardar o grau de utilização do 

capital natural nacional e elevar ou reduzir o risco para as gerações futuras de alcançarem o 

mesmo nível de satisfação atual. 

Outra forma de explicar como se processa o desenvolvimento econômico nas 

nações, com uma orientação evidente para a preservação ambiental, é a Curva Ambiental 

de Kuznets (CAK). A hipótese é a de que existe uma relação em forma de U invertido entre 

uma variedade de variáveis que representam indicadores de poluição ambiental ou 

degradação dos recursos ambientais e o nível de renda per capita dos países ao longo do 

processo de desenvolvimento econômico. A implicação de tal hipótese é a de que o nível de 

poluição ou degradação ambiental deve inicialmente aumentar, mas, com o passar do 

tempo, tende a estabilizar e, posteriormente, a reduzir com a evolução do nível de renda per 

capita dos países. Vale destacar que o ponto de inversão, isto é, o ponto em que se inicia a 

redução no nível de poluição ou degradação ambiental é de aproximadamente US$ 5.000 

(PEARCE; BARBIER, 2000). 

A relação inversa entre renda per capita e indicadores de poluição pode sugerir que, 

inicialmente, o crescimento econômico, desprovido de algum grau de preservação 

ambiental, pode ser a estratégia adotada dos países em desenvolvimento para adquirirem, 
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num futuro próximo, a capacidade tecnológica necessária para iniciarem o ponto de 

desaceleração e posterior inversão nos níveis de poluição e degradação ambiental, apontado 

na curva de Kuznets.  

No entanto, como argumenta Arrow et al. (1995), o crescimento econômico 

ocorrido pode não proporcionar ou dar suporte à melhora na qualidade do meio ambiente. 

Segundo tal autor a Curva de Kuznets pode ser uma representação próxima da realidade 

para atividades poluentes que possuem custos de curto prazo, tais como atividades em que 

se produz resíduos de enxofre ou coliformes fecais. Mas tal curva não é valida para 

estoques de resíduos ou para atividades poluentes que possuem custos mais dispersos e de 

longo prazo, tais como CO2, uma vez que tais custos tendem a aumentar em função da 

renda per capita82. 

Segundo Panayotou (1997), a qualidade das instituições, a vontade e as habilidades 

políticas podem ser fatores significativos em relação ao cumprimento das leis de regulação 

para controle ou proibição da degradação ambiental, uma vez que podem reduzi-la em 

países com baixo nível de renda e em países de alto nível de renda podem acelerar os 

avanços para minimizar tal degradação. Para tal autor, melhores e mais efetivas políticas, 

tais como: assegurar os direitos de propriedade, o cumprimento dos contratos e efetivas 

regulações ambientais, podem achatar a curva de Kuznets e reduzir o preço ambiental do 

crescimento econômico. Nos países com alta densidade demográfica e com altas taxas de 

crescimento tendem a elevar o preço ambiental do crescimento, mas aquelas políticas 

podem compensar esse efeito sobre o preço ambiental e tornar o crescimento mais 

sustentável. 

Sendo assim, levanta-se uma questão fundamental: pode haver crescimento 

econômico e melhora na qualidade ambiental simultaneamente? A curva de Kuznets é um 

indicador que pode sugerir tal possibilidade. No entanto, surgem algumas dúvidas sobre a 

viabilidade de tal processo ocorrer simultaneamente derivadas da própria definição de 

crescimento econômico. A primeira é a de que o conceito de crescimento econômico 

                                                 
82 Os argumentos sobre degradação do solo e florestas, avanços e reformas institucionais e 

repercussão da redução da emissão de gases para os outros países são outros argumentos 

apontados como falhas da Curva de Kuznets, ver Arrow et. al. (1995). 
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pressupõe a necessária utilização adicional de materiais e energia, o que, por sua vez, faz 

emergir o conflito entre crescimento econômico e qualidade ambiental83. O segundo ponto 

de conflito está relacionado a falta de clareza sobre um fato empírico, ou seja, é possível 

existir crescimento econômico sem degradação ambiental, ou se isso for uma determinação 

normativa, não haverá crescimento econômico (PEARCE; BARBIER, 2000). 

Ao se observar a Tabela 1, pode-se verificar que dos 128 países selecionados no 

banco de dados do Banco Mundial entre 1960 e 2013, apenas o Reino Unido apresenta 

correlação serial negativa extremamente forte entre as variáveis emissão de CO2 e PIB per 

capita. Outros dois países, Alemanha e Luxemburgo, apresentaram correlação serial 

negativa forte. Do quarto país (Suécia) até o décimo segundo (Bulgária) a relação entre tais 

variáveis se apresentou em grau moderado, já entre o décimo terceiro país (Senegal) e o 

décimo oitavo (Estados Unidos da América) a correlação serial negativa se apresentou 

praticamente nula. A partir de tais resultados, pode-se afirmar que apenas nos doze 

primeiros países selecionados há evidência de uma relação negativa entre as variáveis em 

análise. Dessa forma, confirmar a hipótese de existência da curva de Kuznets se torna 

improvável a partir dos resultados apresentados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
83  Tal conclusão só é possível porque se desconsidera o desenvolvimento tecnológico 

economizador de insumos e minimizador da produção de resíduos. Além da evolução 

tecnológica nos processos de reciclagem. 
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Quadro 8. Correlação Serial entre emissão de CO2 e PIB per capita nos países 

selecionados. 

 
Fonte. Elaboração Própria com base nos dados do Banco Mundial (2017). 

 

Adicionalmente, pode-se constatar também que do décimo nono país até o último, 

todos apresentaram uma correlação serial positiva entre as variáveis emissão de CO2 e PIB 

per capita. Tais resultados demonstram que os países têm crescido economicamente 

conjugados com o aumento na emissão de CO2, fato esse que corrobora com as pesquisas 

realizadas na Malásia por Saboori e Sulaiman (2013), na Tunisia por Jebli e Youssef (2015) 

e na Austrália por Sarkodie e Strezov (2018). 

No estudo feito na Malásia os autores Saboori e Sulaiman (2013) argumentaram que 

o consumo de combustíveis fosseis está altamente correlacionado com a emissão de CO2. 

Isso implica que qualquer política de redução ou controle sobre o consumo de combustíveis 

de origem fóssil, provavelmente e simultaneamente, irá gerar efeitos adversos sobre o 

crescimento econômico. 

Já o estudo realizado na Tunisia, por Jebli e Youssef (2015), indica que há uma 

relação bidirecional de causalidade entre as emissões de CO2 e o consumo de energias não 

1 Reino Unido -0,904 33 Guiné-Bissau 0,393 65 Zâmbia 0,760 97 Israel 0,929

2 Alemanha -0,892 34 Antígua e Barbuda 0,396 66 Zimbábue 0,762 98 RAE de Hong Kong, China 0,930

3 Luxemburgo -0,788 35 Madagáscar 0,397 67 Emirados Árabes Unidos 0,766 99 México 0,932

4 Suécia -0,699 36 Países Baixos 0,405 68 Mali 0,782 100 Paraguai 0,932

5 França -0,554 37 Cuba 0,429 69 Omã 0,803 101 Cabo Verde 0,936

6 Venezuela, RB -0,553 38 Sudão 0,440 70 Áustria 0,803 102 Chipre 0,937

7 Roménia -0,535 39 Canadá 0,449 71 Gabão 0,805 103 Burkina Faso 0,938

8 Bahamas, The -0,533 40 Nigéria 0,449 72 Libéria 0,805 104 Sri Lanka 0,942

9 Níger -0,521 41 Iraque 0,466 73 Myanmar 0,806 105 Grécia 0,943

10 Bélgica -0,501 42 Irã, Rep. Islâmica 0,508 74 El Salvador 0,822 106 Chile 0,944

11 Comores -0,477 43 Serra Leoa 0,512 75 Mundo 0,836 107 Santa Lúcia 0,951

12 Bulgária -0,447 44 Federação Russa 0,541 76 Panamá 0,838 108 Costa Rica 0,951

13 Senegal -0,296 45 Jamaica 0,561 77 Malta 0,842 109 Dominica 0,959

14 Dinamarca -0,178 46 Brunei Darussalam 0,575 78 Argélia 0,860 110 Congo, Dem. Rep. 0,961

15 Islândia -0,110 47 Cote d'Ivoire 0,577 79 Butão 0,875 111 Tunísia 0,962

16 Quênia -0,057 48 Bermudas 0,588 80 Itália 0,877 112 Portugal 0,964

17 Malawi -0,054 49 Gana 0,621 81 Guatemala 0,885 113 Nepal 0,964

18 Estados Unidos -0,033 50 Papua Nova Guiné 0,626 82 Japão 0,889 114 Paquistão 0,964

19 Nicarágua 0,063 51 Guiana 0,631 83 Barbados 0,891 115 São Cristóvão e Nevis 0,970

20 Moçambique 0,092 52 Colômbia 0,639 84 Guiné Equatorial 0,892 116 Brasil 0,974

21 Bahrein 0,096 53 Burundi 0,653 85 Austrália 0,897 117 São Vicente e Granadinas 0,977

22 Suriname 0,108 54 África do Sul 0,663 86 República Dominicana 0,901 118 Índia 0,978

23 Mauritânia 0,142 55 Finlândia 0,687 87 Argentina 0,905 119 Maurícia 0,980

24 Togo 0,166 56 Camarões 0,692 88 Espanha 0,905 120 Coréia, Rep. 0,982

25 Arábia Saudita 0,258 57 Nova Zelândia 0,697 89 Seychelles 0,907 121 Indonésia 0,985

26 Cingapura 0,282 58 Belize 0,723 90 Peru 0,914 122 China 0,987

27 Kiribati 0,283 59 Jordânia 0,733 91 Benin 0,914 123 Turquia 0,988

28 Chade 0,335 60 Fiji 0,737 92 Gâmbia, The 0,916 124 Egito, Rep. Árabe 0,988

29 Ruanda 0,352 61 Irlanda 0,744 93 Botswana 0,922 125 Marrocos 0,989

30 Uruguai 0,355 62 Noruega 0,751 94 Honduras 0,923 126 Malásia 0,989

31 Suazilândia 0,357 63 Filipinas 0,753 95 Trinidad e Tobago 0,924 127 Bangladesh 0,991

32 Congo, Rep. 0,371 64 Bolívia 0,759 96 Equador 0,929 128 Tailândia 0,994

Correlação Serial entre emissão de CO2 (metric tons per capita) e PIB per capita (constant 2010 US$)
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renováveis. Adicionalmente, as suas estimativas de longo prazo demonstram que o 

consumo de energias não renováveis é um elemento que contribui significativamente para o 

aumento na emissão de CO2. No entanto, em decorrência da substituibilidade possível de 

ocorrer entre energias renováveis e não renováveis, pode-se esperar que um crescimento 

econômico contínuo estimule o uso de energia renovável e, consequentemente, provoque 

uma redução na emissão de CO2. 

Por último, o estudo feito na Austrália por Sarkodie e Strezov (2018) revela que os 

serviços relativos à energia são fundamentais e determinantes para se reduzir as emissões 

de CO2. Nesse estudo fica demonstrado que as exportações de energia melhoram a 

qualidade ambiental, já que as principais fontes de energia poluentes são exportadas para 

outras nações. Adicionalmente, esse estudo também revelou que qualquer mudança 

estrutural no crescimento econômico gera um efeito crítico sobre a sustentabilidade 

ambiental. Dessa forma, fica evidenciada a necessidade da dissociação entre a atividade de 

produção de energia e o crescimento econômico. Tal dissociação se torna crucial na medida 

em que se busca o aperfeiçoamento da eficiência energética de um país ou região e, 

consequentemente, a redução simultânea nas emissões de CO2 e na degradação ambiental. 

Portanto, estes resultados corroboram para alicerçar o argumento de Arrow et al. 

(1995), de que o crescimento econômico não pode respaldar a manutenção ou evolução na 

preservação do meio ambiente. E ainda, fortalecem o argumento de Panayotou (1997), de 

que a qualidade das instituições, a vontade e as habilidade políticas podem ter papeis 

cruciais no efetivo cumprimento das normas de proibição e regulação da degradação 

ambiental. 

Atualmente se percebe tanto como senso comum da população quanto nos discursos 

governamentais que, exceto por crises financeiras, as nações continuarão a crescer, o que 

Jackson (2009) denomina de “cegueira coletiva”. De acordo com o autor, se as nações 

insistirem no atual modelo de crescimento acelerado, o resultado será de prosperidade para 

uma minoria, destruição ambiental e, consequente, injustiça social, o que não acarreta 

desenvolvimento, simplesmente por não se tratar de uma sociedade baseada em civilidade. 

A prosperidade precisa ser partilhada, deve ir além da ideia de manter e criar empregos para 
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perpetuar o ciclo econômico. Além disso, é necessário firmar um compromisso de 

desenvolvimento que não esteja baseado apenas na premissa de crescimento desenfreado, 

mas de outras formas de manutenção da economia, como os projetos de agricultura 

familiar; centros comunitários e cooperativas locais. 

O impasse é que estes exemplos de produtores e consumidores de serviços, para a 

economia convencional, torna-se improdutivo, visto que limita as opções de consumo. É 

neste sentido que Jackson (2009) define a prosperidade, a qual designa a felicidade e 

satisfação de uma nação a partir de uma nova lógica social de consumo, que inclui 

prosperar social, física e psicologicamente, o que gera o bem-estar social de maneira 

racional e não material, com imposição de limites a extração de recursos e de consumo. 

Para concluir esta seção, na percepção de Jackson (2009), a prosperidade pode ser 

justa e duradoura, mas não pode ser isolada das condições materiais. A capacidade de 

produção é delimitada pela escala da população global e pela ecologia do planeta. Ao 

desconsiderar esses limites naturais objetivando atender aos desejos do tempo presente, 

pode-se, consequentemente, condenar o futuro dos nossos descendentes a um planeta 

empobrecido. Por conseguinte, ampliar a produção de produtos e reduzir o consumo não é 

uma tarefa simples de equacionar, entretanto, resultaria em uma perspectiva sustentável de 

prosperidade. A partir de tal concepção de desenvolvimento econômico, enfatizando a 

dimensão ambiental, faz-se necessário lançar uma luz sobre a relação entre uso de recursos 

naturais e distribuição da riqueza entre os países. Clarificar tais relações pode ser o ponto 

de origem para entender a natureza das atuais desigualdades entre as nações. 

 

UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS E DISTRIBUIÇÃO DA RIQUEZA 

ENTRE NAÇÕES 

Após a Segunda Guerra Mundial, as nações se tornaram globalmente dependentes 

do uso de materiais não renováveis e da energia de combustíveis fósseis. Desde os anos 

1950, a integração global dos mercados de commodities assegurou que, para se desenvolver 

e industrializar, uma economia não necessita mais acumular e explorar suas próprias fontes 

de recursos naturais, ao contrário, qualquer país pode embasar seu progresso econômico 
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complementando a exploração de sua dotação de recursos com a elevação do consumo de 

produtos primários e de energia adquiridos em outros países, por meio do mercado 

internacional. 

Em decorrência, na economia mundial contemporânea, à proporção que os países 

ampliam sua riqueza, a parcela de sua riqueza econômica que corresponde ao seu capital 

natural se torna cada vez menor. Efetivamente, desde 1950, as economias de baixa e média 

renda são predominantemente fornecedoras de recursos naturais, ao passo em que as 

economias de alta renda são as principais consumidoras, e existe uma explícita 

estratificação entre países ricos e pobres em termos de participação do capital natural na 

riqueza total (BARBIER, 2015). 

A exploração contínua dos recursos naturais e a consequente degradação ambiental 

que a acompanha está ocorrendo em escala crescente. Isso gera três implicações 

econômicas de acordo com Barbier (2015). A primeira implicação é a de que os países com 

desenvolvimento dependente de carbono e de recursos naturais garantem que na economia 

mundial a dotação de capital ecológico está em rápido declínio. Um fato relevante para 

ilustrar esse declínio é o de que nos últimos 50 anos os ecossistemas foram transformados 

para atender as crescentes demandas humanas de alimentos, água doce, madeira, fibras e 

combustível. A consequência disso foi uma perda significativa e irreparável na diversidade 

biológica e nos ecossistemas. 

A segunda implicação é a de que a maior depreciação do capital natural e a perda de 

capital ecológico não conduzem necessariamente a aumentos significativos da riqueza, 

principalmente nos países com desenvolvimento dependente de recursos naturais. Não 

obstante, quase todas as nações estão sofrendo problemas gerados pela crescente 

concentração da riqueza, em especial a privada, originada financeiramente e 

concomitantemente com a progressiva "marginalização" de vários segmentos da força de 

trabalho. É provável que essas duas tendências estejam conectadas e em decorrência, os 

mesmos desequilíbrios estruturais que levam ao uso ineficiente e insustentável do capital 

natural estão contribuindo para a alocação de mão de obra na economia e influenciando as 

crescentes disparidades de renda e riqueza. 
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Por último, a terceira implicação é a de que há uma crescente ameaça de 

aquecimento global. Durante as próximas décadas, o crescimento contínuo das emissões 

globais de gazes de efeito estufa (GEE) podem causar alterações climáticas globais 

irreversíveis. As mudanças resultantes nas temperaturas e precipitações globais 

provavelmente contribuem para o aumento do nível do mar e prejudicam a disponibilidade 

de água doce, os ecossistemas, a produção de alimentos, as populações costeiras e a saúde 

humana (BARBIER, 2015). 

Desde de meados do século XIX, as emissões globais de dióxido de carbono 

aumentaram contínua e exponencialmente. De acordo com a Figura 2, entre 1960 e 2013, as 

emissões de gases de efeito estufa no mundo já aumentaram cerca de 61,57% em termos de 

toneladas de CO2 per capita (BANCO MUNDIAL, 2017). 

 

 

 

Figura 2: Taxa de Crescimento do CO2 entre 1960 e 2013. 

 
Fonte. Elaboração Própria com base nos dados do Banco Mundial, 2017. 

 

Ao observar a Figura 2, nota-se que entre os grupos de países há uma tendência a 

desacelerar a emissão de CO2 per capita ao longo do tempo. É possível verificar que há 

uma relação entre volume de emissão de CO2 e nível de renda. Ou seja, há uma tendência 
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de desaceleração na emissão de CO2 per capita entre as nações com maior nível de renda 

per capita. No entanto, afirmar que há uma relação de causa e efeito unidirecional entre 

crescimento e melhora nos indicadores ambientais, no caso emissão de CO2, pode ser um 

equívoco. Isto porque 35,94% dos países selecionados no quadro 1 ultrapassaram o patamar 

de U$ 5.000,00 entre 1960 e 1979 e, destes, apenas 26,09% apresentaram correlação serial 

negativa na análise entre 1960 e 2013. 

Tais resultados reforçam a ideia de que outros fatores, além do crescimento do PIB 

per capita, devem ser pesquisados para embasar uma explicação mais consistente dos 

fatores que afetam a redução da emissão de CO2 e, por conseguinte, uma melhora na 

dimensão ambiental inserido no conceito de desenvolvimento econômico. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É inquestionável que o cenário atual de exploração exacerbada dos recursos naturais 

é preocupante, o que se constata principalmente pelas drásticas mudanças climáticas e 

emissão de gases poluentes que geram o efeito estufa. Neste contexto recente, as escolas 

econômicas, principalmente as de inclinação ortodoxa, deixam a desejar em relação à 

discussão sobre a dimensão ambiental e sua importância para o desenvolvimento 

econômico recente. Isso porque aquelas escolas econômicas tendem a conceber o 

desenvolvimento como um resultado final da trajetória percorrida pelo crescimento 

econômico das nações. 

Neste sentido, esse artigo teve como objetivo central apresentar o conceito de 

desenvolvimento econômico discutido por alguns autores pertencentes a denominada 

Escola de Londres que, por sua vez, evidenciam a possibilidade de ocorrer crescimento 

econômico considerando os limites ambientais, ou seja, sem necessariamente crescer a 

partir do modelo desenfreado de exploração dos recursos naturais. 

Para tanto, foi apresentado inicialmente os conceitos de crescimento e 

desenvolvimento econômicos presentes na literatura. Diferenciar esses dois conceitos é o 

ponto inicial para a discussão sobre os encaminhamentos a serem realizados pelos 

tomadores de decisão. Isto porque, pensar o desenvolvimento econômico de uma região ou 
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Estado, pressupõe compreender as diferentes dimensões presentes em tal conceito. Desse 

modo, as políticas macroeconômicas de uma nação precisam estar afinadas com as questões 

sociais, político-institucionais e, como discutidos neste artigo, as questões ambientais. Ao 

construir políticas públicas concatenando todas essas dimensões mencionadas, os resultados 

tendem a ser a de um crescimento autossustentado e, por conseguinte, tende-se a melhores 

resultados em termos de distribuição de renda, emprego e equidade socioeconômica. 

Sendo assim, este estudo também apresentou uma seção em que se discute 

justamente a dimensão ambiental inserida ao conceito de desenvolvimento econômico, que 

utilizou como referencial os teóricos da Escola de Londres: Tim Jackson, Edward Barbier e 

David Pearce, apresentando suas respectivas contribuições em relação à preocupação com o 

meio ambiente e, seus desdobramentos para o desenvolvimento econômico das nações 

contemporâneas. Isto é, ao considerar que há uma conexão entre a dimensão ambiental e 

crescimento econômico, percebe-se a necessidade de estabelecer como tais recursos 

ambientais serão utilizados para proporcionar crescimento econômico minimizando a 

emissão de CO2 e/ou degradação ambiental. 

Os autores David Pearce e Edward Barbier falam sobre os conceitos de 

sustentabilidade fraca e forte, além de discutirem a importância de indicadores como a 

curva de Kuznets para traçar uma relação cartesiana entre produção de CO2 per capita e 

renda (ou PIB) per capita dos países. Tais instrumentais foram inseridos neste estudo, para 

demostrar que atualmente a curva de Kuznets não se verifica para a maioria dos países, 

sendo eles desenvolvidos ou em desenvolvimento. 

Os dados apresentados, mostram que a maioria dos países apresentaram correlação 

serial positiva entre as variáveis emissão de CO2 per capita e renda per capita no período 

entre 1960 e 2013. Adicionalmente, os dados indicam que a taxa de crescimento geométrica 

média para os agregados de países ainda é positiva, com uma tendência a desacelerar, mas 

que possui maior nível quando relacionada aos agregados de países em desenvolvimento ou 

mais dependentes da exportação de recursos naturais. 

A partir dos resultados observados, uma agenda para pesquisas futuras tem como 

objetivo, por meio de métodos econométricos, avaliar a magnitude necessária da variação 
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na emissão de CO2 para se obter 1% de crescimento econômico da economia brasileira. 

Outra questão relevante é averiguar quanto do capital natural brasileiro é utilizado para dar 

suporte ao crescimento econômico nacional. Essas novas pesquisas são essenciais na 

medida em que podem dar alicerce empírico para que tomadores de decisão possam 

reavaliar como as dotações de recursos naturais nacionais estão sendo empregadas 

atualmente. 

Por fim, esse artigo pretendeu demonstrar a importância da dimensão ambiental 

inserida no conceito atual de desenvolvimento econômico. O que fica evidente é o fato de 

que o progresso das nações pode estar vinculado a sua capacidade de dissociar a sua 

eficiência na produção de energia em relação ao seu crescimento econômico, além de 

preservar e restaurar a diversidade dos recursos naturais, a estabilidade climática e o 

equilíbrio dos ecossistemas. Além disso, a necessidade de repensar o desenvolvimento 

econômico ecoa também sobre a responsabilidade social em relação ao consumo, uma vez 

que o equilíbrio ambiental está vinculado ao padrão de consumo em massa.  

Isto posto, o papel de interventor, tocante ao Estado, se torna crucial no sentido de 

conduzir políticas públicas para o cumprimento das normas sobre a regulação no uso do 

capital natural nacional e no controle sobre a degradação ambiental. 

 

REFERÊNCIAS 

ARROW, K. et al. Economic growth, carrying capacity, and the environment. Ecological 

economics, v. 15, n. 2, p. 91-95, 1995. Disponível em: 

http://www.precaution.org/lib/06/econ_growth_and_carrying_capacity.pdf. Acesso em: 

02/03/2018. 

BARBIER, E. Nature and Wealth: Overcoming Environmental Scarcity and 

Inequality. Springer, 2015. 

BRESSER-PEREIRA, L. C. Macroeconomia da estagnação: crítica da ortodoxia 

convencional no Brasil pós-1994. São Paulo: Ed. 34, 2007. 

BRUNDTLAND, Gro Harlem; COMUM, Nosso Futuro. Relatório Brundtland. Our 

Common Future: United Nations, 1987. 

CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE O MEIO AMBIENTE E 

DESENVOLVIMENTO. Resolução nº 44/228 da Assembleia Geral da ONU, de 22/12/89, 

http://www.precaution.org/lib/06/econ_growth_and_carrying_capacity.pdf


 

V SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

II SEMINÁRIO DA REDE IBEROAMERICANA DE 
ESTUDOS SOBRE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL 

E GOVERNANÇA  

 

1065 
 Toledo, Paraná de 17 a 19 de outubro de 2018. 

 

estabelece uma abordagem equilibrada e integrada das questões relativas a meio ambiente e 

desenvolvimento: Agenda 21. Brasília, 1995. 

DE PAULA, L. F. Repensando o Desenvolvimentismo. São Paulo em Perspectiva, v. 20, 

n. 3, p. 47-58, jul-set. 2006. Disponível em: http://www.seade.gov.br/wp-

content/uploads/2014/07/v20n3.pdf>. Acesso em: 12/04/2018. 

FIALA, L. K. Desenvolvimento: qual o melhor caminho? Sustentabilidad(es), v. 6, n. 12, 

p. 160-172, 2015.  

GODOY, S. G. M. O Protocolo de Kyoto e os países em desenvolvimento: uma avaliação 

da utilização do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. 2010. 211 f. Tese (Doutorado em 

Ciência Ambiental) – Universidade de São Paulo – USP, 2010. Disponível em:  

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/90/90131/tde-21112011-233304/en.php. Acesso 

em: 20/03/2018. 

JACKSON, Tim. Prosperity without grown? The transition to a sustainable economy. 

The Sustainable Development Commission, 2009. 

JEBLI, M. B.; YOUSSEF, S. B. The environmental Kuznets curve, economic growth, 

renewable and non-renewable energy, and trade in Tunisia. Renewable and Sustainable 

Energy Reviews, v. 47, p. 173-185, 2015. Disponível em: 

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032115001379>. Acesso em: 

22/06/2018. 

JONES, C. I.; VOLLARTH, D. Introdução à teoria do crescimento econômico. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2015. 

MALTHUS, T. R. Princípios de economia política e considerações sobre sua aplicação 

prática. São Paulo: Nova Cultural, 1996. 

MEADOWS, D. H. et al. The limits to growth. Nova Iorque: Universe Books, 1972. 

PANAYOTOU, T. Demystifying the environmental Kuznets curve: turning a black box 

into a policy tool. Environment and development economics, v. 2, n. 04, p. 465-484, 

1997. Disponível em: https://sites.hks.harvard.edu/cid/hiid/643.pdf>. Acesso em: 

01/04/2018. 

PEARCE, D. W.; BARBIER, E. Blueprint for a sustainable economy. Earthscan, 2000. 

SABOORI, B.; SULAIMAN, J. Environmental degradation, economic growth and energy 

consumption: Evidence of the environmental Kuznets curve in Malaysia. Energy Policy, v. 

60, p. 892-905, 2013. Disponível em: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421513004540>. Acesso em: 

20/05/2018. 

SARKODIE, S. A.; STREZOV, V. Assessment of contribution of Australia's energy 

production to CO2 emissions and environmental degradation using statistical dynamic 

approach. Science of The Total Environment, v. 639, p. 888-899, 2018. Disponível em:  

http://www.seade.gov.br/wp-content/uploads/2014/07/v20n3.pdf
http://www.seade.gov.br/wp-content/uploads/2014/07/v20n3.pdf
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/90/90131/tde-21112011-233304/en.php
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032115001379
https://sites.hks.harvard.edu/cid/hiid/643.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421513004540


 

V SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

II SEMINÁRIO DA REDE IBEROAMERICANA DE 
ESTUDOS SOBRE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL 

E GOVERNANÇA  

 

1066 
 Toledo, Paraná de 17 a 19 de outubro de 2018. 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969718318552. Acesso em: 

03/07/2018. 

SEM, A. K. Sobre ética e economia. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. 

______. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 

VEIGA, J. E. Neodesenvolvimentismo: quinze anos de gestação. São Paulo em 

Perspectiva (Seade), v. 20, n. 3, p. 83-94, 2006. Disponível em:  

<http://produtos.seade.gov.br/produtos/spp/v20n03/v20n03_07.pdf>. Acesso em 

22/02/2018. 

World Bank. Data. Disponível em: 

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?Code=NY.GDP.PCAP.CD&id=1ff4a498

&report_name=Popular-Indicators&populartype=series&ispopular=y# >. Acesso em 

23/04/2018. 

 

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969718318552
http://produtos.seade.gov.br/produtos/spp/v20n03/v20n03_07.pdf
http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?Code=NY.GDP.PCAP.CD&id=1ff4a498&report_name=Popular-Indicators&populartype=series&ispopular=y
http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?Code=NY.GDP.PCAP.CD&id=1ff4a498&report_name=Popular-Indicators&populartype=series&ispopular=y


 

V SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

II SEMINÁRIO DA REDE IBEROAMERICANA DE 
ESTUDOS SOBRE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E 

GOVERNANÇA  

 

1067 
 Toledo, Paraná de 17 a 19 de outubro de 2018. 

 

COMPLEXIDADE AMBIENTAL: O DESTINO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NA 

EXTRAÇÃO DO AZEITE DE OLIVA PORTUGUÊS 

 

ENVIRONMENTAL COMPLEXITY: THE DESTINATION OF SOLID WASTE IN THE 

EXTRACTION OF OLIVE OIL PORTUGUÊS 

 

Reinaldo Knorek84 

Rui Pedro Julião85 
 

 

SESSÃO TEMÁTICA: ST4- Meio ambiente, desenvolvimento regional e demografia 

 

Resumo: Este artigo inquire sobre o desenvolvimento rural e meio ambiente, no setor agrícola, 

na região do Alentejo em Portugal; enfatizando o avanço da produção dos azeites de oliva, de 

modo geral, objetiva a questão da complexidade ambiental sobre o destino dos resíduos sólidos 

na extração e processo de produção do azeite português. A pesquisa foi realizada por meio de 

estudos de casos, na UCASUL- União De Cooperativas Agrícolas, UCRL, na cidade de Beja, 

Portugal, tendo como ferramenta de coleta de dados aplicação de um questionário e entrevista 

com os diretores, da mesma, sobre o destino dos resíduos de bagaços e o meio ambiente. Os 

resultados desse estudo corroboram com a cultura do azeite de oliva, donde representa muito para 

a economia regional e territorial, sobretudo, a questão ambiental do destino dos resíduos sólidos 

de bagaços que geram toneladas de subprodutos e produtos poluentes na região do Alentejo. 

Logo, a UCASUL, trata por ano, cerca de 200 milhões de quilos desse bagaço de azeitona, 

proveniente de 54 lagares, cerca de 50% da produção nacional: a mesma se organizou para dar 

destino a esses poluentes. De certa forma, a solução encontrada pela união das cooperativas foi à 

reutilização dos resíduos produzidos a partir da extração do azeite, com reagentes químicos e a 

reutilização do bagaço como fonte de energia, vendidos como subprodutos energéticos, para a 

Espanha, amenizando assim, danos ambientais na região do Alentejo em Portugal. 

 

Palavras-chave: Meio Ambiente. Resíduos Sólidos. Azeite de Oliva. Desenvolvimento Rural. 

Cooperativas. 
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Abstract: This article inquires about rural development and the environment, the agricultural 

sector, in the Alentejo region in Portugal; emphasize the advancement of production of olive oil, 

in a general way, objectively the question of environmental complexity on the destination of solid 

waste in the extraction and production process of the Portuguese olive oil. The research was 

carried out by means of case studies, in the UCASUL - Union of Agricultural Cooperatives, 

UCRL, in the city of Beja, Portugal, having as a tool of data collection application of a 

questionnaire and interview with the directors, of the same, on the fate of residues of cake and 

the environment. The results of this study corroborate with the culture of olive oil, which means a 

lot to the regional economy and territorial cohesion, particularly the environmental issue of the 

destination of solid waste of cake that generate tons of byproducts and polluting products in the 

Alentejo region. Soon, the UCASUL deals per year, about 200 million kilograms of olive-

pomace oil, from 54 mills, approximately 50% of national production: The same is organized to 

give to these pollutants. Somehow, the solution found by the union of cooperatives was the reuse 

of waste produced from the extraction of olive oil, with chemical reagents and reuse of bagasse as 

a source of energy, sold as byproducts of energy, for Espanha, softening so, environmental 

damage in the region of Alentejo in Portugal.  

 

Keywords: Environment. Solid Waste. Olive oil. Rural Development. Cooperatives. 

 

INTRODUÇÃO 

 Para os portugueses o azeite faz parte do patrimônio sociocultural de sustento, cultura e 

modo de vida, além, do desenvolvimento: certamente é o que advém com o povo da região sul do 

Alentejo em Portugal. O azeite dessa região é doce e frutado, surpreende no paladar. 

Ligeiramente espesso e frutado com cor de ouro e por vezes, ligeiro tom de verde: é assim o 

azeite do Alentejo. Para muitos, insubstituível riqueza de sabor oriundo da seleção das melhores 

azeitonas que são cultivadas no Alentejo. O azeite arde com carinho e paixão na candeia do 

pobre, partilha a luz com a candeia do rico, acompanha e embala os olhos na leitura do anoitecer 

até a madrugada, desde a antiguidade está associado a práticas religiosas a mitos e tradições, a 

uso medicinal e manifestações artísticas, fazendo assim parte do patrimônio sociocultural, dos 

valores e das raízes mais profundas. É uma das riquezas que a terra dá e este - ouro líquido - que 

está sempre presente da vida portuguesa. É da árvore secular, companheira do homem, que brota 

a azeitona e o azeite, alimentos de longa tradição presente em toda mesa portuguesa, azeite do 

Alentejo, símbolo da harmonia, união e convívio, filho da terra e referência da cultura 

Mediterrânea é mais do que um alimento é a excelência ancestral (AZEITE DO ALENTEJO - a, 

2017). 
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A produção de azeitona, no Alentejo, passa por um processo cuidadoso, donde é apanhada 

com mecanismos tecnológicos, sobretudo, permitem mais produção e qualidade, uma vez que, 

define-se como um dos melhores azeites produzido em Portugal. Na atualidade, o azeite é 

extraído, em modernas centrifugadoras e são armazenados em cubas de aço inoxidável, até ser 

filtrado e engarrafado. O azeite do Alentejo é o óleo extraído, dos olivais na região do Alentejo, 

entre os meses de outubro à fevereiro, a partir das azeitonas, frutos das oliveiras, consoantes de 

variedades tradicionais da região como:  majoritariamente Galega, Cordovil de Serpa, Verdeal ou 

Cobrançosa. Logo que alcançam o estado de maturação ideal para obtenção de azeites frutados e 

suaves, são comercializados pelo mundo todo, e destaca-se unicamente por processos mecânicos. 

Todos os azeites, exclusivamente do tipo - virgem extra ou virgem -, são produzidos com 

recursos e métodos naturais, além de processos inteiramente tradicionais, preservando, assim, o 

sumo puro das azeitonas, que ao serem colhidos, levaram à obtenção dos melhores azeites de 

oliva do mundo.  

Em Portugal existem cinco zonas ou regiões de produção homogênea de azeite, passíveis 

de proteção por meio de uma D.O (Denominação de Origem), confirmadas pelo regulamento CE 

nº 2081/92, de 14 de julho, conjugado com o Despacho Normativo do Ministério da Agricultura 

nº 293/93, de 1 de outubro. São elas: Azeite de Moura, Azeite de Trás-os-Montes, Azeites do 

Ribatejo, Azeite do Norte Alentejano e Azeite da Beira Interior. 

Nesse contexto, o presente estudo investiga o processo produtivo do azeite de oliva, desde 

seu plantio, colheita e a complexidade do destino dos resíduos sólidos, na busca de incluir 

respostas à seguinte questão de pesquisa: de que forma o setor rural, na produção do azeite de 

oliva, está organizado para dar destino aos resíduos de bagaço e caroços na produção de azeite 

para manter-se sustentável o meio ambiental na região do Alentejo em Portugal? 
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REVISÃO DE LITERATURA 

 

Desenvolvimento rural e a Política Agrícola Comum (PAC) em Portugal e União Europeia 

  

Certamente, quando um país é desenvolvido, o mesmo possui políticas públicas 

desenvolvimentistas, e, ainda mais, nelas inclui as políticas específicas como, por exemplo, as de 

apoio ao setor agrícola, sobretudo, destaca-se aqui, o caso da União Europeia (U.E.), que foi 

desenvolvida de forma emergencial, como uma política agrícola comum a todos os Estados 

membros da U.E. Isto data, mesmo nos primeiros dias da formação da comunidade econômica, 

nomeadamente, está foi prevista no Tratado de Roma de 1957, entrando em vigor em 1962. Logo, 

no primeiro momento a Política Agrícola Comum (PAC) foi desenvolvida, formula seus 

objetivos principais, consoantes e estabelece: a) aumentar a produção agrícola através da 

promoção da industrialização das tecnologias agrícolas; b) garantir um rendimento adequado para 

os agricultores; c) estabilizar os mercados agrícolas; d) assegurar a disponibilidade de produtos 

agrícolas para os consumidores a preços acessíveis. Muitos autores, como por exemplo, 

(TOKAR, 1987) consideram a proposição de que o estabelecimento da PAC, formulada com o 

principal objetivo de reduzir as despesas dos consumidores com os produtos alimentares, de 

modo que, estes possuíssem maior poder de compra para outros bens de consumo, acelerando 

assim, o crescimento econômico da U.E.  

 Para alcançar os seus objetivos a Comunidade Europeia (CE) edificou um mercado 

agrícola Europeu, protegido da produção exterior através de barreiras tarifárias. Assim, os 

produtos que fossem produzidos mais baratos fora da Europa perdiam a sua vantagem 

competitiva no mercado Europeu, por estarem sujeitos ao pagamento de taxas para conseguirem 

entrar no espaço econômico da União Europeia. Foi, também, estabelecido um fundo de 

financiamento agrícola, cujas funções principais foram à estabilização dos preços do mercado, 

para garantir um rendimento razoável para os agricultores. Um mecanismo importante deste 

fundo de financiamento foram os preços de intervenção: quando a oferta de um produto agrícola 

aumentou de tal forma que os seus preços baixassem abaixo de um nível pré-estabelecido, o 
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fundo de financiamento agrícola comprava a sobre produção, de modo a evitar a descida 

excessiva de preços no agricultor. Desta forma, a oferta e a procura foram decopladas, pois um 

agricultor poderia sempre vender toda a produção, independentemente da procura no mercado. 

Na atualidade o fundo contribui para projetos sustentáveis, como o da produção do azeite 

português e a sustentabilidade ambiental na região do Alentejo. 

 Referenciando o desenvolvimento agrícola de Portugal, RIBEIRO (1989, p.46 volume 

IV), diz que as transformações da agricultura nos nossos dias atuais devem-se: 1) Ao alargamento 

da área regada por obras do Estado e, e em muito pequena escala, de particulares; o arroz foi à 

cultura que mais beneficiou, aumentando 30 vezes, em 40 anos, a média de sua produção. 2) À 

preponderância do trigo sobre outros cereais, devido ao seu preço imposto e compra e semente 

asseguradas por um organismo oficial; 3) À generalização do emprego de adubos químicos; 4) À 

mecanização, principalmente no Sul (algumas lavouras alentejanas e ribatejanas completamente 

equipadas com máquinas agrícolas), 5) Ao aparecimento de plantas melhoradas (trigos precoces, 

que escapam à irregularidades de Abril e a seca; 6) À supressão dos pousios (alternância de 

cereal com leguminosas). O autor, ainda diz que os obstáculos a uma modernização da vida rural 

portuguesa são de ordem natural e social: 1) Clima oscilante, com o mês crítico (Abril) de 

máxima variação em todo ano; 2) Solos muito podres (areais, cascalheiras, declives), 3) Falta de 

capitais (exceto a lavoura de tipo alentejano) e insuficiência do crédito agrícola; 4) Falta de 

associações e cooperativas, 5) Baixo nível técnico; 6) Miséria rural no Norte, onde vive do campo 

uma população que não pode manter, e falta de outros horizontes de trabalho na maior parte do 

mundo rural (donde a emigração e a atracção urbana; 7) Intervenção inconsiderada do Estado 

(rearborização de baldios pastoris e de cultura episódicas, com empobrecimento das populações, 

colonização agrícola em terras muito pobres e saturadas; 8) Reação oficial contra as formas de 

propriedade incompleta (enfiteuse), pelas quais se ocupam e valorizaram muitas terras 

abandonadas do Sul (foros).  

Assim, a agricultura portuguesa mantém ainda em grande parte uma estrutura antiquada, 

histórica, há muito ultrapassado nos países da Europa média. A história rural portuguesa é um 

domínio aflorado por agrônomos, geógrafos, etnógrafos, historiadores, mas apenas ilustrado pelas 

amplas, profundas e minuciosas investigações de Alberto Sampaio.  
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Com relação ao Nordeste, e de A. Silbert apresenta um artigo sobre a Beira Baixa e ao 

Alentejo. No que tange a produção do azeite de oliva e, para compreender tudo isso, foi preciso 

percorre o Alentejo, para verificar a importância do cultivo das oliveiras, onde existem, mais de 

150 mil hectares de olivais cultivados em milhares de séculos atrás. Assim sendo, constituem um 

dos aspectos mais marcantes da bela paisagem desse território. A oliveira uma das principais 

referências mediterrânicas arvore milenar de conotações bíblicas, que identifica a cozinha e as 

tradições e produz uma das gorduras vegetais mais importantes para a dieta rica e equilibrada. No 

município de Alvito, por exemplo, na região do Alentejo, tendo como ponto de partida, no que se 

refere o desenvolvimento cultural, existe oliveiras com mais de dois mil anos de idade (AZEITE 

DO ALENTEJO, a, 2017). 

 A foto 1, em Alvito, (KNOREK, 2017, p. 127), apresenta a história do azeite em Portugal, 

e demonstra que, num raio de 400 metros, ao redor da capela de Santa Luzia existem oliveiras 

com idades aproximadas de 2000 anos. Essas oliveiras foram introduzidas pelos povos mouros 

desde o Século I, D.C. 

Foto n 1- Capela Santa Luzia, Alvito, olival com mais de 2000 anos. 

 

Fonte: Acervo Reinaldo Knorek, dados da pesquisa, (2016) 
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 Essa referência histórica, sobre a produção de olivais é, a partir de um antiqüíssimo olival 

no Alvito, Baixo Alentejo, donde o geógrafo Jorge Gaspar, discípulo e amigo de Orlando 

Ribeiro, originam dados na história milenar dos fenícios, gregos, romanos, visigodos e 

muçulmanos que contribuíram para a fixação da oliveira em Portugal (RIBEIRO, 2011). E 

assinala os impactos da evolução recente para cultivo intensivo da oliveira: Portugal, um país 

atlântico, com uma cultura mediterrânica, RIBEIRO (1989, p. 103-104, volume IV) explica que a 

apanha do fruto se faz no princípio de novembro, por tempo já fresco e de dias curtos. Um búzio 

desperta, ainda de noite, os ganhões que se empregam neste duro serviço. O processo mais 

comum é o varejo, que tem grave inconveniente de destruir ramos tenros, diminuindo a formação 

de rebentos no ano seguinte: nas áreas de produção mais abundante e de qualidade apreciada 

(Alentejo, Beira Baixa, Ribatejo), a azeitona é ripada à mão, processo mais moroso, mais caro, 

mas que não traz qualquer prejuízo à árvore. O fruto cai em cima de panos, donde é transportado 

em cestos para lagar, geralmente a lombo de burros ou muares.  

 Com relação ao manejo da cultura da oliveira, como dito é milenar, existem na atualidade 

três sistemas de condução: 1) olival intensivo, 2) olival superintensivo e, 3) olival tradicional 

utilizado na para produzir as azeitonas para processar em azeites. Olival Intensivo - Árvores 

plantadas em compassos apertados - 285 a 415 árvores por hectare - exploradas em regadio. Entra 

normalmente em produção 5 a 7 anos após a instalação, podendo produzir durante várias décadas. 

Olival Superintensivo - Árvores plantadas em sebe, normalmente numa densidade entre 900 e 

1200 árvores por hectare. É explorado em regadio, e entra em produção dois a 3 anos após a 

instalação. Os olivais mais antigos que se conhecem explorados neste sistema raramente 

ultrapassam os vinte anos de idade. E por fim, o Olival Tradicional - Árvores plantadas em 

compassos largos - geralmente mais de 7x7m - 60 a 200 árvores por hectare - podendo ser 

mantidas em sequeiro ou regadio. 

 Na atualidade, muitos olivais estão sendo preparados com o novo sistema de produção, o 

olival superintensivo, para a colheita mecanizada, como se observa na foto 2,  em Ferreira do 

Alentejo, no Herdado do Marmelo,  já se utiliza, na totalidade, a colheita mecanizada. 
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Foto 2 - Colheita mecanizada no olival do Herdado do Marmelo 

 
Fonte. Acervo Reinaldo Knorek, dados da pesquisa (2016) 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 A metodologia tem como finalidade contribuir para a atividade científica - é a obtenção 

da verdade -, por meio da comprovação de hipóteses e objetivos em resposta a questão problema, 

que por sua vez, são pontes entre a observação da realidade e a teoria científica e pode explicar 

por meio de números e percepções dos atores envolvidos a realidade investigada. Para que isso 

ocorra de modo adequado, é preciso que se acrescente um método de trabalho, assim o método 

para este artigo foi o de investigação filosófica o Positivismo, pois  o mesmo parte do empirismo, 

ou seja, da percepção da realidade, por meio de experiências do contexto, em análises e 

explicabilidade em conceber os efeitos e as causas essa realidade. A investigação se fundamenta, 

quanto a sua natureza, pesquisa aplicada, pois gera conhecimentos para aplicação prática, onde é 

dirigida à solução de problemas específicos. Envolvem, sobretudo, as verdades e interesses 

locais. Assim sendo busca-se contribuir para fins práticos, com soluções para problemas 
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concretos e, além de transformar em ação concreta os resultados desse artigo. Na prática foram 

observados os destinos dos resíduos sólidos na produção do azeite de oliva na região do Alentejo 

em Portugal. Com relação aos objetivos o método empregado foi o exploratório-explicativo, por 

meio de questionários e entrevistas, na busca de compreender o todo desse sistema de produção 

do azeite de oliva no território do Alentejo, em análise, especialmente a complexidade ambiental 

voltado ao destino que os resíduos de industrialização a partir do processo de fabricação do azeite 

que vêm gerando, maiormente, toneladas de resíduos de pastas e caroços que, se não fossem dado 

um destino e reutilização, resultariam, certamente em poluição no meio ambiente em Portugal. 

Por conseguinte, quanto aos procedimentos se fundamentou na pesquisa bibliográfica, 

documental e survey, para coletar dados, foram realizadas visitas técnicas e aplicados um 

questionário com perguntas norteadoras sobre a história de formação, produção, produtos, 

certificações, e os danos ambientais emergentes com o processo de produção do azeite de oliva, 

entre outros. Assim, o questionário serviu como orientação de entrevistas gravadas, com o auxílio 

de gravador digital, aplicado com os gerentes e responsáveis por lagares, cooperativas e 

associações de produtores de azeitonas e azeites na região do Alentejo, nos municípios de Évora, 

Alvito, Ferreira do Alentejo, Beja, Moura. As visitas técnicas para realizar a entrevista foram 

realizadas no Elaia Lagar, na Cooperativa Agrícola Moura Barranco, e, nomeadamente na 

UCASUL - UNIÃO DE COOPERATIVAS AGRÍCOLAS, UCRL, Beja, uma cooperativa de 2º 

grau. (fruto da União de oito cooperativas - Beja, Brinches, Beringel, Moura e Barrancos, 

Ferreira do Alentejo, Serpa, Vidigueira, Aljustrel), que tem na sua principal atividade o 

reaproveitamento dos resíduos de pasta, bagaços e caroços de azeitonas oriundas do processo de 

industrialização do azeite de oliva na região do Alentejo. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

As cooperativas e o processo de extração do azeite de oliva na região do Alentejo 

  

 Assim sendo, após serem realizadas as visitas técnicas, com aplicação de questionário e 

realização das entrevistas para coletar dados, a Cooperativa Agrícola de Moura e Barrancos foi a 

primeira a ser visitada. Fundada em 195486, com a principal missão de dar resposta competitiva à 

transformação em azeite das produções de azeitona dos seus fundadores. As operações de 

transformação iniciaram-se, então, a partir da compra de um pequeno lagar de prensas. No 

entanto, a crescente adesão de novos cooperadores depressa exigiu a sua expansão, concretizada 

através de nova aquisição de outro lagar, já de maior capacidade. Até que, em 1987, necessitando 

aumentar novamente a sua capacidade de laboração, a Cooperativa fez uma terceira aquisição, 

desta vez à Sociedade dos Azeites de Moura, que nessa altura possuía um lagar mais moderno e 

com capacidade de moenda de cerca de 230 toneladas de azeitona por dia. (COOPERATIVA 

MOURA E BARRANCOS, 2017). 

 Quando entrevistado, a gerência da Cooperativa de Moura (2016) destacou que o processo 

de extrair o óleo das azeitonas, frutos da oliveira (Oleaeuropaea), segue com o recebimento, 

depois é separado da água de vegetação e isento de partículas da pele, da polpa, do caroço e da 

amêndoa, segue para a prensa e extraí o óleo de forma natural, sem processo químico. Para obter 

1 litro de azeite virgem são necessários 5 Kg de azeitonas. A extração do azeite realiza-se por 

meios mecânicos ou processos físicos de capilaridade e tensão superficial. Ao contrário do que 

acontece com os óleos vegetais, não são admitidos para este óleo, solventes ou métodos químicos 

de extração. O azeite distingue-se por se tratar de uma gordura proveniente da polpa da azeitona, 

ao contrário dos restantes óleos alimentares que são obtidos a partir das sementes de diversas 

espécies vegetais. Deste modo o azeite é considerado um óleo da polpa de um fruto. Logo, para 

se produzir um litro de azeite de oliva extra virgem, são necessários, entre 5 a 6 kg de azeitonas 

                                                 
86BACALHAU, Marisa. Azeite de moura, um patrimônio com história. Edição Câmara Municipal de Moura, 

Moura, 2005. 
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verde, que geram, por conseguinte, a produção de toneladas de resíduos de massa e caroços nesta 

região.  Na cooperativa de Moura, que utiliza a mais moderna tecnologia de extração de azeite, o 

lagar está também preparado para evitar a emissão de efluentes. Nas suas restantes seções, a 

Cooperativa comercializa as produções de cereais, de oleaginosas, e, ainda, os fatores de 

produção de que necessitam os seus quase 4000 cooperadores. A opção estratégica da 

Cooperativa Agrícola de Moura e Barrancos, bem ajustada às características da região onde 

opera, continuarão a privilegiar a capitalização nas produções mediterrânicas, cuja transformação 

possa proporcionar vantagens competitivas de diferenciação pela qualidade e pela valorização da 

sua origem e genuinidade, como é o caso do Azeite de Moura. Pode, pois, concluir-se, segundo o 

gerente da unidade (2016), que a estratégia de desenvolvimento da Cooperativa Agrícola de 

Moura e Barrancos, vêm aumentando progressivamente a sua capacidade de laboração, por meio 

de sucessivas aquisições de outros lagares, confirma, afinal, um caso paradigmático de sucesso da 

forma de organização cooperativa, como aquela que melhor defende os interesses dos 

agricultores, isto é, a que melhor remunera e escoa com maiores vantagens as suas produções 

para os mercados e com preocupação ambiental. Investimentos subsequentes transformaram o 

lagar da cooperativa no maior e mais moderno do país, com uma capacidade de moenda de 850 

toneladas de azeitona, diariamente. Esta capacidade permite acomodar uma produção média 

anual superior a 35.000 toneladas de azeitona, provenientes de 20.000 hectares de olival, de 1200 

cooperadores, transformando-a em mais de 7 milhões de quilos de azeites virgens, em cada 

campanha. A cooperativa, também, faz parte de um Programa de Desenvolvimento Rural, para 

modernização e ampliação das instalações de produção oleícola com num montante total de 

investimentos € 2.999.762.25, além da participação comunitária com € 896.141.74, tem 

participação a nacional de € 298.713.91 do Fundo Europeu de Desenvolvimento Rural. A 

Cooperativa produz cinco marcas de azeites: 1) Azeite Virgem Extra Premium CAMB, 2) Azeite 

Virgem Extra Bio, 3) Azeite Virgem Extra (Marcas - Azeite de Moura DOP Virgem Extra – 500 

m, Azeite de Moura DOP Virgem Extra – 750 ml, Azeite de Moura DOP Virgem Extra – 5L). 4) 

Azeite Virgem DOP e, 5) Azeite de marca Salúquia. No seu processo de colheita do Azeite 

Virgem Extra Premium CAMB, é de extremo rigor e cuidado, tendo as azeitonas sido colhidas 

sobre panos e transportadas rapidamente para o lagar, garantindo a total preservação dos frutos. A 
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extração do Azeite Virgem Extra Premium CAMB, iniciada com a trituração dos frutos inteiros, 

seguida de um revolvimento, em movimentos lentos, da pasta obtida, durante o tempo suficiente 

para que as partículas aguçadas do caroço triturado sulquem nas paredes da polpa do fruto em 

pasta, os canais para libertação do azeite retido nas células. Sob a ação centrífuga, o azeite foi 

recolhido e isolado dos restantes constituintes do fruto. Depois de extraído, o azeite manteve-se 

em depósito no armazém durante alguns dias, em ambiente escuro e fresco para que todas as 

partículas finas da polpa, ainda dissolvidas no azeite, pudessem tranquilamente depositar-se no 

fundo. Separado o azeite das partículas decantadas, embalados em ambiente fresco e em garrafas 

escura para que, até à hora de consumir, a luz exterior e/ou o calor não interfiram na cor verde 

brilhante natural nem nos aromas originais. Tudo isto para que seja preservada a sua única e 

verdadeira tarefa de transportador da cor e dos aromas do fruto, até as mesas dos consumidores. 

Para o Azeite Virgem Extra Bio, a Cooperativa Agrícola de Moura e Barrancos: produz, embala e 

distribui também azeites obtidos a partir das produções de olivais que seguem o Modo de 

Produção Biológico, isto é que não utilizam qualquer produto químico de síntese, quer seja na 

fertilização do solo, ou por via foliar, ou nos controles fitossanitários contra pragas e doenças. Os 

Azeites Virgem Extra, produzidos, embalados e comercializados pela Cooperativa, têm origem 

nas produções de azeitona dos seus cooperadores. O processo de extração é exclusivamente 

mecânico e a frio. Excluem-se por completo, os processos químicos de refinação de azeites 

defeituosos, ou a mistura de azeites virgens com azeites refinados, que dá pelo nome comercial 

de “azeite”. Por conseguinte, a nomenclatura constante nos rótulos das embalagens dos azeites 

distribuídos pela mesma é sempre seguida da qualificação “virgem”, que lhe confere a qualidade 

de ser um produto 100% natural. Apresenta-se ainda com as denominações “virgem extra”, para 

qualificar a seleção dos melhores lotes de azeites virgem, isto é, daqueles que apresentam 

melhores atributos organolépticos e menor acidez. Os azeites do tipo virgem produzidos, 

embalados e comercializados pela Cooperativa Agrícola de Moura e Barrancos, têm origem nas 

produções de azeitona dos seus cooperadores. O processo de extração é exclusivamente mecânico 

e a frio, não contendo quaisquer outras operações para além da lavagem, da moenda, do 

batimento, da centrifugação e da filtragem. Excluem-se por completo, os processos químicos de 

refinação de azeites defeituosos, ou a mistura de azeites virgens com azeites refinados, que dá 
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pelo nome comercial de “azeite”. Por conseguinte, reafirma-se que na nomenclatura constante 

nos rótulos das embalagens dos azeites distribuídos pela Cooperativa Agrícola de Moura e 

Barrancos é sempre seguida da qualificação “virgem”, que lhe confere a qualidade de ser um 

produto 100% natural. Apresenta-se ainda com as denominações “virgem extra”, para qualificar a 

seleção dos melhores lotes de azeites virgem, isto é, daqueles que apresentam melhores atributos 

organolépticos e menor acidez. A Cooperativa embala também azeite virgem com a marca 

Salúquia, uma marca tradicional de Moura com um cunho lendário, do tempo em que os árabes 

ocupavam a Península Ibérica. O azeite da cooperativa, no ano de 2016, conseguiu as 

premiações: Mario Solinas-International Olive Council-Frutado Maduro-Medalha de Ouro, Los 

Angeles International Extra Virgin oliveoil Competition-Medalha de Ouro, 

InternationaltasteandqualityinstituteBrussels-Duas, estrelas de Ouro, China International Olive 

OilCompetition-Menção Honrosa, o Concurso Nacional de Azeites de Portugal-Medalha de 

Prata, o PME Líder e o Sabor do Ano em 2016. O azeite de Moura produz-se numa região 

caracterizada por certa homogeneidade de solos, com declives suaves e moderados. A Serra do 

Sobral, um dos pontos mais elevados da região, onde as azeitonas têm um rendimento médio de 

24%, é uma das zonas mais produtivas do país. Em Moura existe o maior olival contínuo 

pertencente a um só proprietário, com cerca de 1500 hectares. Com toda essa produção de azeites 

da cooperativa de Moura, sobremaneira, gera toneladas de resíduos de bagaços de azeitonas, que 

precisam receber tratamento e destino correto para não contaminarem o meio ambiente, de forma 

sustentável, sem promover a poluição ambiental em torno dos lagares e em toda região.  

Assim, para resolver esse problema ambiental, cria-se a UCASUL, uma união de 

cooperativas, para dar um fim aos resíduos da massa e de caroços de azeitonas, evitando, 

sobretudo, danos ambientais causados pelos resíduos do processo de esmagamento das oliveiras 

nas instalações das cooperativas da região de Moura e Beja, no Alentejo em Portugal. 

 

O caso da UCASUL - União de Cooperativas Agrícolas na região do Alentejo. 
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Ao criar a UCASUL, para resolver alguns problemas ambientais, gerados pelos resíduos 

do processo de extração dos azeites, segundo87 o Jornal Público, com a notícia: “Cheiro a azeite 

incomoda populações de Beja, Cuba e Mértola”. A origem do problema pode estar associada ao 

tratamento de bagaço de azeitona em fábrica em Alvito e Moura ou resultar dos novos lagares 

instalados na região. Há mais de um ano que o intenso odor a azeite invade a cidade de Beja, sem 

se saber ao certo qual a sua origem. Surge de repente e fica por algumas horas, deixando os 

habitantes a torcer o nariz pelo cheiro desagradável. Maria da Luz, residente na cidade, adquiriu 

um novo hábito: assim que o cheiro lhe chega à pituitária, recolhe a roupa do estendal que tem 

nas traseiras de casa, e procura manter as janelas fechadas - "Já perguntei a um funcionário da 

autarquia se sabia o que se passava", explicou a moradora, sem conseguir obter uma explicação 

plausível. As conjecturas surgem nas conversas de rua. Uma associa o fenômeno ao plantio de 

milhares de hectares de novo olival em redor da capital do distrito. Outros presumem que a 

azeitona caída no chão liberte o cheiro de que toda a gente se queixa. A dimensão das 

preocupações acabou por chegar à última sessão da Assembléia Municipal de Beja. Jorge Pulido 

Valente, presidente do executivo camarário, admitiu que o cheiro a azeite tivesse origem na 

fábrica da União de Cooperativas Agrícolas do Sul (UCASUL) em Alvito, que trata o bagaço de 

azeitona produzido nos lagares da região. Na seqüência do aumento exponencial de novos olivais, 

a UCASUL expandiu a sua fábrica. A dimensão do produto transformado pode observar-se no 

volume de emissões gasosas que são transportadas pelos ventos dominantes. No ambiente 

informado, Jorge Pulido Valente, explicou que o problema não está apenas a afeta a cidade de 

Beja, a 45 quilômetros de distância da unidade fabril. Na vila de Cuba, e até em Mértola, distante 

de Alvito cerca de uma centena de quilômetros, as populações também se queixam do cheiro a 

azeite. O autarca informou os deputados municipais que já solicitou à Comissão de Coordenação 

e Desenvolvimento Regional do Alentejo para que indague sobre a sua proveniência, e que 

intervenha "para eliminar" os cheiros incômodos, mas sem colocar em causa o funcionamento da 

fábrica da UCASUL, dado o seu peso e importância para o sector oleícola. Francisco Orelha, 

presidente da Câmara de Cuba, defronta-se com o mesmo problema. "Penso que estamos perante 

uma situação de saúde pública", observa o autarca, frisando que já diligenciou junto da empresa 

                                                 
87

Disponível em: https://www.publico.pt/2011/10/01/local/noticia/populacoes-de-beja. Acesso em 09 jun. 2018. 

https://www.publico.pt/2011/10/01/local/noticia/populacoes-de-beja
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para minorar o impacte da sua laboração, mas que lhe foi "dito que só libertam vapor de água". O 

mau cheiro tem-se acentuado de tal forma que foi "forçado a informar o Ministério do Ambiente 

sobre o que se passa". 

Aníbal Martins, gerente da UCASUL, na entrevista (2016), admitiu ao público que a 

causa do problema possa estar associada ao aparecimento de quase três dezenas de novos lagares 

na região, que depositam em lagoas de retenção a céu aberto, os efluentes produzidos na sua 

laboração. A fábrica da UCASUL, na foto n 3, tratou em 2015 cerca de 200 milhões de quilos de 

bagaço de azeitona, proveniente de 54 lagares, cerca de 50% da produção nacional deste 

subproduto resultante da extração de azeite.  

 

Foto 3 - Instalações da Cooperativa UCASUL e o estoque à céu aberto dos resíduos sólidos. 

 

Fonte: Acervo Reinaldo Knorek, dados da pesquisa (2016) 

  

 Na foto 3 acima, o depósito é a céu aberto dos resíduos do processo de produção dos 

azeites, em Beja, Portugal, que se resume na atividade da empresa em secar o bagaço de azeitona 

para depois extrair o óleo. A operação produz uma enorme quantidade de vapor de água que é 

lançado na atmosfera, através das quatro chaminés da fábrica. O gerente da UCASUL (2016) 
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garante que é feita uma "monitorização exaustiva" das emissões compostas de 98% de vapor de 

água. Da região de Beja, a empresa transforma o bagaço produzido por cerca de três dezenas de 

"grandes" lagares, na sua maior parte instalados nos últimos cinco anos. Estes equipamentos 

extraem azeite produzido por cerca de 40.000 hectares de novos olivais. A biomassa resultante 

(casca e caroço de azeitona) "é utilizada como energia" no sistema de secagem do bagaço. Como 

os efluentes resultantes da extração de azeite nos novos lagares são concentrados em sistemas 

lagunares para que decorra a evaporação da água, Aníbal Martins, admite, "embora não o possa 

provar", que os maus cheiros de que se queixam as populações possa ser produzido nestas lagoas 

que foram instaladas junto a cada novo lagar. 

 Outra boa notícia desse processo - “Bagaço de azeitona português gera energia em 

Espanha” - é atribuída à fábrica, situada em Alvito, faz a secagem e a extração do óleo deste 

subproduto do azeite. No ano de 2016, o seu volume de negócios foi na ordem dos sete milhões 

de euros. Em apenas dois meses de campanha, em 2015, a fábrica da UCASUL, em Alvito, 

recebeu mais de 200 milhões de quilos de bagaço de azeitona. O número impressiona, mas resulta 

do esforço dos Associados Da União De Cooperativas Agrícolas Do Sul e da sua adaptação ao 

aumento de novos olivais intensivos, na região, por parte de empresários espanhóis a que não é 

alheia a chegada das águas do Alqueva aos campos alentejanos. Para poder ter esta capacidade 

instalada, a UCASUL fez vários investimentos nos últimos anos que já ultrapassam os € 50 

milhões de euros. Construiu uma nova bacia para receber o bagaço, aumentou o número de 

secadores e investiu numa caldeira, tudo para poder secar o bagaço, que depois é usado como 

combustível na própria unidade (cerca de 50% retorna ao processo) ou vendido para biomassa, 

fonte de receita juntamente com o óleo de bagaço de azeitona. A UCASUL assume uma posição 

de liderança de mercado neste sector emergente devido a uma política sustentável. “esta é uma 

fábrica de evaporar a água que vem na lama, que é o novo bagaço de azeitona de duas fases. Nós 

evaporamos a água e ficamos com o bagaço sólido do qual extraímos algum óleo de bagaço”, 

explica à renascença Luís Mira Coroa, presidente da cooperativa. Espanha88 absorve quase toda a 

produção, e o que sobra é colocada no mercado “para vender às empresas que têm licenças para 

                                                 
88Disponível em: http://rr.sapo.pt/noticia/47814/bagaco_de_azeitona_portuguesgeraenergia_em_espanha. 

Acesso em 09 de mai.2018. 

http://rr.sapo.pt/noticia/47814/bagaco_de_azeitona_portuguesgeraenergia_em_espanha
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produzir energia através de biomassa”, refere: A unidade emprega quase seis dezenas de pessoas 

e trabalham 24 horas, os sete dias da semana e pelo menos durante dez meses, ininterruptamente. 

Exporta 99% de tudo o que produz. Espanha absorve quase toda a produção para as suas centrais 

de energia. Portugal deixou fugir a possibilidade de uma central de biomassa agrícola, um projeto 

da UCASUL que ficou à espera de uma licença que nunca viu luz verde. Uma “espinha na 

garganta” deste responsável. “Não conseguimos essa licença. Politicamente”, lamenta. “Não foi 

interessante para os governos que passaram e agora, também, já não há dinheiro para fazer coisas 

dessas. O certo é que na restante Europa olivícola, Espanha, Itália e mesmo em França, estas 

centrais têm produção de energia através desta matéria. No nosso caso, vendemos para os outros 

produzirem. Essa mais-valia não conseguiu trazer para cá”. Sem baixar os braços, a UCASUL, 

que já cobre todo o sul do país até à região de Porto Alegre, espera chegar mais longe e instalar, a 

partir de 2017, uma segunda unidade deste tipo no Alto Alentejo reduzindo assim custos de 

transportes e abrindo o mercado também aos espanhóis da Extremadura. “Com uma unidade no 

Alto Alentejo vamos conseguir expandir o raio de ação para a Beiras, o Ribatejo e a nossa idéia é 

também chegar à Extremadura espanhola”, avança Luís Mira Coroa, presidente da União de 

Cooperativas Agrícolas do Sul. Mesmo ao sabor da variação dos preços do mercado do óleo ou 

da biomassa, a verdade é que a empresa continua a crescer. Em 2016, o seu volume de negócios 

foi na ordem dos sete milhões de euros.  Diante dessa produção, quando realizada a visita técnica 

aproveitou-se para aplicar o questionário com a gerência da UCASUL, uma cooperativa de 2º 

grau. (fruto da União de oito cooperativas (Beja, Brinches, Beringel, Moura e Barrancos, Ferreira 

do Alentejo, Serpa, Vidigueira, Aljustrel). Segundo a gerencia (2016), a UCASUL - União de 

Cooperativas Agrícolas do Sul - nasce em 1992 do fruto da união de oito cooperativas, do Baixo 

Alentejo, numa lógica de transversalidade de representação do sector. O objetivo principal foi a 

aquisição de uma empresa em falência técnica, que representou o primeiro passo na busca de uma 

solução para o setor do azeite, nomeadamente para o seu subproduto: o bagaço de azeitona. Com 

a introdução de métodos de produção de azeite inovadores e mais limpos – duas fases em vez de 

três –, o bagaço de azeitona ficou mais difícil de tratar, resultado de um maior nível de umidade, 

que obriga ao seu armazenamento em tanques e a um maior esforço de secagem. Para responder a 

esta problemática, em 2001 a UCASUL investiu cinco milhões de euros numa nova unidade de 
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secagem de bagaços de azeitona, viabilizando assim a recepção do subproduto do azeite extraído 

em duas fases, um processo a que a maior parte das empresas do sector se converteu. O setor do 

azeite registra forte crescimento, resultado, sobretudo, de investimentos de grandes grupos 

espanhóis, e em 2007 a UCASUL avança com investimentos para consolidar sua capacidade de 

resposta a esse crescimento. A aposta recaiu no aumento da capacidade de armazenamento, que 

hoje atinge os 110 mil metros cúbicos, e que levou a um aumento de cerca de dez vezes dos 

volumes processados, com reflexos nos resultados operacionais da UCASUL, otimizados pelo 

efeito de escala. “Investimos na altura certa, porque o grande volume do sector converteu-se ao 

processo de extração de azeite de duas fases”, explica Carlos Martins, diretor fabril da UCASUL. 

Hoje, a UCASUL – que é majoritariamente detida pela Cooperativa Agrícola de Beja e Brinches 

– recebe o bagaço líquido de azeitona de todos os lagares associados, evitando assim que estes 

interrompam a sua laboração. Em esse processo de recolha, análise, armazenamento e valorização 

do bagaço de azeitona, por via da sua secagem e extração do óleo, que é depois totalmente 

exportado para refinadores na Espanha, constituindo a principal fonte de receita da UCASUL.  A 

forte posição de mercado que a UCASUL hoje assume tem essencialmente que ver com a gestão 

e aperfeiçoar os processos de extração dos azeites na região do Alentejo. A estratégia passou por 

criar uma estrutura técnica a (UCAES – União de Cooperativas Agrícolas Engenharia e Serviços) 

que permitisse crescer de forma sustentada, técnica e economicamente, resultado da integração de 

automação e tecnologia num sector que nunca o tinha feito antes. Em paralelo, foram formadas 

equipes multidisciplinares que permitiram uma adaptação permanente à mudança. “Os processos 

eram muito tradicionais e com a UCAES garantimos tudo o que precisamos para crescer em 

termos de automação, com a vantagem de ser tudo feito à medida das nossas necessidades. Com 

o nosso ‘know-how’, a automação e a otimização de processos fazemos três vezes mais e 

aumentamos os rendimentos”, explica o diretor fabril da UCASUL, lembrando a posição de 

liderança de mercado num setor emergente, que continua a crescer. Assim sendo, o que sobra é 

colocado no mercado “para vender às empresas que têm licenças para produzir energia através de 

biomassa”, tanto em Portugal como na Espanha, refere a gerência89. A unidade emprega quase 

seis dezenas de pessoas. Trabalham 24 horas, os sete dias da semana e pelo menos durante dez 

                                                 
89 Disponível em: «http://rr.sapo.pt/noticia/47814/bagaco_de_azeitona».  Acesso em 20 abr. 2018. 
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meses, ininterruptamente. Exporta 99% de tudo o que produz para a Espanha, que absorve quase 

toda a produção para as suas centrais de energia. Portugal deixou fugir a possibilidade de uma 

central de biomassa agrícola, um projeto da UCASUL, que ficou à espera de uma licença que 

nunca viu luz verde. Uma “espinha na garganta” deste responsável. “Não conseguimos essa 

licença. Politicamente”, lamenta. “Não foi interessante para os governos que passaram e agora, 

também, já não há dinheiro para fazer coisas dessas. O certo é que na restante Europa olivícola, 

Espanha, Itália e mesmo em França, estas centrais têm produção de energia através desta matéria 

a partir de biomassa. No nosso caso, vendemos para os outros produzirem e essa - mais-valia - 

não conseguiu trazer para cá, destacou o mesmo. A UCASUL assume-se como líder no setor, 

com uma olivicultura em grande mudança e crescimento, onde procura soluções 

tecnologicamente validas, para problemas reais, considerando sempre a atualidade ambiental e 

social. O setor energético torna-se apetecível, no entanto, só será economicamente viável atuando 

numa perspectiva de escala: sendo uma Cooperativa de 2º grau, e representando os agricultores, 

garantindo a transversalidade das ações, numa ótica empresarial de economia social e ambiental. 

 

CONCLUSÃO  

 Portugal é caracterizado por uma enorme diversidade de tradições e métodos de produção 

de vinhos e azeites, dando origem a produtos muito variados, com base nessa arte tão portuguesa 

do desenvolvimento rural. Estes produtos são, assim, uma tradução das regiões que lhes dão 

origem ao patrimônio histórico e cultural do país: a região dos azeites. No território do Alentejo 

se encontra também estudos, ensaios e testes das equipes técnicas, visto que procuram 

constantemente novos caminhos, com a motivação de encontrar os vinhos e azeites do futuro: que 

garantam a sobrevivência da exploração dessa cultura milenar. As práticas agrícolas do território 

do Alentejo buscam, no futuro, fazer uma gestão de aperfeiçoamento no uso dos recursos naturais 

de forma sustentável a eliminar uso de produtos de síntese, potencializando a qualidade dos 

azeites de forma natural. A produção de azeitonas e azeites na região do Alentejo apresenta 

resultados do estudo e demonstram que a cultura do azeite de oliva, representa, certamente, para a 

economia regional e territorial, o produto de grande influência no desenvolvimento sustentável e 
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gerador de empregos, renda e divisas para Portugal: sobretudo, são séculos e décadas de 

produção, melhorias, certificações e busca de produtividade e qualidade dos azeites de oliva da 

região do Alentejo. É um sistema de produção milenar e que garante a sobrevivência e 

sustentabilidade da exploração agrícola e uma região com denominação de origem controlada em 

que o azeite é um produto determinante par ao desenvolvimento territorial e regional do Alentejo. 

 Entrementes, a cooperativa UCASUL, no processo de suas atividades, busca, sobretudo, 

diminuir os danos ambientais com o reaproveitamento dos resíduos sólidos, e promovendo assim 

o desenvolvimento territorial de forma sustentável. 
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IMPACTOS E ESTRATÉGIAS AMBIENTAIS: UMA PERSPECTIVA DAS AÇÕES 

SUSTENTÁVEIS REALIZADAS POR UMA EMPRESA DO RAMO DE 

AGRONEGÓCIO 

 

 ENVIRONMENTAL IMPACTS AND STRATEGIES: A PERSPECTIVE OF SUSTAINABLE 

SHARES BY A COMPANY OF THE AGRIBUSINESS INDUSTRY 

 

Cristiane Ivete Bugs VIONE90 

Patricia KISCHNER91 

Sandra Beatriz Vicenci FERNANDES92 

 
SESSÃO TEMÁTICA: ST4 - Meio ambiente, desenvolvimento regional e demografia 

 
Resumo: O objetivo deste artigo é apresentar as ações e estratégias que uma empresa do ramo de 

agronegócio têm empreendido em direção à redução de seus impactos ambientais. A análise 

empírica foi realizada em uma organização de porte médio localizada na região Noroeste do 

Estado do RS. Os dados foram coletados por meio de entrevista semiestruturada e a pesquisa é de 

caráter qualitativa. Os resultados demonstram que as empresas, de modo geral, têm buscado 

cumprir as exigências legais, correspondendo ao conceito de ação reativa, no entanto, percebe-se 

que há iniciativas, mesmo que em estágio inicial, de ações voltadas à preservação ambiental que 

correspondem ao segundo grupo: ações proativas. A pesquisa confirma que a identificação e 

avaliação dos impactos ambientais nas organizações, independente do setor e tamanho do 

empreendimento, constitui uma ferramenta importante na criação de diretrizes que codificam a 

gestão ambiental fundamentada na preservação do meio ambiente, contribuindo assim, para o 

desenvolvimento sustentável local e regional. 

 

 

Palvaras-chave: Impactos. Ambientais. Gestão. Ambiental. Práticas. Empresariais. 

 

Abstract: The objective of this article is to present the actions and strategies that a company of 

the agribusiness sector has undertaken towards the reduction of its environmental impacts. The 

empirical analysis was performed in a medium sized organization located in the Northwest region 

of the State of RS. The data were collected through a semi-structured interview and the research 

is qualitative. The results demonstrate that the company, in general, has sought to comply with 

the legal requirements, corresponding to the concept of reactive action, however, it is noticed that 
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there are initiatives, even at an early stage, of actions aimed at environmental preservation that 

correspond to the second group: proactive actions. The research confirms that the identification 

and evaluation of environmental impacts in organizations, regardless of sector and size of the 

enterprise, is an important tool in the creation of guidelines that codify environmental 

management based on the preservation of the environment, thus contributing to local sustainable 

development and regional levels. 

 

 

Keywords: Environmental. Impacts. Environmental. Management. Business. Practices. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Diante do dinâmico processo de globalização presenciado nos últimos tempos é   

crescente a preocupação da população mundial com os entraves sociais e ambientais gerados pelo 

modelo de produção contemporâneo. Posto que, grande parte das tecnologias de produção 

utilizadas pelas empresas atualmente desencadeiam vários efeitos nocivos ao meio ambiente, 

contribuindo para a emissão de gases poluentes e consequente esgotamento dos recursos naturais 

existentes.  

Dentre as diferentes alternativas buscadas pela sociedade para solucionar estes entraves 

ambientais decorrentes do atual modelo de desenvolvimento econômico, a gestão ambiental 

representa uma alternativa importante para a mitigação dos efeitos negativos dos processos 

realizados pela atividade empresarial. Por conseguinte, a avaliação dos impactos ambientais 

gerados pelos processos produtivos representa uma etapa imprescindível no contexto da gestão 

ambiental, tendo em vista que ela fundamenta todas as ações realizadas pelas organizações de 

diferentes setores da atividade econômica (FERNANDES et al, 2008).  

A avaliação do impacto ambiental, embora seja um importante instrumento de política 

ambiental, ainda é uma ferramenta pouco explorada. Compreendê-la como um processo eficaz 

que possibilita definir, mensurar, monitorar, corrigir as possíveis causa e efeitos gerados por 

determinada atividade sobre o ambiente, representa importante alternativa em direção ao 

desenvolvimento local sustentável. 
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Diante do exposto, o presente estudo propõe verificar os impactos ambientais e as 

principais estratégias de atenuação realizadas por uma empresa do ramo de agronegócio situada 

na região Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. 

O estudo justifica-se em função dos impactos e ações empreendidas pela atividade 

empresarial ser um tema de grande relevância no contexto atual, uma vez que a sociedade está 

cada vez mais preocupada com os efeitos ambientais gerados pelas atividades econômicas. Desse 

modo temas relacionados a gestão e avaliação dos impactos ambientais tem se tornando um 

atrativo para a realização de pesquisas cientificas e acadêmicas. 

O artigo está organizado em cinco seções, além desta introdução, é apresentado o quadro 

teórico de referência que procura situar o contexto intelectual que sustentou o estudo. Na terceira 

seção, aborda-se a metodologia que orientou a condução do estudo. Na quarta seção, apresentam-

se os resultados obtidos com base na organização analisada. Por fim, são apresentadas as 

conclusões da investigação, bem como suas limitações e oportunidades para estudos futuros. 

 

 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Desenvolvimento Sustentável  

 

A iniciativa de desenvolvimento sustentável tem como marco principal a insatisfação de uma 

parcela da sociedade, com os limites da abordagem predominante capitalista baseada na utilização 

desordenada e predatória dos recursos naturais. Essa insatisfação é reflexo da conscientização, por 

parte das entidades sociais, acerca dos elevados níveis de deterioração da qualidade de vida da 

população e da crescente pressão da degradação ambiental sobre os ecossistemas.  

Embora diversas inciativas pautando preocupações ambientais já estivessem em curso, a 

Conferência Mundial sobre Meio Ambiente de Estocolmo, em 1972, foi o marco mais importante no 

processo de conscientização da comunidade internacional sobre os limites do desenvolvimento 

econômico. Foi um período marcado por forte debate entre aqueles que defendiam o desenvolvimento 

a qualquer custo, mesmo pondo em risco a própria natureza e os partidários das questões ambientais 

(ROMEIRO, 2012).  
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 Na década de 1980, a Organização das Nações Unidas retomou o debate sobre a crescente 

utilização e degradação dos recursos naturais nos processos de produção capitalista e, através da 

Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, gerou o Relatório Brundtland, o qual 

propõe o desenvolvimento sustentável como aquele que busca promover a harmonia entre os seres 

humanos e a natureza, não se referindo apenas ao impacto da atividade econômica no meio ambiente. 

Diz respeito, principalmente, as consequências dessa relação na qualidade de vida e no bem-estar da 

sociedade tanto presente quanto futura (FERNANDES et al, 2008).  

 A definição completa que foi cunhada por esta Comissão vai muito além: está nas mãos da 

humanidade para tornar o desenvolvimento sustentável, isto é, garantir que atenda às necessidades do 

presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atender também as suas. O conceito 

de desenvolvimento sustentável implica limites, não limites absolutos, mas limitações impostas aos 

recursos do meio ambiente o estado atual da tecnologia e organização social e a capacidade da 

biosfera de absorver os efeitos das atividades dos recursos humanos, mas tanto a tecnologia como a 

organização social podem ser geridas e aprimoradas a fim de proporcionar uma nova era de 

crescimento econômico (CMMAD, 1987). 

A princípio, o reconhecimento de que existe uma contradição incontornável entre um estoque 

de recursos finitos, muitos dos quais irreprodutíveis na escala humana e um crescimento infinito 

apregoado pelo sistema econômico, parece ser inquestionável. Trata-se de reconhecer que o fator 

limitante fundamental não é a finitude do estoque de materiais não renováveis, mas de capacidade 

ecossistêmica de absorvê-los e manter um equilíbrio favorável à vida humana (ROMEIRO, 2012). 

Desse modo, Veiga (2006) estabelece que a atividade econômica, o meio ambiente e o bem-

estar da sociedade formam um tripé o qual fundamenta a ideia de desenvolvimento sustentável. A 

relação entre o desenvolvimento sustentável e gestão ambiental baseia-se no fato de que este último 

conceito é um condicionante para que o primeiro aconteça. Considerando que o conceito de 

desenvolvimento sustentável sugere uma legado permanente de uma geração a outra, para que todos 

possam suprir suas necessidades, a sustentabilidade, ou seja, a qualidade daquilo que é sustentável, 

passa a incorporar o significado de manutenção e conservação permanente dos recursos naturais. Isso 

exige avanços científicos e tecnológicos que ampliem permanentemente a capacidade de utilizar, 
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recuperar e conservar esses recursos, bem como novos conceitos de necessidade humanas para aliviar 

as pressões da sociedade sobre ele (BARBIERI, 2005). 

Sen (2000) destaca que para ocorrer de fato um desenvolvimento satisfatório é necessário que 

se removam as principais fontes de privação de liberdade, ou seja, a pobreza, a carência de 

oportunidades econômicas e destinação social sistemática, a negligência dos serviços públicos e a 

intolerância ou interferência excessiva de Estados repressivos. Assim, todas as formas de relação do 

homem com a natureza devem ocorrer com o menor dano possível ao ambiente. 

 A atividade industrial é considerada o principal indutor de danos ao meio ambiente. Desse 

modo, implantação de padrões tecnológicos menos nocivos ao ambiente é uma condição necessária 

para que o crescimento econômico possa ser mantido e que juntamente com a distribuição mais 

equitativa dos benefícios gerados por este crescimento se caminhe na direçao do desenvolvimento 

sustentavel.  

 

 Avaliação do impacto ambiental da atividade empresarial  

 

A avaliação do impacto ambiental (AIA) é um instrumento de política ambiental utilizado 

para identificar e gerenciar os principais impactos do desenvolvimento econômico sobre o 

ambiente (BASSO; VERDUM, 2006). Trata-se de um conjunto de atividades técnicas e 

científicas que incluem o diagnóstico ambiental, a fim de, prevenir, medir e interpretar, quando 

possível, os impactos ambientais gerados por diferentes atividades.  

Conforme a Resolução espedida pelo Conama n. 01/86 considera-se impacto ambiental:  

qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio 

ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das 

atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: a saúde, a segurança e 

o bem-estar da população;  as atividades sociais e econômicas; a biota; as 

condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; a qualidade dos recursos 

ambientais. 

Outra definição relevante elaborada pela NBR ISO 14001 engloba as atividades 

desenvolvidas pelas organizações empresariais, trata-se de “qualquer modificação do meio 

ambiente, adversa ou benéfica, que resulte, no todo ou em parte, das atividades, produtos ou 
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serviços de uma organização”. Conforme esta definição, qualquer atividade que modifique o 

ambiente, independentemente de sua importância, caracteriza-se impacto ambiental.  

A avaliação de impactos ambientais é realizada através de vários métodos e envolve 

diversos grupos de interesse, como promotores de empreendimento, autoridades governamentais, 

especialistas, associações civis e outros setores relacionados (OLIVEIRA; BURZTYN, 2001), 

que tem por objetivo central o auxílio no processo de tomada de decisão. 

 Contudo, muitas vezes a avaliação de impactos ambientais, como instrumento da Politica 

Nacional do Meio Ambiente é considerada parte integrante das politicas de comando e controle 

das atividades poluidoras. Nessa condição, é considerada apenas um mero requisito 

administrativo, quando não um obstaculo ao desenvolvimento das atividades economicas.  

 Floriano, Souza e Correa (2007, p. 1) destacam que o papel da gestão ambiental é garantir 

que todos os processos organizacionais funcionem em conformidade com o meio ambiente, 

através do estabelecimento de procedimentos que buscam reduzir e controlar os impactos 

ambientais causados pelas empresas, aprimorando seu relacionamento com o meio ambiente e 

com a sociedade. Assim, a avaliaçao de impactos ambientais constitui-se é um dos principais 

elementos do proceso de gestao ambiental.  

 

Gestão Ambiental  

 

 Jabbour, Santos e Nagano (2009, p. 343) definem a gestão ambiental como o conjunto 

pertinente de ações, levado a cabo no contexto organizacional, que altera estrutura, 

responsabilidades, diretrizes, práticas administrativas e aspectos operacionais, para fazer frente à 

complexidade inerente à inserção da variável ambiental, atingindo expectativas e metas 

previamente estabelecidas, por meio da mitigação das externalidades negativas gerados pelas 

atividades empresariais. 

Em suma, percebe-se que gestão ambiental significa, responsavelmente, desenvolver, 

implementar e controlar estratégias que minimizem ou eliminem os danos causados ao meio 

ambiente por meio dos processos produtivos (FERREIRA, 2012).  
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 Desse modo alguns autores (DONAIRE, 1994; BARBIERI, 2004) propõem três estágios 

evolutivos para análise da gestão ambiental empresarial. No primeiro estágio, há uma postura 

reativa da empresa perante as problemáticas ambientais e, assim, as questões ambientais são 

avaliadas pela empresa apenas como um custo operacional, decorrente de práticas para evitar 

maiores impactos ambientais. O segundo estágio, é o chamado preventivo, uma vez que a questão 

ambiental se torna uma variável relevante para o desempenho empresarial, embora, ainda não se 

perceba oportunidades de melhoria do negócio com base nas questões ambientais. Nessa fase, há 

uma reestruturação dos processos produtivos para que a poluição seja evitada. Finalmente, no 

último estágio a variável ambiental passa a ser considerada uma estratégia do negócio, de modo, 

que todas as áreas da organização passam a criar ações pautadas na preservação ambiental 

(FERREIRA, 2012, p 141). 

O Sistema de Gestão Ambiental (SGA) têm se tornado um importante aliado das 

organizações que buscam manter seus processos e impactos ambientais sob controle. Isso ocorre 

através da mitigação dos impactos e danos ambientais decorrentes da atividade empresarial. 

Oliveira e Serra (2010, p. 430) discorrem que “um sistema de gestão ambiental pode ser descrito 

como uma metodologia pela qual as organizações atuam de maneira estruturada sobre suas 

operações para assegurar a proteção do meio ambiente”. 

 

Para Andreoli (2001, p. 65): 

 a implementação de um SGA constitui uma ferramenta para que o empresário 

identifique oportunidades de melhorias que reduzam os impactos das atividades 

de sua empresa sobre o meio ambiente, orientando de forma otimizada os 

investimentos para implementação de uma política ambiental eficaz, capaz de 

gerar novas receitas e oportunidades de negócio. 
 

 Arruda et al (2012) corroboram dizendo que a busca por novas perspectivas de 

crescimento e desenvolvimento econômico em concordância com o melhor aproveitamento dos 

recursos naturais e a mitigação dos impactos ambientais, estruturaram a gestão ambiental nas 

empresas. Assim, as organizações que optam por integrar a gestão ambiental a sua estratégia de 

negócio cada decisão se torna uma oportunidade de criação de valor para impulsionar a inovação 

e a implantação de novas tecnologias nos processos e produtos realizados por esta.  
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 Oliveira e Serra (2010) destacam que a série de normas NBR ISO 14001 tem sido uma 

das ferramentas mais utilizado para desenvolver a gestão ambiental nas empresas. Os autores 

destacam que no Brasil, sua adoção vem aumentando consideravelmente nos últimos anos, 

indicando amadurecimento das questões ambientais empresariais na direção de uma gestão 

sustentável. 

 Para Deroit (2006) este conjunto de normas ambientais, apresenta-se como um 

instrumento que pode ser utilizado, permitindo, ao mesmo tempo, o cumprimento da legislação 

ambiental, a proteção ao meio ambiente e melhoria da competitividade das empresas. Desse 

modo, a implantação de um sistema de gestão ambiental produz diversos benefícios a 

organização. Em especial o aumento das relações comerciais e acesso a novos mercados, redução 

de riscos, há maior controle e racionalização dos processos realizados pela empresa, melhoria na 

relação com colaboradores, melhoria da imagem pública e aumento da competitividade 

(FLORIANO; SOUZA; CORREA, 2007). 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

O presente estudo é de natureza teórico empírica, numa abordagem predominantemente 

qualitativa (MINAYO, 1994), explorando evidências empíricas sobre os impactos ambientais e as 

estratégias adotadas por uma empresa do setor de agronegócio localizada na região Noroeste do 

Estado do Rio Grande Do Sul. A escolha da empresa ocorreu de forma aleatória, após contato 

com diversas firmas do setor, a organização aqui pesquisada se dispôs a colaborar com o estudo. 

 O estudo parte de uma análise teórica sobre os conceitos de desenvolvimento sustentável, 

impactos ambientais e gestão ambiental empresarial, para isso, foram utilizadas obras de 

referência na área, bem como, estudos teóricos empíricos publicados em periódicos e eventos 

científicos que apresentam diferentes abordagens para a discussão do tema proposto. 

 A técnica de pesquisa utilizada para a coleta dos dados foi a entrevista semiestruturada 

realizada com os responsáveis pela gestão ambiental na empresa. O período de coleta dos dados 

foi de maio a junho de 2018. O roteiro da entrevista foi elaborado em blocos, sendo o primeiro 

destinado a identificação dos aspectos e impactos ambientais referentes ao segmento de atuação 
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da empresa, seguido pela identificação e descrição das estratégias adotadas para a diminuição dos 

impactos ambientais e, por fim as ações sociais desenvolvidas. 

  O tratamento qualitativo dos dados permitiu a classificação das estratégias, categorizadas 

em ações reativas, preventivas e proativas, empregando-se para tanto a técnica de análise de 

conteúdo descrita por Bardin (1977, p. 9) como “um conjunto de instrumentos metodológico que 

se aplicam a conteúdos extremante diversificados”. 

 

 

RESLTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Tomando como base para análise a investigação empírica, constata-se que mesmo a 

empresa não dispondo de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) certificado pelas normas ISO 

14001, está apresenta diversas iniciativas condizentes com as características de gestão ambiental 

descritas na revisão teórica deste estudo. Essas iniciativas empresariais estão voltadas para a 

eficiência econômica, equidade social e respeito ao meio ambiente, como sustentado 

teoricamente por (BARBIERI; SILVA, 2011). 

 As evidencias empíricas encontradas na empresa pesquisada, revelam os impactos 

ambientais e as respectivas ações realizadas para minimiza-los. Para fins desta pesquisa, as ações 

empresariais correspondentes à gestão ambiental são categorizadas em dois grupos de ações. 

Conforme descrito no quadro 1, primeiramente as práticas reativas, condizentes com os aspectos 

determinados pela legislação ambiental. Na sequência as práticas proativas desenvolvidas pela 

organização de forma consciente para a proteção ambiental.  
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Quadro 1 – Impactos ambientais e estratégias de gestão ambiental realizados por uma empresa do 

ramo de agronegócio da região Noroeste do Rio Grande Do Sul 

 

Setor de Atuação Agronegócio 

Principais Impactos 

Ambientais 

Contaminação da água, contaminação do solo, 

desmatamento, emissão de CO², resíduos de 

embalagens plásticas. 

Práticas Reativas 

- Laudos de emissão atmosférica; 

- Relatório de desmatamento de áreas verdes; 

- Conservação de área de reserva legal; 

- Manifesto de controle de resíduos (MTR); 

- Relatório mensal de destinação de resíduos; 

- Auditoria ambiental bienal; 

- Coleta de pilhas e baterias; 

Práticas Proativas 

- Programa logística de reserva; 

-Inclusão de geradores de energia movidos a 

combustíveis renováveis. 

- Programa de Produção e Uso de Biodiesel; 

- Constituição do comitê socioambiental  

  

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

 Os resultados deste estudo confirmam que as ações de ajustamento aos aspectos legais 

tem sido o principal elemento de orientação do processo de gestão ambiental na empresa, 

constata-se também a realização de diversas ações proativas concomitantemente as ações 

reativas, isto aparentemente corresponde a um nível de percepção positiva da empresa com 

relação aos impactos ambientais realizados por esta. 
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 De modo geral o atendimento aos aspectos legais representa majoritariamente as ações 

empreendidas pela empresa em relação à redução de seus impactos. Percebe-se, contudo, que há 

inciativas de ações voltadas à preservação ambiental que correspondem ao segundo grupo: ações 

proativas. 

As ações proativas são as atitudes relacionadas ao princípio de preservação e, envolvem o 

desenvolvimento de novos processos e produtos, reciclagem de resíduos, reaproveitamento de 

energia e integração com o meio ambiente (FERNANDES et al, 2008).  

Fazem parte deste grupo as ações descritas no quadro 1 como:  o Programa de Produção e 

Uso de Biodiesel em que, a empresa busca de forma sustentável a produção e o uso do Biodiesel, 

com o foco na inclusão social, via geração de emprego e renda. Uma vez que, 40% da matéria 

prima utilizada na produção é advinda da agricultura familiar. O Programa da logística de 

reserva, em que, grande parte das embalagens de fertilizantes comercializados são recolhidos e 

encaminhados par reciclagem; 

Outrossim, a organização mantem um comitê Socioambiental composto por 

colaboradores voluntários de diferentes áreas que buscam cumprir os aspectos legais impostos 

pela legislação ambiental desenvolvendo ações internas e externas voltadas ao meio ambiente e à 

sociedade. A ideia do comitê surgiu de uma necessidade de estabelecimento da política 

ambiental, em auditoria bienal. Porém, constatou-se que além de atender a legislação a empresa 

optou por desenvolver projetos que visão inclusão social no ambiente em que a organização está 

inserida. Outra ação proativa evidenciada foi a substituição de gerados movidos a combustíveis 

fósseis, por geradores movidos a combustíveis renováveis. 

 Evidenciou-se através da análise empírica que os gestores têm conhecimento dos 

impactos que os processos de produção realizados provocam ao meio ambiente. A percepção de 

ambos está centrada no desenvolvimento de ações que vão além do atendimento à legislação 

ambiental, uma vez que compreendem que além de “saúde financeira” positiva, a empresa deve 

respeitar e melhorar o ambiente onde está inserida.  

 Constatou-se também que os principais desafios enfrentados pela organização na 

implantação de práticas de gestão ambiental estão centrados em dois aspectos principais: custos 

financeiros e a educação ambiental. Conforme descrito pelos responsáveis pela gestão ambiental 
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da empresa, algumas ações demandam montantes financeiros elevados, ademais, as pessoas ainda 

não têm um comprometimento com o meio ambiente e isso dificulta a implantação de algumas 

práticas. 

 Para solucionar este entrave a organização criou o Comitê Socioambiental incluindo 

colaboradores de diferentes áreas da empresa e através deste estabeleceu a sua política 

socioambiental. Evidenciou-se através da análise empírica que diversas ações sociais são 

desenvolvidas por este comitê, dentre as quais destaca-se: o projeto contra o câncer de mama, em 

que são realizadas orientações sobre a doença e sua prevenção; visita do familiares dos 

colaboradores a empresas, estas são convidadas a participar das comemorações de aniversário da 

organização e o projeto de apoio a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais –APAE em 

que, são realizadas doações mensais de cestas básicas a instituição. 

Jabbour, Santos e Nagano (2009, p. 360) enfatizam que “para evoluir rumo a estágios 

mais avançados de gestão ambiental é requerida a incorporação da dimensão ambiental nas 

práticas de recursos humanos, adicionando-se a esse processo transformações ambientais em 

outras áreas de gestão”. 

Sob esta lógica Medeiros (2014) acrescenta que, uma das maneiras de se obter vantagem 

competitiva sem comprometer muitos recursos financeiros é adotar medidas socioambientais cuja 

implementação e resultado tornem-se atraentes aos olhos de seus consumidores e constituam-se 

em diferencial perante à concorrência. Desse modo, ações socioambientais voltadas para o 

interesse da sociedade tem se tornado uma estratégia de marketing implantado por diversas 

empresas de vários setores econômicos. 

 

CONCLUSÃO 

 

Dentre as diversas formas buscadas pelas organizações para mitigar os efeitos de seu 

desenvolvimento econômico no meio ambiente, a gestão ambiental representa uma concepção de 

enfrentamento das principais externalidades negativas do processo produtivo dos diferentes 

setores da economia.  Dado que, o mercado tem exigido das organizações uma nova postura 
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frente ao desenvolvimento de métodos e técnicas para concepção de produtos e serviços mais 

eficientes do ponto de vista ecológico. 

 O estudo desenvolvido na empresa da região Noroeste do Estado RS revelou que está, de 

modo geral, têm buscado atender os requisitos descritos pela legislação ambiental, 

correspondendo uma estratégia reativa. Contudo percebe-se que há iniciativas de ações voltadas a 

preservação ambiental que correspondem a práticas proativas. 

 Com relação a avaliação do impacto ambiental, embora este seja um importante 

instrumento de política ambiental, ainda é uma ferramenta pouco explorada pelas empresas. 

Desse modo, compreendê-la como um processo eficaz que possibilita definir, mensurar, 

monitorar possíveis causas e efeitos gerados por determinada atividade sobre o ambiente 

representa um importante ensejo em direção ao desenvolvimento local sustentável. 

Posto isso, cabe ressaltar como limitação deste trabalho o fato da a entrevista ter sido 

realizada com os responsáveis pela gestão ambiental na empresa avaliada. Este alto grau de 

envolvimento com o sistema pode influenciar, apesar do anonimato, a formulação das respostas. 

Contudo, são esses profissionais que têm uma visão geral e maior conhecimento sobre a Gestão 

Ambiental. Desse modo, considera-se para estudos futuros análises direcionadas a todos os 

setores da organização, o que possibilita captar maiores informações sobre o tema proposto. 
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A REVITALIZAÇÃO COMO CATALISADOR DE TRANSFORMAÇÃO - UM 

CONCEITO APLICADO A ESPAÇOS DO MUNICIPIO DE PATO BRANCO – PR  

 

REVITALIZATION AS A CATALYST FOR TRANSFORMATION - A CONCEPT APPLIED 

TO SPACES OF THE MUNICIPALITY OF PATO BRANCO – PR 
 

 

Raiana Ralita Ruaro Tavares93 

Gilson Ditzel Santos94 

 

 

SESSÃO TEMÁTICA: ST4- Meio ambiente, desenvolvimento regional e demografia 

 

Resumo: O presente artigo tem o intuito de colaborar no debate em relação a importância da 

revitalização urbana para transformação de espaços. Por meio de pressupostos teóricos, 

relacionando a importância da revitalização e do comportamento e percepção humana neste 

processo de transformações.  Diante disso, apresentam-se dois casos de revitalização urbana, O 

largo da Liberdade e a Praça Presidente Vargas, ambos localizados no Município de Pato Branco 

– PR. Além da apresentação de estudo de caso, a metodologia aplicada, consiste também em um 

questionário com uma amostra de 19 estudantes. A finalidade deste consiste em verificar de que 

forma esses espaços revitalizados são utilizados e como a percepção do usuário pode vir a 

influenciar sobre os mesmos. A coleta de dados foi mediante questionário com respostas 

fechadas. Os resultados apontam a importância da revitalização de um espaço urbano visando 

aprimorar o uso deste e a relevância para os usuários das cidades, além disso, demonstram a 

necessidade de critérios de segurança e manutenção como condições de uso. A finalidade deste 

trabalho teve como permissa demonstrar a importância da revitalização como possibilidade de 

desenvolvimento local, evidenciando a relevância do protagonista principal destes espaços, ou 

seja, o usuário.  

 

Palavras-chave: Revitalização urbana. Transformação Urbana. Comportamento Humano 

Percepção Ambiental. Desenvolvimento Local. 
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Abstract: This article aims to contribute to the debate regarding the importance of urban 

revitalization for the transformation of spaces. By means of theoretical assumptions, relating the 

importance of revitalization and human behavior and perception in this process of 

transformations. Thus, two cases of urban revitalization, O Largo da Liberdade and Praça 

Presidente Vargas, both located in the Municipality of Pato Branco - PR, are presented. In 

addition to the presentation of a case study, the applied methodology also consists of a 

questionnaire with a sample of 19 students. The purpose of this is to verify how these revitalized 

spaces are used and how the user's perception may influence them. The data collection was done 

through a questionnaire with closed and dichotomous answers, allowing a greater range of 

options. The results point out the importance of the revitalization of an urban space in order to 

improve its use and relevance for city users, in addition, demonstrate the need for safety and 

maintenance criteria as conditions of use. Its purpose was to demonstrate the importance of 

revitalization as a possibility for local development, highlighting the relevance of the main 

protagonist of these spaces, that is, the user. 

 

Keywords: Urban Revitalization. Urban Transformation. Human behavior. Environmental 

Perception. Local Development. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Atualmente mais da metade da população (cerca de 3,5 bilhões de pessoas) vivem nas 

áreas urbanas, estima-se que em 2030 esse percentual alcance os 60%. Neste contexto, hoje as 

cidades utilizam de 60 a 80% do consumo de energia e cerca de 75% nas emissões de carbono 

(ONU, 2015). Este processo de urbanização acelerado influencia em muitos aspectos, entre eles: 

oferta de água potável, esgoto, educação, habitação, mobilidade, qualidade ambiental dentre 

outros.  

Nesse sentido com o rápido crescimento, a sustentabilidade se torna menos eficaz, 

principalmente no que diz respeito a mitigar as mudanças climáticas, ameaçando desta forma o 

bem-estar e qualidade de vida das pessoas e também a infraestrutura de nossas cidades (ZHANG, 

et. Al. 2018). 

Diante do exposto, tem-se a questão de planejamento e do impacto que esse acelerado 

processo de urbanização ocasiona no âmbito urbano. Gerando muitas vezes novos espaços 

urbanos e abandonando espaços que poderiam ser usufruídos, tornando-os obsoletos (GEHL, 

2013). 
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O planejamento e o desenvolvimento das cidades busca atender a população tanto em 

infraestrutura, tecnologia e serviços. Em consonância com Glaeser (2011), a cidade é o triunfo, o 

motor de inovação. Afim de que possamos entender as cidades e seu processo de planejamento e 

a importância da revitalização urbana, é preciso nos ater aos detalhes de que as cidades reais são 

constituídas de pessoas e não de concreto, que o ambientalismo não está condicionado a viver ao 

redor de arvores e que o passado físico e cultural deve ser preservado. E que a grande força 

motriz diz respeito à colaboração humana neste processo de civilização, e como elemento 

primordial, entender quais as reais necessidades das pessoas no espaço urbano. 

Neste viés, é imprescindível entender que a partir da modernidade, ocorreram mudanças 

cruciais no processo de planejamento das cidades e dos espaços urbanos. Os impactos 

decorrentes da inserção da tecnologia no espaço acabaram por facilitar as trocas e as relações de 

encontro da cidade (GEHL, 2013). 

A revitalização urbana vem como um instrumento do planejamento o qual busca a 

melhoria da qualidade espacial e social. Engloba o processo de alteração de determinada área 

urbana, mantendo e introduzindo valores ao espaço. Considera-se revitalizar, dar vida a 

determinado local buscando a renovação (ROGERS, 2011).  

As áreas urbanas precisam estar preparadas para promover a vitalidade e a diversidade 

que as pessoas buscam nos espaços. A revitalização surge como forma de propiciar esta as 

pessoas. O que pode ser exemplificado por Leite (2016):  

 

Cidades eficientes e equilibradas são as que permitem requalificar as suas áreas 

deterioradas. Melhorar as regiões centrais é o primeiro passo para termos cidades mais 

humanas e as novas oportunidades podem emergir dos Instrumentos Urbanos Inovadores 

como as PPPs urbanas. O século 21 é o século das cidades e a busca atual é pela 

construção daquilo que chamamos "urbanidade": cidades vivas e dinâmicas, cidades para 

e com as pessoas. A urbanidade se constrói com processos sistêmicos – não há solução 

mágica na solução das cidades, ao contrário das falas comuns de prefeitos em campanha! 

– Com ações planejadas e concretizadas de longo, médio e curto prazos. O metabolismo 

de nossas cidades – fruto da dramática explosão urbana e de uma terrível série de erros 

de planejamento cometidos no século 20 – deve ser reinventado com a construção 

sistêmica da cidade constituída de uma rede de núcleos urbanos compactos, densos e 

com usos diversificados e mistos (LEITE, 2016).  

 

Desta forma, a urbanidade se configura com os espaços em uso, proporcionando 

qualidade aos usuários das cidades. Além disso, é necessário um entendimento de que forma a 
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política pública atua nas cidades e quais instrumentos urbanos inovadores podem contribuir nesse 

processo. Grinover (2007), nos apresenta os seguintes fatos:  

 

O território realizado, vivido e sentido, mais que referenciado, engloba os lugares que se 

singularizam em suas diferenças pelo seu valor de uso, por seu alcance real: os lugares 

concretos, quais sejam o morar, o estudar, o trabalhar, o divertir-se, o viver 

saudavelmente, o transitar, o opinar, o participar. Trata-se então, da verdade territorial 

que nos coloca novos elementos para a discussão da ética e da cidadania nas políticas 

públicas, pois implica considerar a cultura dos povos, suas especificidades locais e os 

lugares onde se dão seus anseios, onde vivem e se relacionam e, sobretudo considerar 

suas potencialidades (GRINOVER, 2007, p.85).  

 

A partir desses pressupostos, o artigo busca investigar a importância da revitalização 

urbana para o desenvolvimento da cidade, e as relações que podem ser geradas por meio do 

comportamento humano e espaço urbano.  

O estudo esta dividido em duas seções, a primeira consiste na fundamentação teórica a 

respeito do conceito da revitalização urbana. Além disso, apresenta também a importância da 

percepção e do comportamento humano nos espaços. A segunda seção, apresenta dois exemplos 

de revitalização urbana realizados no Município de Pato Branco – PR. Além destes estudos de 

caso, exibe também o resultado de um questionário aplicado a 19 estudantes, buscando 

justamente entender a relevância e importância destes espaços para eles. 

 

 A revitalização urbana 

 

O conceito de revitalização surge em meados de 1960, devido ao crescimento das cidades 

e o abandono de algumas áreas antigas, principalmente nos grandes centros urbanos. O 

desenvolvimento intenso das cidades nesta época, tanto no setor industrial quanto no setor de 

serviços, gera uma forte concentração de pessoas nos grandes centros urbanos, tornando-os 

espaços com aglomerações. Surge então a necessidade de intervenção, seja esta de ordem 

arquitetônica ou urbana, visando reviver algumas áreas das cidades que não cumprem mais seu 

papel social (CLEMENTE, 2012). 

Também se denomina revitalização, as ações que visam recuperar áreas históricas e de 

patrimônio. A revitalização busca acima de tudo integrar através de funções urbanas essas áreas, 
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prevendo melhorias nos espaços públicos e no meio ambiente. Tem-se como finalidade 

proporcionar aos usuários uma qualidade ambiental e urbana adequada, Lerner (2012) discorre de 

forma clara sobre esses aspectos no âmbito urbano:  

 

Acredito que algumas “magias” da medicina podem, e devem ser aplicadas às cidades, 

pois muitas delas estão doentes, algumas quase em estado terminal. Assim como a 

medicina necessita da interação entre médico e paciente, em urbanismo também é 

preciso fazer a cidade reagir. Cutucar uma área de tal maneira que ela possa ajudar a 

curar, melhorar, criar reações positivas e em cadeia. É indispensável intervir para 

revitalizar, fazer o organismo trabalhar de outra maneira (LERNER, 2012, p. 7).  

 

 

De acordo com Del Rio; Oliveira (1999) a revitalização é uma identificação do passado 

para o presente, buscando adicionar elementos que evoquem a tradição, contudo sem negar a 

modernidade. Ou seja, implica em um novo desenvolvimento que respeita e integra as formas 

físicas às estruturas sociais. Para Rogers (2011) a sustentabilidade é um dos fatores que precisa 

estar conectado de alguma forma com esses projetos de revitalização urbana.  

 

Em consonância com Lerner (2012), cada cidade tem sua história e importância, seus 

pontos de referência e construções memoráveis. Revitalizar e manter essa identidade da cidade é 

um dos pontos fundamentais no sentimento de pertencimento do espaço urbano. Nem sempre a 

recuperação de áreas urbanas e a reativação das atividades está vinculada com as atividades já 

existentes, é preciso inovar buscando um reaproveitamento de espaço. 

Neste sentido, Moura et al. (2006), nos apresenta 4 tipos de classificação de espaços 

visando a revitalização, o autor os denomina como: territórios em formação; territórios em 

crescimento; territórios em perda e territórios desvitalizados. Cada qual com suas especificidades, 

conforme quadro 01: 
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As revitalizações neste sentido buscam além da promoção de interatividade social, a 

valorização das áreas em questão. Desta forma, as cidades e os espaços revitalizados se 

posicionam como oportunidades para transformação. 

 

Comportamento e percepção humana – Os desafios para o Espaço urbano 

Revitalizar é proporcionar a vitalidade para novas áreas (GEHL, 2013; ROGERS, 2011). 

Contudo, como ressalta Glaeser (2011), a colaboração humana neste processo é de suma 

importância.  

Neste sentido, Okamoto (2002) cita que a relação entre espaço e homem é constituída por 

dois universos, sendo eles: o universo exterior no qual ocorre o processo de adaptação com o 

meio e o universo interior, onde o homem é capaz de exteriorizar ações como resposta a 

interpretação da realidade que vive. Contudo, nem todos têm a mesma percepção sobre a 

realidade e interpretação do espaço. Para interpretar o espaço alguns elementos objetivos são 

necessários nesse entendimento, os quais segundo Okamoto (2002) resultam no espaço sensorial 

e perceptivo. Segue abaixo (Quadro 02) esquema com base em Okamoto (2002) dos valores 

objetivos para interpretação do espaço. 

 

 

TERRITÓRIOS 

EM FORMAÇÃO 

TERRITÓRIOS 

EM 

CRESCIMENTO 

TERRITÓRIOS 

EM PERDA 

TERRITÓRIOS 

DESVITALIZAD

OS 

ESPAÇOS QUE NUNCA TIVERAM VITALIDADE 

URBANA, ESPAÇOS NOVOS 

ESPAÇOS QUE SE IDENTIFICA UMA 

VITALIDADE URBANA EM CRESCIMENTO 

ESPAÇOS EM QUE A VITALIDADE URBANA VEM 

SOFRENDO QUEDA 

ESPAÇOS QUE JÁ TIVERAM VITALIDADE 

URBANA NO PASSADO 

Quadro 01 – Classificação em 4 tipos de espaços  

Fonte: Adaptado de Moura et al.  (2006) 
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Por meio da inserção destes elementos na construção do espaço urbano, tem-se o 

entendimento das sensações diversificadas pelos usuários. Castello (2007) relata sobre a 

importância das pessoas nesse ambiente físico, conferindo a autenticidade para estes “são as 

pessoas e o uso que essas pessoas fazem do ambiente construído o quê, com o tempo, pode 

conferir o status diferenciado que os lugares urbanos desfrutam nas cidades” (CASTELLO, 2007, 

p. 21). Da forma com que o autor coloca, é possível entender que a experiência humana é quem 

qualifica o espaço por meio de estímulos sensoriais. E o uso está totalmente atrelado com os 

elementos que ali estão dispostos. O comportamento tem influência sobre os significados que o 

homem conduz a realidade. Esta é uma das diferenças entre o homem e o animal, a manutenção 

do significado que pode ser através de valores, sonhos e ideais (OKAMOTO, 2002). 

O planejamento e concepção de espaços urbanos devem ter como permissa esses 

significados e valores conferindo autenticidade ao espaço projetado. Tanto pelas experiências 

previas quanto pela percepção imediata do ambiente construído por meio de estímulos sensoriais 

(GEHL, 2013). 

Segundo Okamoto (2002), os estímulos sensoriais são ativados através da mente seletiva 

de forma involuntária, por meio de interesses ou pontos que chamem a atenção, então ocorre à 

percepção (imagem) e a consciência deste estímulo (sentimento, pensamento) é traduzida por 

meio do comportamento. A partir da percepção e destes estímulos tem-se a usabilidade dos 

espaços, Castello (2007) discorre sobre esta como legibilidade do lugar a qual depende da 

VALORES 

OBJETIVOS 

FUNÇÃO COR FORMA 

LUZ – espaço 

iluminante 

TEXTURA – 

espaço texturizado 

SOM TEMPERATURA 

AMBIENTAL 
SIGNIFICADO 

SIMBÓLICO 

Quadro 02 – Valores objetivos para interpretar o espaço  

Fonte: Okamoto (2002). 
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qualidade visual, lembrando que a qualidade não está atrelada a beleza e sim uso e percepção só 

usuário no espaço.  

A legibilidade se faz necessária na sociedade contemporânea, uma vez que estas estão em 

constante movimento. Lynch (2010) utiliza-se do termo imagibilidade para explicar essa relação, 

como pode ser definido pelas características conferidas em um ambiente físico, onde é possível 

evocar imagens direcionadas ao observador. Essas características podem ser forma ou cor ou um 

elemento capaz de fazer com que imagens mentais sejam criadas e identificadas, estruturando 

desta maneira o ambiente.  

As caraterísticas relatadas por Okamoto (2002) poder ser traduzidas pelos doze critérios 

de qualidade espacial (Quadro 03) propostos por Gehl (2013): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em consonância com Gehl (2013), é necessário ter como base 3 elementos sendo eles: 

proteção, conforto e prazer nos espaços. É fundamental a garantia de segurança tanto por meio de 

influencias de ordem física quanto sensoriais no espaço construído. O segundo elemento diz 

respeito ao conforto, neste sentido fazer com o que espaço seja convidativo por meio de 

atividades que possam ser desenvolvidas. O terceiro elemento seria o prazer que o espaço pode 

proporcionar ao usuário, a importância da escala humana, espaços que possam ser utilizados tanto 

SEGURANÇA NOS 
ESPAÇOS PÚBLICOS – 

ESPAÇOS QUE TENHAM 

VIDA DIA E NOITE 

 

PROTEÇÃO CONTRA 
EXPERIÊNCIAS 

SENSORIAIS – CHUVA, 

FRIO, POLUIÇÃO, 

BARULHO 

PROTEÇÃO CONTRA O 
TRÁFEGO – SEGURANÇA 

PARA OS PEDESTRES 

P
R

O
T

E
Ç

Ã
O

 

ESPAÇOS DE 

PERMANÊNCIA – LOCAIS 

AGRADAVEIS, 

PAISAGENS 
INTERESSANTES 

 

TER ONDE SENTAR – 

MOBILIÁRIO 

CONFORTAVÉL, LOCAL 
PARA DESCANSO 

ESPAÇOS PARA 

CAMINHAR – 

ACESSIBILIDADE, 

FACHADAS 

INTERESSANTES 

C
O

N
F

O
R

T
O

 

OPORTUNIDADE DE 
CONVERSAR – 

MOBILIÁRIO E 

INTERATIVIDADE SOCIAL 

 

LOCAL PARA SE 
EXERCITAR – 

ENTRETENIMENTO E 
ATIVIDADES 

POSSIBILIDADE DE 
OBSERVAR – VISTAS E 

PAISAGENS NÃO 
MONOTONAS  

APROVEITAMENTO DO 
CLIMA – EM QUALQUER 

ESTAÇÃO 

 

BOA EXPERIÊNCIA 
SENSORIAL – BONS 

MATERIAIS, ÁRVORES, 
PLANTAS, ÁGUA... 

ESCALA HUMANA – 
PERSPECTIVA DO OLHAR 

DAS PESSOAS PARA O 

ESPAÇO P
R

A
Z

E
R

 

Quadro 03 - Critérios de qualidade espacial 

Fonte: Gehl (2013) 
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em estacoes mais quentes quanto frias, durante o período diurno ou noturno. Por meio destes 

critérios é de extrema relevância notar a pertinência de elementos arquitetônicos e design urbano 

o qual devem ser trabalhados de forma conjunta.  

A imagem da cidade é a soma destes elementos citados por Gehl (2013), somados aos 

valores objetivos do espaço (OKAMOTO, 2002). Castello (2007, p. 05) relata que esses são 

produto da experiência e encarados na percepção ambiental como “A sensação que um indivíduo 

tem quando está em uma parte da cidade que não conhece o faz procurar por elementos que sejam 

definidores da estrutura mental que este já tem da cidade...” ou seja, a partir de todos esses 

elementos, da experiência envolvida e da cultura e valores simbólicos o homem encara o espaço 

construído.  

Conclui-se então que a percepção ambiental depende destes fatores e o comportamento 

humano é resultado da junção destes elementos no espaço. É preciso fazer com o que homem se 

insira no espaço, o espaço precisa ter identidade, um sentido de lugar, de pertencimento, 

reconhecível e único. O sentido afetivo em relação ao local é o que diferencia lugares utilizáveis 

e subutilizados. 

 

Duas experiências de revitalização aplicadas ao espaço urbano 

Estudo de caso – Praça Presidente Vargas e Largo da Liberdade 

 

O município de Pato Branco, localiza-se na região sudoeste do Paraná e possui uma 

população de 72.370 habitantes (IBGE 2010). A área do município é de aproximadamente 

539km² (IPARDES 2012), com uma densidade de aproximadamente 143 hab/km².  

As revitalizações consistem na Praça Presidente Vargas e no Largo da Liberdade. Os dois 

espaços aqui apresentados, se encaixam conforme síntese de Moura et al.  (2006), em territórios 

desvitalizados, ou seja, espaços que já obtiveram uma importância e relevância no passado, e que 

por alguma razão deixaram de ser utilizados.  

O processo de revitalização da Praça Presidente Vargas ocorreu em 2015, compreendendo 

um total de sete meses de execução. O processo de revitalização urbana realizado na praça 

corrobora com Lerner (2012) promovendo o resgate de uma identidade cultural ao local. Pois, de 

acordo com Cardenal (2017) toda memória da cidade é lembrada pela praça: 
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(...) Eventos históricos certamente contribuíram para o reconhecimento da Praça 

Presidente Vargas enquanto palco de sonhos e ideais, pois o local recebe, desde a sua 

formação, as principais mobilizações e manifestos populares de Pato Branco. Essa 

evidência foi apontada, por exemplo, na edição de 10 de fevereiro de 1995 do Jornal 

Gazeta do Sudoeste, hoje Diário do Sudoeste, na seguinte legenda: “Como a Boca 

Maldita em Curitiba e a Praça da Sé em São Paulo, a Praça Presidente Vargas, guardadas 

as proporções, é o palco das grandes manifestações, como a que estará acontecendo logo 

mais” (CARDENAL, 2017, p. 10). 

 

Um espaço que já teve uma importância e relevância muito grande no contexto urbano, 

contudo o mesmo se encontrava em desuso. Observando a figura 01, é impossível observar os 

critérios de qualidade espacial enfatizados por Gehl (2013), proteção, prazer e conforto. A 

proteção é explicita no playground, com espaço delimitado e fechado, conferindo segurança para 

os usuários. O prazer pela própria utilização dos materiais, das cores e da simetria. Além disso, é 

possível observar também a presença de vegetação. O conforto neste caso é evidenciado pelos 

espaços de convivência, os quais Gehl (2012), Lerner (2012) e Leite (2012) relatam como 

primordial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O segundo exemplo de revitalização, diz respeito ao Largo da Liberdade. Também 

conhecido como Complexo Esportivo Frei São Gonçalo, antiga “fespato”. A revitalização 

ocorreu em 2014 e sua inauguração ocorreu no dia 29 de junho de 2016. Tanto a data de 

Figura 6- Fotos à esquerda antes da revitalização 2015 – Fotos à direita Depois da revitalização, 2017. 

Fonte: Acervo do Departamento Municipal de Comunicação social de Pato Branco 
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inauguração da revitalização quanto o nome do complexo têm ligação simbólica com o 

município. Primeiro por ser dia do padroeiro, São Pedro e segundo pelo fato da construção ter 

sido idealizada pelo Frei Gonçalo Orth, e o mesmo sendo homenageado anos depois com a 

construção do Largo.  

A revitalização também corrobora com os critérios de qualidade espacial citado por Gehl 

(2013). Além disso, proporciona atividades as quais podem vir a ser desenvolvidas por diversas 

faixas etárias.  

De acordo com Gehl (2013), as atividades humanas devem ser universais, ou seja, as 

cidades devem propiciar espaços com condições para que as pessoas caminhem, parem, sentem-

se, olhem, ouçam e falem. Neste sentido Jacobs (2011), menciona também sobre a diversidade de 

usos dos espaços, os quais por si só atraem naturalmente diferentes frequentadores ao espaço. Ou 

seja, quanto mais o espaço puder mesclar a diversidade de usos e de usuários no dia-a-dia, mais 

sucesso ele vai obter. O espaço precisa ter um diferencial, ser atrativo e não causar monotonia 

pois a partir dessa é gerado o desuso, o perigo e o vazio.  

Como pode ser constatado na figura 02, o espaço entrou em desuso justamente por conta 

da relação de atratividades, ou seja, não oferecia atividades para os usuários, era um espaço 

obsoleto.  Jacobs (2011), atenta nesse sentido, à necessidade de mistura de usos, uma vez esta 

sendo suficiente é capaz por si só de promover a segurança urbana, pois permite que diversos 

usuários utilizem o espaço, em tempos diferentes. Ainda em acordo com a Jacobs (2011), são 

estes os usos combinados “garantir a presença de pessoas que saiam de casa em horários 

diferentes e estejam nos lugares por motivos diferentes, mas sejam capazes de utilizam boa parte 

da infraestrutura” (JACOBS, 2011, p. 167).  
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Discussão dos Resultados 

 

Os questionários foram aplicados em uma amostra de 19 estudantes de curso de 

graduação da UTFPR – Campus Pato Branco, no dia 12/09/2017. 

As perguntas do questionário estão intimamente ligadas com os dois espaços 

revitalizados, e busca-se a opinião do usuário em relação à situação atual destes e como fazem 

uso destes espaços.  

Ao serem questionados sobre quais dos dois espaços tem mais importância para a cidade 

(gráfico 1), 63% dos entrevistados afirmaram ser o Largo da Liberdade, enquanto 37% 

consideram a Praça Presidente Vargas. Ao analisar as respostas e compara-las em relação aos 

critérios de qualidade espaciais estabelecidos por Gehl (2013), o espaço do Largo da Liberdade 

oferece mais atividades, as quais abrangem diversas faixas etárias. De acordo com o autor, um 

espaço de sucesso procura oferecer uma diversidade de atividades as quais ali possa ser 

desenvolvidas, tornando desta maneira um espaço com uso continuo. Enfatiza ainda a questão da 

Figura 2 - Fotos à esquerda antes da revitalização 2014 – Fotos à direita Depois da revitalização, 2017. 

Fonte: Acervo do Departamento Municipal de Comunicação social de Pato Branco 
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faixa etária, uma vez que espaços de lazer devem procurar abranger uma gama de pessoas, de 

diferentes idades. O largo da Liberdade consegue fazer com que diversas atividades sejam 

desenvolvidas e também supre essa necessidade de faixas etárias, uma vez de promove espaços e 

atividades para crianças, jovens, adultos e idosos. Embora a Praça Presidente Vargas tenha obtido 

resultados menores, esta também proporciona diversos espaços e atividades, contudo ainda tem 

um caráter de espaço de transição (GEHL, 2013), diferentemente do Largo da Liberdade que tem 

um caráter de espaço de permanência.  

 

 

 
 

Os entrevistados, também foram questionados a respeito do tempo de uso destes espaços 

(gráfico 2), tanto do Largo da Liberdade quanto da Praça Presidente Vargas. Constatou-se que 

53% destes passam até uma hora no espaço e 47% utilizam o espaço até 3 horas. Desta amostra, 

nenhum dos entrevistados costuma utilizar por mais de 3 horas o espaço urbano. De acordo com 

estes resultados obtidos, ambos os espaços fornecem boas atrações. Para Gehl (2013), um espaço 

que ofereça agua, flores, arvore e uma boa arquitetura condiciona a que estas permaneçam nestes.  

 

 

 

63%

37%

LARGO DA LIBERDADE PRAÇA PRESIDENTE VARGAS

53%

47%

0%

ATÉ UMA HORA DE 2 A 3 HORAS MAIS DE 3 HORAS

Gráfico 1 – Qual dos dois espaços revitalizado, considera mais importante para Pato Branco? 

 Fonte: Acervo pessoal dos autores (2017). 

 

Gráfico 2 – Qual a média de tempo que costuma frequentar esses espaços? 

Fonte: Acervo pessoal dos autores (2017). 
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Também foram questionados, em relação a que meio de locomoção utilizam para chegar 

ate esses espaços (gráfico 3). Um total de 84,2% utiliza carro, apenas 10,5% vão a pé ate esses 

espaços, e apenas 5,3% correspondendo a uma pessoa da amostra, utiliza o transporte público, 

quanto à bicicleta, nenhum dos questionados mencionou a utilização desta. A praça Presidente 

Vargas se localiza no centro da cidade, contudo o Largo da Liberdade encontra-se um pouco mais 

distante da região central. Um dos motivos da utilização do carro pode ser por conta da relação de 

distanciamento do espaço em si. Em relação ao uso da bicicleta, além de fatores condicionantes a 

cultura (GEHL, 2013), a topografia da cidade também não contribui de forma significativa para a 

utilização desta.  

 

 

Outro fator pelo qual os entrevistados foram questionados, diz respeito à com quem eles 

costumam frequentar o espaço (gráfico 4). Uma grande parte, 37%, costuma utilizar com os 

amigos, 26% com o companheiro/namorado (a), 21% costuma frequentar com a família, 11% 

com os filhos e apenas 5% utiliza o espaço sozinho (a).  

 

84%

11%
0% 5%

CARRO A PÉ BICICLETA TRANSPORTE PÚBLICO

37%

11%

21%

26%

5%

AMIGOS FILHOS FAMILIA

COMPANHEIRO SOZINHO

Gráfico 4 – Com quem costuma frequentar esses espaços? 

Fonte: Acervo pessoal dos autores (2017). 

 

Gráfico 3 – Por qual meio de locomoção costuma utilizar para chegar ate esses espaços? 

Fonte: Acervo pessoal dos autores (2017). 
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Os estudantes, também foram questionados a respeito do que poderia ser melhorado nos 

dois espaços revitalizados (grafico 5). As questões foram de multipla escolha, ou seja, estes 

poderiam marcar mais do que uma opção. Ao serem questionados o item que se sobresai dos 

demais, com um total de 11 pessoas, correspondendo a 57,90% da amostra diz respeito a se ter 

mais bares e comercios nestes espaços. O segundo item, diz respeito a wi-fi disponivel, 

correspondendo a 47,40% do total da amostra com um numero de 9 pessoas. O terceiro item de 

maior importancia em relação a amostra questionada, diz respeito ao policiamento nestes locais, 

com um total de 8 pessoas, as quais correspondem a 42,10%. O quarto item com um total de 5 

pessoas, e correspondendo a 26,30% da amostra, seria a realização de mais eventos nestes 

espacos.  Em quinto lugar, correspondendo a 21,10% e totalizando um numero de 4 pessoas, diz 

respeito a mais equipamentos urbanos e controle de transito nestes espacos.  Em sexto lugar, com 

um numero de 3 pessoas, foi o item de iluminação e por fim, com apenas 2 pessoas 

correspondendo a 10,50% da amostra, seria a manutenção e limpeza destes espacos.  

 

 

 

Buscando relacionar com os critérios de Gehl (2013) e os valores de Okamoto (2002), os 

estudantes também foram questionados sobre quais razoes não fariam uso/ou deixariam de usar 

determinados espaços (gráfico 6). Neste caso, com um total de 14 pessoas, correspondendo a 

42,10%

57,90%

26,30%

21,10%

15,80%

10,50%

21,10%

47,40%

POLICIAMENTO
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EVENTOS

CONTROLE DE TRÂNSITO

ILUMINAÇÃO

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

EQUIPAMENTOS URBANOS

WI-FI DISPONIVEL

Fonte: Acervo pessoal da autora (2017). 

 

Gráfico 5 – O que poderia ser melhorado nesses espaços revitalizados? 

Fonte: Acervo pessoal dos autores (2017). 
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73,70% da amostra, relata que a falta de manutenção e limpeza seriam razões pelas quais não 

utilizariam determinados espaços. Em segundo lugar, com 13 pessoas e um total de 68,40% seria 

a falta de iluminação. Em terceiro lugar, com 12 pessoas e correspondendo a 63,20% da amostra, 

seria a falta de segurança/policiamento no espaço. Em quarto lugar, com 9 pessoas 

correspondendo a 47,40% da amostra, seria o visual do local. Em quinto lugar, com 5 pessoas e 

um total de 26,30% da amostra, as razoes seriam a falta de equipamentos ou equipamentos 

inadequados a utilização. E por fim, com pessoas respectivamente e correspondendo a 21,10% da 

amostra, as razões pelas quais os usuários não utilizariam o espaço, seria a falta de arborização e 

também à distância em relação espaço x trabalho/moradia.  

 

 

 

Conforme os dados obtidos, é possível observar que os dois espaços apresentados, se 

encontram bem conservados em relação à limpeza e manutenção, uma vez que os usuários a 

serem questionados sobre razões as quais deixariam de utilizar determinados espaços seriam 

estas. E os itens não se sobressaem, quando os mesmos são questionados sobre melhorias nas 

duas revitalizações. Contudo, o item policiamento e segurança, ainda é algo que precisa ser dado 

mais ênfase, uma vez que aparece em segundo lugar como uma das razões pelas quais as pessoas 

deixariam de utilizar um espaço urbano.  

 Em relação ao resultado a respeito do que ainda poderia ser melhorado nos espaços 

revitalizados, o item em destaque diz respeito a bares e comércio. Em consonância com Jacobs 
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21,10%
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Gráfico 6 – Razoes pela qual deixaria de utilizar um espaço? 

Fonte: Acervo pessoal da autora (2017). 
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(2011), este tem relação com a necessidade de usos combinados. Os usos combinados buscam 

estabelecer relações nas diversas horas do dia e por meio de diversos atores no espaço, ou seja, 

abranger o maior número possível de faixas etárias em um mesmo local. Lerner (2012), discorre 

nesse sentido que é importante ter essa mistura de funções no espaço, pois desta forma se tem a 

continuidade, e é através da continuidade que se tem o sucesso planejado. 

Em relação aos aspectos envolvendo segurança, Jacobs (2011), nos alerta sobre essas 

questões. Um espaço recuperado/revitalizado precisa fazer com as pessoas queiram permanecer 

por livre escolha, contudo é preciso que este esteja preparado principalmente no que diz respeito 

a condições de segurança e viabilidade a vida urbana. A autora, menciona que para suprir com 

essa deficiência, é preciso que os espaços atraiam e tenham a movimentação de pessoas, o 

movimento gerado por meio das pessoas favorece a segurança e a boas condições de uso do 

espaço. Outro fator mencionado é em relação à iluminação. As luzes contribuem com a 

manutenção do espaço, todavia é preciso ter a interação humana, caso contrario, a luz em um 

espaço vazio não favorece em nada. “Porém, as luzes não tem efeito algum se não houver olhos e 

não existir no cérebro por trás dos olhos a quase inconsciente reconfirmarão do apoio geral na rua 

para a preservação da civilidade” (JACOBS, p. 43, 2011).  

Conclui-se a partir do questionário aplicado, a importância de entender as reais 

necessidades do usuário nos espaços urbanos. Buscar uma relação de quem vai utilizar esses 

espaços e o que estes necessitam são primordiais para que o espaço promova a vitalidade urbana, 

além disso, garantir que os espaços sejam funcionais e ofereçam o suporte necessário a demanda 

(GEHL, 2013; LEITE 2012).  
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Considerações finais 

 

A interatividade no espaço, a forma com que este é tratado desde seu planejamento ate sua 

execução final são de extrema relevância no processo de revitalização urbana. Jacobs (2011), 

menciona que é preciso um diagnostico para se revitalizar um espaço, buscando quais condições 

são capazes de gerar diversidade e verificar qual condição de uso esta em falta no espaço em 

questão (carência de usos combinados, carência de elementos visuais, carência de atividades, tipo 

dos edifícios, mistura de idade precária) e a condição ou as condições que estiverem em falta, 

devem ser supridas.  

Autores como Leite (2012) e Gehl (2013), citam a respeito da importância da população 

no processo de estruturação urbana, uma vez que as cidades são feitas para as pessoas.  Gehl 

(2013), enfatiza ainda que o comportamento humano sob determinado espaço tem total vínculo 

com a estrutura urbana e forma de planejamento dos espaços, ou seja, o espaço confere suporte às 

atividades que ali possam vir a se desenvolver.  

Neste sentido, a participação popular é vista como de extrema necessidade, tanto no 

planejamento urbano quanto nas revitalizações urbanas. Buscar um entendimento a respeito do 

que as pessoas precisam, e quais seus anseios em relação aos espaços urbanos.  

É possível contextualizar com os pressupostos teóricos, que no processo de revitalização 

destes dois exemplos apresentados, visou-se a priorização humana no espaço, buscando o resgate 

cultural, tornando-o um espaço de convivência e referência para a cidade. A revitalização visa à 

busca do significado do espaço para as pessoas, da importância do desenho urbano, marcando a 

paisagem urbana como um articulador para promover a vitalidade urbana.  

Através dos questionários, também foi possível estabelecer relações entre as razões pelas 

quais as pessoas não utilizariam um espaço urbano. E também o que poderia ainda ser melhorado 

nas duas revitalizações estudadas. Os resultados demonstram sobre a importância de se entender 

o usuário e a relevância dos critérios de conforto, proteção e prazer relatados por Gehl (2013). 

Por fim, ainda é preciso que o tema seja discutido, procurando formas de resolver os problemas 

das cidades, principalmente cidades com menor porte. Buscando desta maneira, promover 
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cidades mais inteligentes, as quais possam utilizar os recursos tecnológicos e politicas aplicadas 

ao espaço urbano. 

As reflexões deste estudo buscam promover mais pesquisas acadêmicas nesta linha, 

contribuir para os gestores públicos e promover espaços com mais qualidade de vida para os 

usuários das cidades.   
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CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA DOS INDIVÍDUOS PARANAENSES QUE 

NÃO POSSUEM O REGISTRO DE NASCIMENTO 

 

SOCIOECONOMIC CHARACTERIZATION OF PARANAENIAN INDIVIDUALS DO NOT 

HAVE THE BIRTH REGISTRY 

 
Juliana Cristina da Silva Laufer95 

Edicléia Lopes da Cruz Souza96 

Edinéia Lopes da Cruz Souza97 

 

SESSÃO TEMÁTICA: ST4- Meio ambiente, desenvolvimento regional e demografia 

 

Resumo: O registro de nascimento é o primeiro documento civil do indivíduo e é de extrema 

importância para o exercício da cidadania. No Brasil, o registro civil de nascimento se originou 

em 1889 quando substituiu o registro paroquial. A falta de informações, a dificuldade de acesso 

aos cartórios e o custo, por vezes, foram os maiores empecilhos para que os pais não registrassem 

os seus filhos dentro do prazo legal. Diante disto, o objetivo desta pesquisa foi verificar se no 

estado do Paraná havia pessoas que não possuía a certidão de nascimento e identificar delas as 

características socioeconômicas. Para alcançar este propósito foram utilizados dados da PNAD de 

2015. Os principais resultados mostraram que uma parcela significativa da população paranaense 

não possuía o registro de nascimento. Ao ampliar a análise deste grupo, constatou-se que a maior 

parte deles residia na zona rural, eram pessoas com idade superior a quarenta anos e, cerca de 

20% destes indivíduos declararam nunca ter frequentado a escola. Ressalta-se que apesar de o 

registro de nascimento ser um documento obrigatório, ainda existem indivíduos no estado que 

não o possuem. A partir dessas informações, é preciso providências no sentido de identificar os 

motivos pelos quais as pessoas não possuem o registro de nascimento e ações voltadas ao registro 

destas pessoas. 

 

Palavras-chave: Registro de Nascimento. Paraná.  
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Abstract: Birth registration is the first civil document of the individual and is of extreme 

importance for the exercise of citizenship. In Brazil, the birth registration originated in 1889 

when it replaced the parish register. The lack of information, the difficulty of access to the notary 

offices and the cost were sometimes the main obstacles for parents not to register their children 

within the legal deadline. In view of this, the objective of this research was to verify if in the state 

of Paraná there were people who did not have the birth certificate and identify the socioeconomic 

characteristics of them. To achieve this, data from the 2015 PNAD were used. The main results 

showed that a significant portion of the population of Paraná did not have a birth registry. When 

the analysis of this group was expanded, it was found that most of them resided in the rural area, 

were people over the age of forty, and about 20% of these individuals stated that they had never 

attended school. It should be noted that although birth registration is a mandatory document, 

there are still individuals in the state who do not have it. From this information, measures are 

needed to identify the reasons why people do not have birth registration and actions to register 

these people. 

 

Keywords: Birth Registration. Parana. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O registro de nascimento é o primeiro documento civil do indivíduo, fundamental para o 

exercício da cidadania e também para a emissão dos demais documentos. A certidão de 

nascimento interessa não somente ao registrado, mas ao Estado e a terceiros. Para o Estado é uma 

fonte de dados para a administração pública no planejamento de serviços como: policiamento, 

recrutamento militar, recenseamento, serviço eleitoral e estatísticas. Interessa ao próprio 

indivíduo, pois é uma fonte de informações seguras que comprova a idade, nacionalidade, estado 

civil e filiação. E também é interessante a terceiros, pelo fato de que os dados que constam no 

registro são públicos e se encontram à disposição para os que vierem a contratar um indivíduo 

tenham maior segurança em seus negócios.  

O registro de nascimento está presente no Brasil desde o período colonial. Porém, nesta 

época servia apenas como registro para a Igreja Católica. Deste modo, os registros dos 

nascimentos atendiam mais a objetivos religiosos do que civis. Com o tempo, este sistema de 

registro paroquial deixou de atender as necessidades da sociedade brasileira, pois nem todas as 

pessoas pertenciam à Igreja Católica, exigindo-se assim um novo sistema de registro (PESSOA, 

2006). Baseado nesta necessidade, em 1º de janeiro de 1889 surgiu o registro civil de nascimento, 

deixando para trás toda a ligação com a referida Igreja. 
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O prazo para o registro de nascimento, segundo a Lei nº 6.015 de 1973, é de 15 dias após 

o nascimento, acrescido de mais 75 dias caso o cartório esteja localizado há mais de 30 km de 

distância da residência dos pais (BRASIL, 1973). No entanto, mesmo sendo uma obrigatoriedade, 

ainda existem pessoas em diferentes faixas etárias que não possuem tal registro. Assim sendo, o 

objetivo desta pesquisa foi verificar se no estado do Paraná havia pessoas nesta condição, isto é, 

que não possuía a certidão de nascimento, e identificar as suas características socioeconômicas. 

O presente estudo está dividido em cinco seções, em que a primeira consiste nesta breve 

introdução. A seção 2 apresenta um resumo da história do registro de nascimento e a sua 

conceituação. Já na seção 3 apresenta-se a metodologia empregada, bem como a base de dados 

utilizada. Na sequência, na seção 4, estão os resultados e as discussões. E ao final do estudo, 

registram-se as conclusões. 

 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA E DEFINIÇÃO DO REGISTRO DE 

NASCIMENTO  

 

A criação do registro civil no Brasil foi um processo lento e difícil. O Regulamento nº 

798, de 18 de janeiro de 1852, determinou o registro civil de nascimento em substituição ao 

registro paroquial. Porém, em 29 de janeiro de 1852 esse regulamento foi suspenso por decreto. 

O Regulamento nº 3.069 de 17 de abril de 1863 instituiu o registro de nascimento de pessoas não 

católicas (SIQUEIRA, 1911). Finalmente, no ano anterior à Proclamação da República, em 1888, 

foi publicado o primeiro Decreto de nº 9.886, assegurando o direito ao registro civil de 

nascimento, de casamento e de óbito. Vigente a partir de 1º de janeiro de 1889, deixou para trás 

as ligações com a Igreja Católica (PESSOA, 2006). 

Após diversos decretos, regulamentações e leis, o Brasil sancionou a Lei dos Registros 

Públicos nº 6.015 de 1973, que ainda está em vigor. Esta lei dispõe sobre os registros públicos, e 

em seu artigo 50 diz que “todo o nascimento que ocorrer em território nacional deverá ser dado a 

registro, no lugar em que tiver ocorrido o parto ou no lugar de residência dos pais” (CENEVIVA, 

2009, p. 125). Portanto, é dever dos pais realizar o registro dos seus filhos. De acordo com 

Caltram (2010), o registro de nascimento demorou a ser aceito pela população, principalmente a 
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população das cidades mais afastadas dos grandes centros, onde a distância das áreas rurais aos 

cartórios e o rígido controle religioso dificultavam um maior número de registros. 

O registro de nascimento é a oficialização da existência da pessoa natural e da sua relação 

com o Estado, fundamentais para o exercício da cidadania. Sem o registro de nascimento, o 

cidadão fica desamparado quanto aos serviços sociais básicos, não tem acesso ao sistema 

educacional e, até mesmo, aos serviços de saúde, o que impacta na elaboração de políticas 

públicas pelo governo. Ademais, um indivíduo sem registro vive em situação de exclusão social. 

Assim, o registro de nascimento realizado nos cartórios simboliza a oficialização da existência do 

indivíduo, de sua identificação e da sua relação com o Estado (IBGE, 2010). 

O processo de informar ao Estado dos nascimentos existe desde a implantação do registro 

civil em substituição ao registro paroquial. Os dados coletados permitem estabelecer um quadro 

mais realista da sociedade brasileira e configura-se como um importante instrumento para o 

planejamento de políticas públicas, tais como: saúde, educação, vacinação, vagas em centros de 

educação infantil, entre outras (PESSOA, 2006). 

Além de informar o nascimento ao IBGE, os comunicados do registro civil são enviados a 

vários outros órgãos e permitem a atualização dos bancos de dados oficiais e a averiguação de 

crimes e fraudes de diversas naturezas. São exemplos de órgãos que utilizam tal informação: o 

INSS, que com base nas informações de óbitos controla o recebimento indevido de benefícios e 

aposentadorias; a Justiça Eleitoral, para averiguar existência de irregularidades nas listas de 

eleitores; os Institutos de Identificação Civil, caso haja discrepâncias quanto à identificação das 

pessoas e nas juntas militares, para a regularidade quanto ao alistamento militar (PESSOA, 

2006). 

Além disso, para serem atendidos pelas ações dos programas sociais os indivíduos 

precisam ser legalmente identificado. Conforme o Ministério de Desenvolvimento Social e 

Agrário (2017), para que as famílias se tornem beneficiárias do Programa Bolsa Família, os 

membros devem possuir qualquer documento de identificação civil com validade jurídica, como 

certidão de nascimento ou casamento, cédula de identidade, carteira de trabalho e demais 

documentos. Porém, para que todos esses documentos sejam emitidos, a pessoa deve ter o 

registro do seu nascimento, pois ele é o documento primitivo em que constam todas as 
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informações necessárias para que os outros documentos sejam confeccionados. Portanto, quem 

não possui certidão de nascimento, dificulta o recebimento do benefício. 

Outro direito de cidadania é o direito de votar e ser votado. Entretanto, sem o registro de 

nascimento, não é possível exercê-lo, afinal, para votar é necessário o título de eleitor e para a 

confecção do título de eleitor é preciso o registro de nascimento ou outro documento de 

identidade civil. No entanto, estes também são emitidos com base na certidão de nascimento ou 

casamento. Logo, se o indivíduo não possuir o registro de nascimento, ele não poderá votar e nem 

ser votado (PESSOA, 2006). 

Ainda, de acordo com Pessoa (2006), o acesso à educação também pode ser prejudicado 

pela falta de registro de nascimento. Para matricular-se nas instituições de ensino, sejam elas de 

ensino básico, médio ou superior, públicas ou particulares, o primeiro documento exigido é a 

certidão de nascimento. Para os maiores de 18 anos além da certidão, o título de eleitor também é 

uma das exigências.   

A falta do registro de nascimento impossibilita a pessoa ao trabalho com a carteira de 

trabalho assinada, pois para a expedição da carteira é necessário a apresentação da certidão de 

nascimento ou casamento (BRASIL, 1943). O indivíduo também não poderá exercer cargo, 

emprego ou função pública, devido à falta de registro. A única alternativa que lhe resta é o 

emprego informal. Porém, na condição de trabalhador informal, o indivíduo perde todos os 

direitos trabalhistas, tais como: FGTS, 13º salário, aposentadoria, férias anuais, seguro-

desemprego, auxílio doença e demais direitos que quem possui carteira assinada é beneficiado 

(PESSOA, 2006). 

Outro direito que o indivíduo que não possui certidão de nascimento pode ter dificuldade 

é o acesso à saúde. Os estabelecimentos de saúde exigem algum tipo de documento de 

identificação para os procedimentos como vacinas, consultas, internação e cirurgias. Segundo o 

Ministério da Saúde (2017), para todos os procedimentos no Sistema Único de Saúde (SUS), 

desde o ano de 2014, é exigido o Cartão Nacional de Saúde. E para que seja confeccionado o 

popular Cartão SUS deve-se apresentar algum documento como a Certidão de Nascimento ou 

CPF.  Portanto, se não possuir certidão de nascimento, o acesso à saúde também pode ser 

prejudicado.  
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Deste modo, a falta do registro de nascimento torna-se um problema para o indivíduo e 

um impasse para os órgãos governamentais elaborarem políticas públicas para os cidadãos, pois 

não sabem com exatidão o número de indivíduos que realmente existem em determinado 

município, região e até mesmo em cada estado. Além disso, da falta de registro civil de 

nascimento, decorre o sub-registro civil de nascimento e o registro tardio, que são problemáticas 

sociais objetos de ações de erradicação pelo Estado. 

 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para atingir o propósito dessa pesquisa utilizou-se de dados da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD), realizada pelo IBGE em 2015. Identificou-se por meio dos 

microdados desta Pesquisa, as pessoas que declararam não possuir registro de nascimento e que 

eram moradores do estado do Paraná. Destas pessoas, identificaram-se as características pessoais 

e familiares, sendo elas: o sexo, a idade, o número de anos de estudo, tipo da família, o tamanho 

da família, cor ou raça, local de residência, renda familiar e renda familiar per capita, condição 

na ocupação (se trabalho formal ou informal), setor de ocupação e horas semanais trabalhadas. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DOS INDIVÍDUOS PARANAENSES QUE NÃO POSSUEM 

REGISTRO DE NASCIMENTO 

 

Segundo dados da PNAD (2015) existe no Paraná cerca de 2% de sua população que não 

possui registro de nascimento e cerca de 0,23% desconhece se possui ou não registro. Essas 

informações estão apresentadas na Figura 1. Este percentual parece pequena, mas, quando 

analisada em números absolutos constatou-se que trata-se de mais de 234 mil pessoas que não 

possuem registro de nascimento. Sendo assim, é sobre essa população que se volta esta discussão 

a partir de então. 
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Figura 1 - Distribuição percentual da população paranaense segundo o fato de possuir ou não o 

registro de nascimento – 2015 

 
Fonte: Elaborada pelas autoras com base nos dados da PNAD (2015). 

 

Quando a população foi estratificada por sexo, verificou-se que 55% dos paranaenses que 

declararam não possuir registro de nascimento eram mulheres, e 45% eram homens. Portanto, dos 

234.174 habitantes que declararam não possuir registro de nascimento, 128.417 eram do sexo 

feminino e 105.757 eram do sexo masculino, conforme mostra a Figura 2. Já a parte da população 

que declarou não saber se possuía registro de nascimento, cerca de 60% eram do sexo feminino. 

Da população paranaense que declarou possuir o registro de nascimento cerca de 51% era 

feminina. 

 

Figura 2 - Distribuição percentual da população paranaense que não possui registro de 

nascimento quanto ao sexo – 2015 

Fonte: 

Elaborada pelas autoras com base nos dados da PNAD (2015). 
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Devido à colonização do estado, a população paranaense é predominantemente branca, o 

que consequentemente explica o fato de que cerca de 150 mil das pessoas não registradas 

descendam de brancos. Do total de pessoas sem registro de nascimento, 29,95% se declararam 

pardas; 5,12% das pessoas que declararam não possuir registro de nascimento eram pretas; 

amarelos e índios somaram menos de 1% da população paranaense não registrada, conforme 

observado na Tabela 1. Ainda, das pessoas que declararam não saber se possuíam ou não o 

registro de nascimento, 50% eram brancos. 

 

Tabela 1 - Distribuição número e percentual da população paranaense que não possui registro de 

nascimento segundo a cor ou raça – 2015 

Cor ou raça 
Não possui Não sabe 

N° % N° % 

Amarela 1.343 0,57 0 0 

Branca 150.010 64,05 12771 50,00 

Indígena 672 0,28 0 0 

Parda 70.154 29,95 8.928 34,95 

Preta 11.995 5,12 3.839 15,03 

Total 234.174 100,0 25.538 100,0 
Fonte: Elaborada pelas autoras com base nos dados da PNAD (2015). 

 

Segundo Pessoa (2006) e Portela (1989), a educação é uma das políticas prejudicadas 

quando as pessoas não possuem registro de nascimento, pois os indivíduos não conseguem fazer 

a matrícula em instituições de ensino quando não possuem o documento comprobatório. Uma das 

perguntas que compôs o questionário da PNAD 2015 era se a pessoa sabia ler e escrever. Das 

234.174 pessoas que declararam não possuir registro de nascimento, cerca de 13% não sabiam ler 

e escrever, já das 25.538 pessoas que informaram não saber se possuíam ou não o registro de 

nascimento, cerca de 16% não sabia ler e escrever. Esses percentuais significam que só nestes 

dois grupos são mais de 36 mil paranaenses que declararam não saber ler e escrever. Isso pode 

ser observado na Tabela 2.  
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Tabela 2 - Distribuição número e percentual da população paranaense que não possui registro de 

nascimento segundo o fato de saber ler e escrever – 2015 

Sabe ler e escrever 
Não possui Não sabe 

N° % N° % 

Sim 201.736 86,14 21.409 83,83 

Não 32.438 13,86 4.129 16,17 

Total 234.174 100,0 25.538 100,0 
Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados da PNAD (2015). 

 

Das 234.174 pessoas que não possuíam o registro de nascimento, cerca de 86% 

declararam saber ler e escrever. Porém, em termos de anos de estudo, observa-se que grande 

parte da população nesta condição declarou ter estudado no máximo 4 anos, ou nem mesmo ter 

estudado, como mostra a Figura 3. Estas informações corroboram com a ideia de que para que a 

pessoa frequente a escola é necessários algum documento de identificação.  

Conforme a Figura 3, as pessoas que declararam não possuir registro de nascimento, cerca 

de 24% estudaram de 1 a 4 anos; outros 21% declararam ter estudado de 5 a 8 anos; outros 20% 

declararam ter estudado entre 9 a 11 anos; e cerca de 14% declararam ter estudado mais que 12 

anos. Já 50.294 pessoas (21%) declararam nunca terem frequentado a escola ou compareceram 

menos de um ano a uma instituição de ensino. 
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Figura 3 - Distribuição percentual da população paranaense que não possui registro de 

nascimento segundo os anos de estudo – 2015 

Fonte: Elaborada pelas autoras com base nos dados da PNAD (2015). 

 

A maior parte das famílias paranaenses eram em 2015 constituídas por casais com filhos, 

cerca de 59,25% da população se agrega em famílias consideradas tradicionais da sociedade. 

Segundo as informações da Tabela 3, das 6.513.915 pessoas que vivem em famílias formadas por 

casais, 102.588 não possuíam o registro de nascimento. Já as famílias compostas apenas por 

casais sem filhos, o número de pessoas que não possuíam o registro de nascimento foi de 72.754 

em um total de 1.808.955 pessoas. Quando a família era formada apenas pela mãe com filhos, os 

números ficaram em 25.145 pessoas sem o registro de nascimento. Entretanto, o total de pessoas 

que viviam neste tipo de família foi de 1.480.914 pessoas. Os outros tipos de família agregaram 

um total de 33.687 pessoas sem registro de nascimento. 
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Tabela 3 – Distribuição número e percentual da população paranaense que não possui registro de 

nascimento segundo o tipo de família – 2015 

Tipos de família 
Não possui Não sabe 

N° % N° % 

Casal sem filhos 72.754 31,06 7.200 28,19 

Casal com filhos 102.588 43,80 12.482 48,87 

Mãe com filhos 25.145 10,73 671 2,62 

Outros tipos de família 33.687 14,38 5.185 20,30 

Total 234.174 100,0 25.538 100,0 
Fonte: Elaborada pelas autoras com base nos dados da PNAD (2015). 

 

A análise da característica do tipo de família é importante, pois, Cardoso et al. (2003) e 

IBGE (2007), ressaltam que uma das causas do sub-registro e do registro tardio são a falta do 

reconhecimento inicial ou espontâneo da paternidade. No Paraná, 10,73% das pessoas que 

declararam não possuir registro de nascimento viviam em famílias formadas somente pela mãe 

com os filhos.  

No tocante à renda familiar per capita, a maior parte da população que declarou não 

possuir o registro de nascimento se concentrou nas faixas de renda de mais de meio salário 

mínimo até dois salários mínimos, que agregaram cerca de 157.496 pessoas, que corresponde a 

67,25% da população que declarou não possuir registro de nascimento. Cerca de 15% desta 

população tinham renda familiar per capita de menos de meio salário mínimo, inclusive aqueles 

que viviam sem nenhum rendimento. Apenas 6,5% da população sem registro de nascimento se 

enquadrou na faixa de renda acima de três salários mínimos familiar per capita, conforme 

apresentado na Tabela 4. 
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Tabela 4 - Distribuição número e percentual da população paranaense que não possui registro de 

nascimento segundo a renda familiar per capita – 2015 
Faixa de rendimento domiciliar per 

capita 

Não possui Não sabe 

N° % N° % 

Sem rendimento 2.687 1,18 0 0 

Até ¼ de salário mínimo 6.431 2,84 0 0 

Mais de ¼ até ½ salário mínimo 26.100 11,54 3.264 12,78 

Mais de ½ até 1 salário mínimo 77.260 34,16 8.736 34,20 

Mais de 1 até 2 salários mínimos 80.236 35,48 8.736 34,20 

Mais de 2 até 3 salários mínimos 18.522 8,19 2.881 11,28 

Mais de 3 até 5 salários mínimos 9.792 4,33 480 1,87 

Mais de 5 salários mínimos 5.087 2,24 1.441 5,64 

Total 98 226.115 100,0 25.538 100,0 
Fonte: Elaborada pelas autoras com base nos dados da PNAD (2015). Nota: excluiu-se os sem declaração. 

 

Chama a atenção, quando se trata dos paranaenses sem registro civil de nascimento, a 

faixa etária em que se concentravam essas pessoas. Aproximadamente 82.348 pessoas sem 

registro de nascimento se concentravam na faixa etária acima de 60 anos, conforme pode-se 

observar na Figura 4.  
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Figura 4 - Distribuição percentual da população paranaense que não possui registro de 

nascimento segundo a faixa etária – 2015 

Fonte: Elaborada pelas autoras com base nos dados da PNAD (2015). 
 

As faixas etárias acima dos 40 anos agregaram 76,73% dos casos, enquanto que a faixa de 

menores de 20 anos não ultrapassou os 6%. Essa grande diferença mostra que o objetivo em 

erradicar o sub-registro (aquele registro de nascimento realizado fora do prazo legal) tem sido 

cumprindo, pois quanto menor a população mais jovem sem o registro de nascimento significa 

que os programas e projetos governamentais em conjunto com a lei da gratuidade do registro, 

estão sendo surtindo os efeitos desejados. 

Quando a característica analisada é a condição na ocupação, os dados da PNAD (2015) 

mostraram que cerca de 65% das pessoas sem registro de nascimento no Paraná declararam 

trabalhar formalmente, ou seja, com algum tipo de registro em carteira de trabalho ou outra forma 

de formalização, enquanto que 35% trabalhavam informalmente. Algo que chama a atenção é que 

mais da metade da população sem registro de nascimento declarou trabalhar de forma formal. 

Porém, para os indivíduos possuírem carteira de trabalho, os mesmos devem estar devidamente 

registrados. Isto sugere que pode haver pessoas que declararam não possuir o registro de 

nascimento, mas que provavelmente tinham outros documentos comprobatórios de sua 

existência.  

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Acima de 60 anos

De 50 a 59 anos

De 40 a 49 anos

De 30 a 39 anos

De 20 a 29 anos

Menores de 20



 

V SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

II SEMINÁRIO DA REDE IBEROAMERICANA DE 
ESTUDOS SOBRE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E 

GOVERNANÇA  

 

1136 
 Toledo, Paraná de 17 a 19 de outubro de 2018. 

 

Conforme a Figura 5 apresenta, no tocante à atividade de atuação, das 234.174 pessoas 

sem registro de nascimento no estado, 29 % trabalhavam no setor de comércio e serviços, 17% na 

indústria e 6% trabalhavam no setor agropecuário. Já 48% das pessoas trabalhavam em atividades 

que não foram identificadas pela pesquisa.  

 

Figura 5 - Distribuição percentual da população paranaense que não possui registro de 

nascimento segundo o setor de ocupação – 2015 

Fonte: Elaborada pelas autoras com base nos dados da PNAD (2015). 

 

Por fim, foi importante identificar a área de domicílio em que estavam concentradas as 

pessoas que não possuíam o registro de nascimento. Segundo os dados da PNAD (2015), cerca de 

218.340 pessoas que declararam não possuir o registro civil de nascimento residiam na zona 

rural, o que correspondeu a mais de 90% das pessoas sem registro do estado. Apenas 15.834 

pessoas que declararam não possuir registro de nascimento residiam na zona urbana paranaense. 

Esses dados estão apresentados na Figura 6. Uma explicação plausível que se pode ter para esses 

dados tão discrepantes é que antigamente as pessoas residentes na zona rural não registravam 

seus filhos logo ao nascer e nem mesmo depois de crescidos, devido ao difícil acesso aos 

cartórios e ao valor que era cobrado pelos registros de nascimento.  
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Figura 6 - Distribuição percentual da população paranaense que não possui registro de 

nascimento segundo o local de residência – 2015 

Fonte: Elaborada pelas autoras com base nos dados da PNAD (2015). 
 

Diante do exposto nesta seção, com relação as pessoas sem registro de nascimento, foi 

possível verificar que a população paranaense que ainda não possui o registro de nascimento 

constituiu-se, em sua maioria, de indivíduos que nasceram anteriormente à Lei nº 9.534 de 1997, 

e também, antes das ações de governos e associações não governamentais para a erradicação do 

sub-registro e consequentemente do registro tardio, medidas estas que visam combater a falta do 

registro de nascimento independente da idade.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo principal desta pesquisa era verificar a existência e as características dos 

indivíduos paranaenses que não possuem registro de nascimento. Com base nas informações da 

PNAD de 2015, constatou-se que ainda há milhares de pessoas no estado sem a posse no registro 

de nascimento. Destas pessoas, a maioria que declarou não possuir registro de nascimento eram 

moradores da zona rural e também maiores de sessenta anos.  

Concluiu-se, observando os dados apresentados que, no Paraná, o número de paranaenses 

sem registro de nascimento ainda é alarmante. Em sua maioria são idosos, embora o número de 

crianças e adolescentes também é significativo. Além de realizar ações para incentivar o registro 
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dos recém-nascidos, é necessário que o Estado invista também em ações de conscientização da 

sociedade sobre o registro civil de nascimento dentro do prazo, bem como medidas de incentivo e 

resgate do registro de nascimento das pessoas que não o possuem. 

Ao final da pesquisa, ressalta-se a importância de se estudar este assunto, pois se trata de 

milhares de paranaenses que declararam não possuir o registro de nascimento, sinalizando ser 

ainda uma problemática social que merece atenção. Uma limitação identificada foi que o banco 

de dados utilizados sobre as pessoas que não possuem registro civil de nascimento traz 

informações somente em nível estadual, não sendo possível assim identificar em quais 

municípios está localizado os indivíduos sem registro de nascimento. Além disso, não é possível 

verificar se o indivíduo que declarou não possuir registro de nascimento é em função de nunca ter 

sido registrado ou de ter perdido o documento. 

Assim, pode-se sugerir como pesquisa para futuros estudos a verificação de onde estão 

localizados os indivíduos que não possuem registro de nascimento e se as autoridades e 

instituições locais têm feito alguma campanha para reduzir esse número nas determinadas regiões 

onde essas pessoas estão localizadas. Outra sugestão de pesquisa, seria comparar os índices 

alcançados pelo Paraná com os demais estados da região Sul ou até mesmo com estados de outras 

regiões da federação. 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

BRASIL. Decreto-Lei n. 5.452, de 1º maio de 1943. Consolidação das Leis do Trabalho. Diário 

Oficial da União, Brasília, DF, 8 ago. 1943. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm>. Acesso em: 21 abr. 2017. 

 

BRASIL. Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973. Dispõe sobre os registros públicos, e dá outras 

providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 31 dez. 1973.  Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6015compilada.htm>. Acesso em: 01 mai. 2016. 

 

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. Como funciona. Brasília: MDS, 

2017. Disponível em: <http://mds.gov.br/assuntos/bolsa-familia/o-que-e/como-funciona/como-

funciona>. Acesso em: 09 mar. 2017.  

 



 

V SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

II SEMINÁRIO DA REDE IBEROAMERICANA DE 
ESTUDOS SOBRE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E 

GOVERNANÇA  

 

1139 
 Toledo, Paraná de 17 a 19 de outubro de 2018. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Cartão Nacional de Saúde. Brasília: MS, 2017. Disponível em: 

<http://portalsaude.saude.gov.br>. Acesso em: 09 mar. 2017. 

 

CALTRAM, G. A. F. O registro de nascimento como direito fundamental ao pleno exercício 

da cidadania. 108 f. Dissertação (Mestrado em Direito), Universidade Metodista de Piracicaba – 

UNIMEP, Piracicaba, 2010.  

 

CARDOSO, A. L. et al. Sub-registro de nascimentos no município de Centro Novo do Maranhão, 

2002. Revista Brasileira de Epidemiologia, São Paulo, v. 6, n. 3, p. 237-244, 2003. Disponível 

em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1415-

790X2003000300007&script=sci_abstract&tlng=pt>. Acesso em: 20 abr. 2017 

 

CENEVIVA, W. Lei dos registros públicos comentada. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 

 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Estatísticas do Registro 

Civil. Rio de Janeiro, v. 34, 2007. Disponível em: 

<https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/135/rc_2007_v34.pdf>. Acesso em: 03 jul. 

2017 

 

______. Estatísticas do Registro Civil. Rio de Janeiro: IBGE, v. 37, 2010. Disponível em: 

<https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/135/rc_2010_v37.pdf>. Acesso em: 20 

abr. 2016. 

 

______. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Rio de Janeiro: IBGE, 2015. 

Disponível em: <http://www.ibge.org.br/>. Acesso em 10 ago. 2017. 

 

PESSOA, J. L. L. Registro Civil de Nascimento: Direito fundamental e pressuposto para o 

exercício da cidadania. 157 f. Dissertação (Mestrado em Direito), Faculdade de Direito de 

Campos, Campos dos Goytacazes, 2006.  

 

PORTELA, M. H. R. B. Sub-registro de nascimentos vivos em localidade do Estado de Piauí, 

Brasil. Revista de Saúde Pública, São Paulo, v. 23, n. 6, p. 493-501, 1989. Disponível em: 

<https://www.revistas.usp.br/rsp/article/viewFile/23698/25734>. Acesso em: 05 mai. 2016. 

 

SIQUEIRA, G. O Estado Civil: Nascimentos, Casamentos e Óbitos - Theoria e Pratica. São 

Paulo e Rio de Janeiro: Livraria Magalhães, 1911. 

 



 

V SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

II SEMINÁRIO DA REDE IBEROAMERICANA DE 
ESTUDOS SOBRE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E 

GOVERNANÇA  

 

1140 
 Toledo, Paraná de 17 a 19 de outubro de 2018. 

 

AS RELAÇÕES DE TRABALHO NO ESTADO DO PARANÁ NO CONTEXTO DO 

TRABALHO ESCRAVO CONTEMPORÂNEO 

 

LABOR RELATIONS IN THE STATE OF PARANÁ IN THE CONTEXT OF 

CONTEMPORARY SLAVE LABOR 

 

Vanuza Aparecida Hoffmann Biz99 

Edicléia Lopes da Cruz Souza100 

Edinéia Lopes da Cruz Souza101 

 

 

SESSÃO TEMÁTICA: ST4- Meio ambiente, desenvolvimento regional e demografia 

 
 

Resumo: O trabalho escravo é uma das formas mais insensatas de exploração do ser humano. 

Remodelou-se ao longo dos tempos e adaptou-se às mudanças e transformações da sociedade, 

mas nunca deixou de existir, esteve presente em toda a formação econômica do Brasil. Na 

atualidade, mesmo com a evolução da legislação trabalhista e das medidas de erradicação, ainda 

existem casos de indivíduos trabalhando em situação análoga à de escravo. Em vista disto, o 

objetivo deste estudo foi analisar se havia evidências de trabalhadores em situação análoga à de 

escravo, no contexto das relações de trabalho no estado do Paraná. Para atingir o proposto, foram 

utilizados dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), realizada pelo IBGE 

em 2015, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), e do Observatório Digital do Trabalho 

Escravo. Os resultados apontaram evidências de trabalhadores nesta condição no estado 

paranaense. Ademais, a maioria dos trabalhadores resgatados em situação considerada análoga à 

de escravo no estado do Paraná estavam concentrados no setor agropecuário, em municípios das 

regiões Sul, Centro e Norte do Paraná, todos os municípios com baixo IDHs. Por fim, as 

informações apresentadas apontam para a necessidade de reforçar as fiscalizações dos órgãos 

competentes e as ações que visam atender aos trabalhadores identificados nessas condições. 

 

Palavras-chave: Paraná. Trabalho degradante. Trabalho escravo.  
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Abstract: Slave labor is one of the most terrible forms of human exploitation. It was remodeled 

over time and adapted to the changes and transformations of society, but it never ceased to exist, 

it was present throughout the economic formation of Brazil. Nowadays, even with the evolution 

of labor legislation and eradication measures, there are still cases of working people in a situation 

analogous to slave. In view of this, the objective of this article was to analyze if there was 

evidence of workers in a situation similar to that of slave, in the context of labor relations in 

Paraná. To achieve what is proposed, data from the National Household Sample Survey (PNAD), 

carried out by the IBGE in 2015, the Ministry of Labor and Employment, and the Digital 

Observatory of Slave Labor were used. The results show that there is evidence of workers in this 

condition in the state of Paraná. Most of the workers rescued in a situation considered analogous 

to that of slave labor in the state of Paraná were concentrated in the agricultural sector, in 

municipalities in the South, Center and North of Paraná state, all municipalities with low HDI. 

Finally, the information presented points to the need to strengthen the oversight of the competent 

bodies and the actions aimed at assisting the workers identified in these conditions. 

 

Keywords: Paraná. Degrading labor. Slave labor. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O trabalho escravo tem sido uma das formas mais antigas de exploração da força de 

trabalho. Na atualidade, sua concepção vai muito além da privação da liberdade de escolha, de ir 

e vir, e engloba outras características, como as condições e a jornada de trabalho. No Brasil, a 

exploração da mão de obra escrava remota à sua formação econômica. Iniciou-se com a 

utilização da mão de obra indígena e, posteriormente, com os negros trazidos de diversos povos 

da África pelo tráfico negreiro. Mais tarde, a mesma prática de exploração foi observada entre os 

trabalhadores trazidos da Europa pelas embarcações portuguesas.  

Passados mais de cento e vinte anos da abolição do trabalho servil no Brasil, ainda hoje, 

existem várias regiões do país que apresentam casos de trabalhadores em situação laboral tão 

degradante que se configura trabalho análogo ao de escravo. Isso, quer dizer que ainda há 

empregadores que se utilizam da degradação humana como fonte de trabalho. Segundo o 

Ministério do Trabalho e Emprego - MTE (2011), o trabalho em condição análoga à de escravo 

também é chamado de trabalho forçado, trabalho escravo, exploração do trabalho, 

semiescravidão, trabalho degradante, entre outros. De acordo com Silva (2010) identifica-se 

trabalho análogo ao de escravo como qualquer trabalho que não reúna as condições mínimas 
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necessárias para que se possam garantir os direitos do trabalhador, que gere a perda de liberdade 

e dignidade do homem, ferindo assim, a particularidade que o distingue dos seres irracionais. 

Segundo dados da ONG Repórter Brasil (2017), desde 1995, quando o governo brasileiro 

reconheceu a existência do trabalho escravo no Brasil, foram libertos mais de 52 mil 

trabalhadores em situação análoga à escravidão. Dos resgatados, 95% eram homens, 83% tinham 

idade entre 18 e 44 anos e 32% eram analfabetos. Até 2013, o trabalho escravo era empregado 

principalmente em atividades econômicas rurais, como a pecuária, a produção de carvão e os 

cultivos de cana-de-açúcar. Desse ano em diante, a violação foi tida de forma mais frequente em 

atividades urbanas, em setores como a construção civil e o têxtil. 

De acordo com o exposto, o objetivo deste estudo é verificar se há evidências de 

trabalhadores em situação análoga a de escravo no estado do Paraná. Para tanto, utilizou-se 

informações do Suplemento da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), realizada 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE em 2015, além de informações 

coletadas junto ao Ministério do Trabalho e Emprego e do Observatório Digital do Trabalho 

Escravo.  

 

O TRABALHO ESCRAVO CONTEMPORÂNEO: OCORRÊNCIAS E 
ABORDAGENS 
 

A mão de obra escrava, em suas diferentes facetas, foi utilizada durante toda a formação 

econômica do Brasil e em praticamente todas as atividades produtivas de destaque econômico. O 

Quadro 1, mostra que a escravidão esteve presente em todas as regiões brasileiras, atuando nas 

mais diversas atividades econômicas desempenhadas não apenas pelo negro africano, mas por 

várias etnias.  

Iniciando-se no século XV com a extração do pau Brasil na região Nordeste, com a 

utilização da mão de obra indígena, passando por negros africanos no século XVI ao XVIII, no 

cultivo da cana de açúcar. Depois utilizou-se da mão de obra dos ex escravos e imigrantes 
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europeus. Já no início do século XX, em atividades industriais na região Sudeste, em que esses 

trabalhadores enfrentaram jornada de trabalho abusivas, acompanhada de baixos salários. 

 

Quadro 9 - Utilização do trabalho escravo na formação econômica brasileira 

Período Atividade 

econômica 

Região Mão de obra Condições de trabalho 

Século XV 
Extração do Pau-

Brasil 
Nordeste Indígena 

Iludido; Índios ingênuos 

e encantados; Escambo.  

Século XVI a 

XVIII 
Cana-de-açúcar Nordeste Negros africanos 

Cativo; Degradante; 

Jornadas abusivas; 

Trabalhador fustigado. 

Século XVIII Mineração 
Sudeste e Centro- 

Oeste 

Negros africanos e 

trabalhadores livres 

Nômade; Jornadas 

abusivas; Devaneios da 

liberdade. 

Século XVIII 
Extrativismo 

Amazônico 
Norte Indígenas Iludido e Imposto. 

Final do Século 

XVIII 
Algodão 

Primeiramente no 

Nordeste e depois 

nas demais regiões 

Negros africanos e Índios 

Degradante; Jornadas 

abusivas; Trabalhador 

fustigado. 

Século XIX Café Sul e Sudeste 
Negros africanos e 

Imigrantes Europeus 

Iludido; Imposto; 

Servidão por dívida. 

Final do século 

XIX 
Borracha Norte 

Negros africanos, homens 

livres, mulatos 

Iludido; Arriscado; 

Servidão por dívida. 

Início do 

Século XX 
Industrialização Sudeste 

Ex-escravos e Imigrantes 

Europeus 

Jornadas Abusivas; 

Salários ordinários; 

Empregadores violentos; 

Trabalhador “sem 

saída”. 

Século XX 

Expansão 

Fronteira 

Agrícola 

Centro – Oeste e 

Norte 

Trabalhadores locais e 

migrantes. 

Cativo; Jornadas 

Exaustivas; Torturas; 

Servidão por dívida. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Dado o exposto, pode-se dizer que foram as transformações econômicas que moldaram as 

características do trabalho escravo de hoje e mostram as contradições do crescimento econômico 

com o desenvolvimento. A OIT distingue a escravidão antiga da escravidão contemporânea, 

conforme o Quadro 2, e ressalta que, quando se trata da forma de controle exercida sobre os 

trabalhadores, tanto na escravidão antiga quanto na escravidão contemporânea, a coerção das 

pessoas é feita por meio de ameaças, violências, punições, etc. Esta averiguação tem contribuído 

para que inúmeras atividades e situações de trabalhadores sejam enquadradas na escravidão 

moderna. 
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Quadro 10- Características da antiga e da escravidão contemporânea 

Fonte: OIT (2006, p.34). 

 

Assim, vestindo-se de novas roupagens, a escravidão permanece em meio à sociedade 

brasileira. Isto, se verifica em vários flagrantes registrados pelos fiscais do trabalho e divulgados 

pelos meios de comunicação. E, em paralelo à impressa falada, escrita ou televisiva que tornam 

público casos de exploração de trabalhadores escravos contemporâneos, os pesquisadores têm um 

papel imprescindível na elaboração de estudos e discussões sobre esta grave problemática social 

que se perpetua nas sociedades. O tema é de tão relevante discussão que é objeto de estudo em 

diferentes áreas do conhecimento, destacando-se o Direito, a Sociologia, a Psicologia, a História 

e a Economia.  

Souza et al. (2016) procuraram entender em seu estudo, as principais formas de trabalho 

escravo contemporâneo na América Latina e as medidas necessárias de combate, entre os anos de 

2007 e 2010. No período analisado havia cerca de 1,8 milhões de pessoas exploradas na região. 

Características Antiga escravidão Escravidão 

Contemporânea 

Propriedade legal Permitida Proibida 

Custo de recrutamento 

de mão de obra 

Alto. A riqueza de uma pessoa podia ser 

medida pela quantidade de escravos. 

Muito baixo. Não há compras e, muitas 

vezes, gasta-se apenas com o transporte 

 

Lucros 

Baixos. Havia altos custos com a 

manutenção dos escravos. 

Altos. Se alguém fica doente ou velho 

pode ser mandado embora, sem nenhum 

direito. 

 

Mão de obra 

Escassa. Dependia de trágico negreiro, 

prisão de índios ou dos novos     

escravos     nascidos nas fazendas. 

Descartáveis dado o grande contingente 

de trabalhadores desempregados. 

 

Relacionamento 

Longo período. O dono cuidava dos 

escravos pela vida inteira. 

Curto período. Terminado o serviço, não 

é mais necessário prover o sustento do 

empregado. 

 

Diferenças étnicas 

 

Relevantes para a escravidão. 

Pouco relevante. Qualquer pessoa pobre e 

miserável pode se tornar um escravo, 

independente da etnia. 

 

Manutenção da ordem 

Ameaças, violência psicológica, coerção 

física, punições exemplares e até 

assassinatos. 

Ameaças, violência psicológica, coerção 

física, punições exemplares e até 

assassinatos. 
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Verificaram que a servidão por dívida e o tráfico de pessoas para exploração sexual estavam entre 

as principais atividades. Findaram dizendo que os países latino-americanos tinham consciência 

do problema e buscavam criar ações de combate. Para as autoras, a pobreza, a miséria e o 

trabalho escravo são um círculo vicioso e são necessárias políticas que garantam proteção, 

direitos e renda mínima aos trabalhadores. 

Costa (2008), foi colaboradora externa da OIT, entre março e junho de 2008, e desta 

experiência elaborou um estudo em que buscava entender o porquê em tempos recentes, jovens 

homens se submetem e são aliciados ao trabalho escravo. Identificou dois motivos: fugir da 

pobreza, que priva sua vida social e o instinto de jovem se aventurar. No entanto, após serem 

empregados em condições análogas à escravidão, suas vidas se tornavam surreais e passíveis de 

todo tipo de violência que eram praticadas pelos escravizadores, ao que a autora chama de 

“banalidade do mal”. 

Moura (2012) esteve em contato com um grupo de trabalhadores resgatados de condições 

análogas à de escravo, em 2005, no município de Codó, estado do Maranhão. Desta vivência 

desenvolveu o seu trabalho, contando sobre o destino desses trabalhadores após o resgate. Todos 

receberam o auxílio desemprego concedido pelo governo para trabalhadores resgatados nessas 

condições. Durante este período alguns procuraram por novos empregos enquanto outros 

plantaram no pequeno pedaço de terra que possuíam. Passado o período do auxílio, a maioria dos 

trabalhadores não tinha conseguido uma oportunidade de emprego, tendo dívidas e família, se 

viram obrigados a retornar ao trabalho escravo. Concluindo o estudo, atentou para a necessidade 

de criar além de medidas de erradicação, medidas de reinserção dos trabalhadores na sociedade, 

pois de nada adianta investir no combate se os resgatados não terão oportunidades, ficando 

vulneráveis a aceitar novamente as condições de trabalho escravo. 

Siqueira (2010), na busca por entender os motivos para a permanência do trabalho escravo 

nos dias atuais constatou em sua investigação que o trabalho escravo ainda não foi erradicado por 

três causas: a desigualdade econômica, a impunidade e a reincidência. Para explicar as causas ele 

toma como exemplo o estado do Pará, onde a desigualdade econômica pode ser constatada na 

existência dos coronéis que “fazem as leis” locais e amedrontam, e até mesmo assassinam, quem 

quiser combater ou denunciar casos de trabalho escravo. Já a impunidade ocorre após a libertação 
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dos trabalhadores, pois ao procurarem outro emprego, tornam difícil a sua localização para dar 

andamento penal do caso. E a reincidência, por sua vez, é entendida como consequência das 

outras causas, deduzindo o autor que a lei brasileira deveria ser mais rígida com o empregador de 

trabalho escravo, pois mesmo autuado ele continua exercendo o aliciamento de trabalhadores no 

mesmo local da autuação ou em outro. 

Castravechi e Joanoni Neto (2015) analisaram a região Nordeste do estado do Mato 

Grosso, o Tocantins e Goiás nos anos de 1970, quando o governo lançou um programa de 

reabilitação das regiões Norte e Centro-Oeste, dando incentivos fiscais e extensas léguas de terras 

a empresas, para estas explorarem os setores agrícola e pecuário, no intuito de estimular o 

desenvolvimento da economia regional. Os autores contam que os trabalhadores eram e ainda são 

atraídos para estas regiões com promessas de bom trabalho e remuneração justa para empreitadas. 

No entanto, quando chegam às fazendas são surpreendidos por três tipos de dívidas: o abono 

(adiantamento recebido antes de vir trabalhar), as despesas da viagem, os gastos com 

fornecimentos de que de alimentos e outros materiais de consumo. Enquanto estes indivíduos não 

liquidam sua dívida, não podem sair.  

Além dos migrantes internos, os imigrantes que chegam ao Brasil também são alvos de 

aliciadores do trabalho escravo. Figueira et al. (2015), mostraram esta condição relatando sobre a 

situação de imigrantes chineses que vêm em busca de emprego no Rio de Janeiro. Segundo os 

autores, na maioria dos casos são jovens sem experiência profissional e que geralmente chegam 

ao Brasil por meio de agenciadores. Ao pedirem ajuda ao agenciador contraem uma dívida que ao 

chegar aqui trabalham até 14 horas por dia para o pagamento. 

Enfatiza-se, ainda, que o aliciamento ao trabalho escravo não acontece apenas a homens, 

são numerosos os casos de redução de mulheres e crianças a condição análoga à de escravo. As 

mulheres geralmente são traficadas como mercadorias para fins de exploração sexual, cujo crime 

organizado é facilitado pelos meios tecnológicos para atrair consumidores. A escravidão de 

mulheres para fins de exploração sexual é uma terrível ofensa à dignidade da pessoa e sua 

fiscalização por parte do poder público ainda é ineficaz (MORAES, 2008). 
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PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 
Para atingir o objetivo deste trabalho, utilizou-se a definição de trabalho escravo adotada 

pela OIT, segundo a qual, independentemente do tipo de atividade desenvolvida e da sua 

legalidade, a característica principal de um trabalho análogo ao escravo está na violação dos 

direitos e liberdade humana, abrangendo da escravidão tradicional até as formas mais 

contemporâneas (OIT, 2005). 

O local escolhido para desenvolver a presente pesquisa foi o estado do Paraná. Esta 

escolha, deveu-se à sua relevância dentre os demais estados brasileiros, em termos de indicadores 

sociais e econômicos. O estado é a quinta maior economia nacional, e seu IDH de 0,74 é 

considerado alto (IPARDES, 2010). No entanto, apresenta problemas sociais graves e 

persistentes, como a existência de pessoas em condição de pobreza e indigência, que condiciona a 

inserção de indivíduos em situações degradantes de trabalho.  

Foram utilizados os microdados disponibilizados pela Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD), realizada pelo IBGE em 2015, levantados pelo Suplemento “Aspectos das 

Relações de Trabalho e Sindicalização”. A semana de referência da PNAD 2015 compreendeu-se 

de 20 a 26 de setembro do referido ano. As perguntas específicas sobre as relações de trabalho 

foram realizadas para as pessoas ocupadas e com idade acima de 16 anos, cuja condição na 

ocupação era: o trabalho principal de empregado permanente e temporário em serviços agrícolas, 

o empregado do setor privado, o trabalhador doméstico em atividades não agrícolas e os outros 

trabalhadores remunerados (PNAD, 2015). 

Para complementar a discussão, foram coletadas informações sobre os trabalhadores 

resgatados de condições análogas à escravidão no estado do Paraná, da “Lista Suja”, que é 

publicada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, além de informações do Observatório Digital 

do Trabalho Escravo, instituição criada de uma iniciativa de cooperação técnica internacional do 

Ministério Público do Trabalho e da Organização Internacional do Trabalho no Brasil. 
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 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A partir das informações disponíveis sobre as caraterísticas dos trabalhadores paranaenses 

é possível tecer algumas considerações sobre o perfil destes. Resumindo as principais 

características socioeconômicas dos trabalhadores paranaenses tem-se que: 55% eram homens; 

maioria de brancos e pardos; predominância de trabalhadores entre os 21 a 40 anos; 2% de jovens 

de 16 a 18 anos e outros 3% de idosos acima de 61 anos; cerca de 4% (mais de 149 mil pessoas) 

não tinham nenhum tipo de instrução, e outros 13% declararam ter de 1 a 4 anos de estudo; 90% 

deles eram residentes na área urbana; 55% declarou ter jornada acima de 41 horas semanais. 

Quanto à remuneração, mais da metade dos trabalhadores, isto é, 53% recebiam mensalmente de 

R$788,01 a R$1.576,00 (um a dois salários mínimos); 0,4% deles (mais de 13 mil pessoas) não 

tinham renda e outros 3% recebiam rendimento inferior a meio salário mínimo.  

Após esta caracterização do trabalhador paranaense, a Tabela 1 apresenta as relações de 

trabalho com base na forma de contratação desse trabalhador. Uma proporção de 82,18% dos 

trabalhadores não foi contratada por meio de um intermediário. No entanto, ainda restam 18,72% 

dos entrevistados, que foram contratados para um trabalho por meio de um intermediário.  

 

Tabela 1- Número e percentual da população trabalhadora paranaense de 16 anos ou 
mais segundo o fato de ter sido contratado por um intermediário - 2015 

Se foi contratado por 

intermediário 

Frequência Porcentagem 

Sim 533.479 17,82 

Não 2.459.707 82,18 

Total 2.993.186 100 

Fonte: IBGE, PNAD 2015. 

 

Das pessoas que afirmaram terem sido contratadas por meio de um intermediário, na 

maioria das vezes, o intermediário foi uma pessoa (para 58,68% ou 313.021 das contratações). 

Outras 193.520 contratações foram feitas com intermediação de uma empresa locadora de mão de 

obra. E, ainda, há outros tipos de intermediários que foram responsáveis pelas 26.938 contrações 

restantes. Portanto, constata-se que o intermediário tem múltiplas faces e que mesmo sendo 
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menor o número de indivíduos ligados a um mediador, ainda é grande a proporção de 

recrutamentos. 

Ressalta-se que, há casos em que o mediador de contratações é na verdade um aliciador de 

trabalhadores para ocupações que oferecem condições degradantes de serviços. A OIT (2011), 

conta que estes aliciadores, geralmente chamados de “gatos” podem ser pessoas e também 

empresas que não necessariamente estão dentro do local de trabalho, mas que agem de forma 

camuflada, por meio de um vizinho, um conhecido, um escritório de contabilidade, etc. e que, se 

responsabiliza pela contratação e pagamento deste trabalhador. Se não bastasse isso, ainda existe 

a figura daquele “gato” que alicia, contrata e exerce controle da força de trabalho dentro da 

ocupação. Todavia, em virtude das fiscalizações mais rígidas tem aumentado o número de 

agentes camuflados.  

Segundo a ONG Repórter Brasil (2012), a forma contemporânea de escravidão não 

aprisiona suas vítimas em correntes, mas continua negando sua liberdade. O negro não é mais a 

figura do escravo e nem apenas as fazendas o local do trabalho. Para tornar simples recrutar um 

trabalhador a um serviço indigno, é comum o uso de mentiras sobre o salário, o trabalho, o 

transporte, a jornada, as funções, etc. A promessa é de que serão iguais ou melhores ao previsto 

em lei. No entanto, quando chegam ao estabelecimento, a realidade muda, e na maioria das vezes, 

o trabalhador ainda é preso na ocupação por dívidas contraídas junto ao empregador. A Tabela 2 

revela o nível de satisfação do trabalhador no Paraná a respeito dessas promessas. Os dados 

apontam que é mais comum o trabalhador paranaense estar satisfeito com as promessas, somando 

72,32% deles. Contudo, outros 11,3% se declararam insatisfeitos ou pouco satisfeitos com as 

promessas feitas antes da contratação. 
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Tabela 2- Número e percentual da população trabalhadora paranaense de 16 anos ou 
mais segundo o grau de satisfação as condições de labor prometidas - 2015 

Grau de satisfação Frequência Porcentagem 

Insatisfeito 122.973 3,82 

Pouco satisfeito 240.606 7,48 

Indiferente 256.834 7,98 

Satisfeito 2.327.164 72,32 

Muito satisfeito 270.513 8,41 

Total 3.218.090 100 
Fonte: IBGE, PNAD 2015. 

 

O fato mais recorrente em denúncias de trabalho análogo ao escravo são as promessas não 

cumpridas. A jornada de trabalho desempenhada por um trabalhador exposto a condições 

análogas a de escravo, é exaustiva e divergente em relação às horas de trabalho acordadas no 

momento da contratação. Para ONG Repórter Brasil (2017), a jornada exaustiva é um expediente 

que ultrapassa as horas extras, com intervalo entre as jornadas insuficiente e sem descanso 

semanal, colocando em risco a integridade física do trabalhador. Na Tabela 3 é possível verificar 

que para 94% dos trabalhadores paranaenses a jornada de trabalho estava dentro do acertado no 

momento da contratação. Mas, outros 5% declararam que a jornada de trabalho havia aumentado 

em relação ao acordo inicial. Apenas, 1% das pessoas, o equivalente a mais de 32 mil pessoas, 

responderam que a jornada de trabalho estava inferior ao acertado com o empregador. 

 

Tabela 3- Número e percentual da população trabalhadora paranaense de 16 anos ou 
mais segundo o número de horas trabalhadas - 2015 

Número de horas trabalhadas Frequência Porcentagem 

Dentro do acertado 3.015.889 93,72 

Inferior ao acertado 32.404 1,01 

Superior ao acertado 169.797 5,28 

Total 3.218.090 100 
Fonte: IBGE, PNAD 2015. 

 

Dos 6,29% que declararam que a jornada de trabalho estava divergente ao acertado, 

40,55% estavam de acordo e tiveram seus salários reajustados; 22,08% não estavam de acordo e 

não tiveram reajuste; 21,73% estavam de acordo, mas não houve reajuste; e 15,64% não estavam 

de acordo e tiveram reajuste, como mostra a Tabela 4.  
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Tabela 4- Número e percentual da população trabalhadora paranaense de 16 anos ou 
mais segundo a alteração na jornada de trabalho e o reajuste salarial - 2015 

Reajuste salarial Frequência Porcentagem 

Estava de acordo e houve 

ajuste no rendimento 

81.984 40,55 

Estava de acordo e não houve 

ajuste no rendimento 

43.936 21,73 

Não estava de acordo e houve 

ajuste no rendimento 

31.625 15,64 

Não estava de acordo e não 

houve ajuste no rendimento 

44.656 22,08 

Total 202.201 100 

Fonte: IBGE, PNAD 2015. 

 

Moura (2012) mostrou em seu estudo sobre a sobrevivência dos trabalhadores resgatados 

do trabalho escravo e conclui que parte deles retorna à escravidão ou permanece nela por falta de 

oportunidades trabalhistas. Indicando que trabalhadores que não tiveram reajuste, mas 

permanecem em seus trabalhos, pode estar associado à responsabilidade de sustento de seus 

familiares e mesmo pela falta de possibilidades de conseguir outro emprego mais vantajoso. 

O rendimento é sempre uma questão polêmica na pauta das discussões de relação de 

trabalho. No entanto, só o rendimento não é suficiente para caracterizar um trabalho escravo. 

Segundo a OIT (2005), o que determina trabalho escravo é a relação entre empregado e 

empregador. Assim, a Tabela 5, apresenta a questão entre o rendimento recebido na ocupação em 

que estava e o acordado entre as partes no momento da contratação. Para 167.802 paranaenses, o 

rendimento era inferior ao acertado, caracterizando uma quebra no contrato realizado. A relação 

entre as parte envolvidas na negociação de trabalho foi abalada. Soma-se a isso, além da quebra 

de acordo, outros fatores relacionados à condição do trabalhador que pode se configurar em 

trabalho escravo em sua perspectiva contemporânea. 

 

 



 

V SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

II SEMINÁRIO DA REDE IBEROAMERICANA DE 
ESTUDOS SOBRE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E 

GOVERNANÇA  

 

1152 
 Toledo, Paraná de 17 a 19 de outubro de 2018. 

 

Tabela 5- Número e percentual da população trabalhadora paranaense de 16 anos ou 
mais segundo o rendimento acordado e o efetivamente recebido - 2015 

Rendimento recebido Frequência Porcentagem 

Dentro do acertado 3.000.836 93,25 

Inferior ao acertado 167.802 5,21 

Superior ao acertado 49.452 1,54 

Total 3.218.090 100 
Fonte: IBGE, PNAD 2015. 

 

Uma das formas do trabalho escravo moderno é a servidão por dívida.  De acordo com a 

ONG Repórter Brasil (2012) é assim descrita: O “gato” busca o trabalhador em seu local de 

origem, paga hospedagem e o transporte até o local do serviço e até oferece um “adiantamento” 

para a família, para atrair o trabalhador mais facilmente. Quando a pessoa chega ao local de 

trabalho, já está devendo a viagem, e o que passa a usar lá: alojamento, comida e instrumentos 

para o trabalho, que é anotado em um caderno. Os preços são superfaturados. No final do mês, o 

salário não é suficiente para pagar os gastos cobrados pelo patrão. Como os gastos continuam 

sendo anotados todo mês, a dívida se torna impagável e a pessoa fica presa ao trabalho, por 

gastos ilegais, que não poderiam ser cobrados dela. A Figura 1 mostra que tipos de dívidas têm os 

trabalhadores paranaenses com seus empregadores.  

 

 

 

 



 

V SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

II SEMINÁRIO DA REDE IBEROAMERICANA DE 
ESTUDOS SOBRE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E 

GOVERNANÇA  

 

1153 
 Toledo, Paraná de 17 a 19 de outubro de 2018. 

 

Figura 1- Percentual da população trabalhadora paranaense de 16 anos ou mais 
segundo o tipo de débitos financeiros pagos aos empregadores - 2015 

 
Fonte: IBGE, PNAD 2015. 

 

Em todas as opções elencadas pela Pesquisa, há predominância da resposta não, o que 

significa que os indivíduos não têm débitos com o local onde trabalham. No entanto, há uma 

porcentagem de trabalhadores paranaenses que detêm dívidas junto ao empregador, reiterando 

que são dívidas que não poderiam ser cobradas. Os gastos mais cobrados pelos empregadores são 

de alimentação e transporte: um total de 98.432 e 81.061 estava nesta condição, o que 

corresponde a 3,06% e 2,52%, respectivamente. O terceiro débito mais cobrado dos trabalhadores 

são os próprios instrumentos de trabalho, 0,75% ou 21.565 pessoas pagam para utilizá-los. Os 

débitos de aluguel são os menos cobrados, pagos por 6.946 pessoas ou 0,22% deles. Os demais 

débitos não especificados na Pesquisa são pagos por 0,38% dos trabalhadores. 

Com relação ao processo de capacitação, verificou-se que 29% dos trabalhadores não 

tinham nenhum processo de capacitação profissional oferecido pelo empregador.  

Para Silva (2010), a escravidão contemporânea traz uma característica elementar da antiga 

escravidão, a “coisificação” do ser humano. Como narra Fausto (1996), a “coisificação” ocorre 

porque um indivíduo se considera superior ao outro e por este motivo coage o injustiçado. Dentre 

os trabalhadores paranaenses, 9% ou equivalente a mais de 262 mil pessoas estavam insatisfeitas 

ou pouco satisfeitas com o tratamento no seu local de trabalho.  
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Assim, por meio dos questionamentos da PNAD, foi possível ter uma noção de como está 

a situação do estado do Paraná no inerente às relações de trabalhos, relações estas que podem 

resultar em trabalho escravo contemporâneo, porém nesse banco de dados essa constatação não é 

passível de ser feita. Para complementar a investigação, na sequência há alguns dados de 

trabalhadores que foram resgatados de condições análogas as de escravo no estado pelo MTE e 

divulgados para a sociedade por meio da Lista Suja. 

 A Lista Suja é um cadastro público, instituído em 2004, pela Portaria nº 540 do MTE, que 

divulga a cada semestre o nome das pessoas físicas ou jurídicas que utilizam o trabalho análogo 

ao escravo em suas atividades. A inclusão do nome do infrator no Cadastro ocorrerá após decisão 

administrativa dos autos de infração julgada. Até 2015, o empregador inserido no cadastro 

permanecia por dois anos, e sua saída dependia da regularização de sua situação junto ao 

Ministério do Trabalho. Em maio de 2016, foi inserida a Portaria Interministerial nº 4, que 

possibilita que o empregador autuado assine um Termo de Ajustamento de Conduta, pelo qual 

assume cumprir uma série de condicionantes durante um ano, período em que permanecerá em 

uma lista de observação do cadastro. Passado este ano e cumpridas às exigências, seu nome 

poderá ser excluído, caso contrário, seus dados serão retirados da lista de observação e inseridos 

na lista principal (MTE, 2017). 

A Tabela 6 apresenta informações de trabalhadores resgatados de condições análogas a de 

escravo, segundo os dados da Lista Suja. As informações são do período de dezembro de 2013 a 

dezembro de 2015. Lembrando que o ano de 2015 foi quando houve a modificação da forma de 

inclusão dos nomes dos empregadores na Lista Suja, e também ano de realização da pesquisa da 

PNAD, que subsidiou com dados esta discussão. Nos casos registrados, há empregador que ainda 

não se ajustou ou reincidiu na atividade análoga a escrava, pois são registros de 2012 e que ainda 

permaneciam na lista de 2015.  
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Tabela 6 - Número de trabalhadores escravos resgatados no estado do Paraná 
segundo a Lista Suja – 2013-2015 

Ano Município Número de resgatados 

2012 Palmas 3 

2013 Honório Serpa 9 

2013 Inácio Martins 17 

2013 Wenceslau Braz 1 

2013 Campina Grande do Sul 14 

2013 Laranjal 6 

2014 Imbituva 2 

2014 Coronel Domingo Soares 3 

2014 Pinhão 2 

2014 Tibagi 5 
Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados do MTE (2016). 

 

Observa-se, ainda, a partir da Tabela 6, que houve o registro de 10 operações de resgate 

realizadas pelo MTE, retirando 62 trabalhadores de condições degradantes de trabalho, ou seja, 

eram escravos contemporâneos. Segundo os informes da Lista, os trabalhadores em todos os 

resgates eram pelejadores de fazendas de pecuária ou trabalhadores de extração de madeira. 

Inácio Martins e Campina Grande do Sul foram os municípios que mais tiveram pessoas resgatas 

em condições degradantes de labor.  

A Tabela 7 mostra o número de trabalhadores resgatados no estado do Paraná, entre 2013 

a 2015, segundo dados do Observatório Digital do Trabalho Escravo. O período justifica-se além 

da confrontação de informações, pelo motivo de ser uma plataforma recente. A informação do 

ano de resgate, não é disponível por este meio, mas é possível analisar as operações de soltura. O 

primeiro ponto divergente em relação aos dados da Lista Suja, mostrados na Tabela anterior, é o 

número total de resgatados de 2013 a 2015. Pela Tabela 6 foram 59 indivíduos, já pela Tabela 7, 

totalizaram 88 pessoas.  

Existem municípios que a Tabela 7 informa que não consta na Tabela 6, como é o caso 

de: Cruz Machado, Guarapuava, Pinhalão, Guaíra, etc. O contrário ocorreu com município de 

Palmas, listado na primeira e não informado na segunda. Também houve municípios que tiveram 

desacordo entre os dois bancos de dados quanto ao número de resgatados, situação de Pinhão. 

Dentre os municípios informados na Tabela 7, Pinhalão se destacou pelo número de pessoas 
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resgatadas. Foi o primeiro município, juntamente com Inácio Martins, onde as operações de 

resgate mais encontraram vítimas de trabalho escravo.  

 

Tabela 7- Número de trabalhadores escravos resgatados no estado do Paraná 
segundo o Observatório Digital do Trabalho Escravo – 2013-2015 

Município Número de resgatados 

Cruz Machado 1 

Wenceslau Braz 1 

Guarapuava 2 

Imbituva 2 

Paranavaí 2 

Coronel Domingos Soares 3 

Tibagi 5 

Guaíra 7 

Pinhão 8 

Honório Serpa 9 

Campina Grande do Sul 14 

Inácio Martins 17 

Pinhalão 17 
Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos dados do Observatório Digital do Trabalho Escravo no Brasil - 

Smartlab de Trabalho Decente MPT - OIT. 2017 

 

Constata-se pelos dados das Tabelas 6 e 7, que os casos de trabalho escravo se 

localizavam em munícipios do interior do Estado. Segundo informações do Observatório Digital 

do Trabalho Escravo, os trabalhadores resgatados no Paraná eram trabalhadores no setor 

agropecuário em geral, da cultura da Erva Mate, da extração florestal, etc. Ressalta-se que, todos 

os municípios registrados nas referidas tabelas foram autuados em atividades análogas as de 

escravo possuem baixo IDH, a saber: Imbituva (0,39); Honório Serpa (0,33); Coronel Domingos 

Soares (0,26); Palmas (0,45); Inácio Martins (0,32); Wenceslau Braz (0,42); Pinhão (0,36); 

Tibagi (0,37); Campina Grande do Sul (0,43); Laranjal (0,26); Cruz Machado (0,32); Guarapuava 

(0,47); Paranavaí (0,55); Guaíra (0,48); e Pinhalão (0,44) (IPARDES, 2017). 

A Figura 2 sinaliza, a partir dos pontos verdes, a localização geográfica das ocorrências. 

Pode-se constatar que a concentração dos resgatados em condições degradantes de trabalho, 

estava nas regiões Sul, Centro e Norte do Paraná. Nas demais regiões existem casos de 

trabalhadores encontrados nestas situações, mas são casos menos frequentes. Em Campina 
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Grande do Sul, município da região Metropolitana de Curitiba, a operação de resgate salvou 14 

pessoas do trabalho escravo. 

 

Figura 2- Incidência de trabalhadores escravos resgatados no estado do Paraná 
segundo o Observatório Digital do Trabalho Escravo – 2013-2015 

 
Fonte: Observatório Digital do Trabalho Escravo no Brasil - Smartlab de Trabalho Decente MPT - OIT. 2017 

 

É relevante destacar que, quando se analisa apenas os números de pessoas, que de fato, 

foram resgatadas de trabalhos ultrajantes, pode até parecer pouco significativo. Porém, os 

números apresentados são dados que foram levantados em apenas dois anos. Ademais, é preciso 

atentar-se ao fato de que há trabalhadores que omitem uma denúncia por medo; os 

estabelecimentos que utilizam de tal prática são muito bem escondidos; e o pequeno número de 

fiscais do trabalho destinados a essa função, conforme apontou Siqueira (2010). 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este estudo teve o objetivo de verificar evidências de trabalho em situação análoga à de 

escravo, no contexto das relações de trabalho no estado do Paraná. Para tanto, foram utilizados 

dados do Suplemento da PNAD realizada em 2015; do Ministério do Trabalho e Emprego; e do 

Observatório Digital do Trabalho Escravo.  

Os resultados mostraram que a maioria dos trabalhadores em situação considerada 

análoga à de escravo no estado do Paraná estava concentrada no setor agropecuário, 

principalmente na extração madeireira e na pecuária. Percebeu-se, também, que os maiores focos 

do trabalho escravo foram encontrados nas regiões Sul, Centro e Norte do Paraná. Em todos os 

casos, os municípios em questão eram pobres, o que foi constatado a partir da análise dos IDH, 

todos apresentaram baixo Índice de Desenvolvimento Humano. Conforme os dados, nos 

municípios de Inácio Martins e Pinhalão foram encontrados o maior número de trabalhadores 

resgatados nessas condições, 17 trabalhadores. 

Considerando as evidências de trabalho escravo demonstradas, esta pesquisa sugere como 

uma alternativa para a erradicação do trabalho escravo, o reforço das fiscalizações dos órgãos 

competentes aos estabelecimentos de trabalhos. O que pode ser feito por meio do aumento dos 

repasses financeiros e ampliação da equipe técnica e dos fiscais do trabalho. O próprio estudo 

dessa temática é dificultado pela imprecisão dos dados existentes e pela falta de um banco de 

dados com informações específicas sobre o assunto, o que carece também de investimentos. 

Além disso, são necessários reforços nas medidas que visam atender aos trabalhadores 

identificados e resgatados de situações laborais degradantes, de modo que impeça a reincidência 

e promova a reinserção destes indivíduos à sociedade. 
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CARACTERIZAÇÃO MORFOMÉTRICA E AMBIENTAL DA BACIA 

HIDROGRÁFICA DO RIO VITORINO PR: INTERFACE SOLO E ÁGUA 

 

MORPHOMETRIC AND ENVIRONMENTAL CHARACTERIZATION OF THE RIO 

VITORINO PR HYDROGRAPHIC BOWL: SOIL AND WATER INTERFACE 
 

Marciano Vottri.102 

Julio Caetano Tomazoni103 

Cristiane Maria Tonetto Godoy2104 
 

SESSÃO TEMÁTICA: ST4- Meio ambiente, desenvolvimento regional e demografia 

 

Resumo: A perda de solo por erosão é um dos problemas ambientais mais sérios da atualidade, 

implicando diretamente na degradação de vários recursos naturais, principalmente do solo e da 

água. O objetivo do presente trabalho foi realizar a caracterização morfométrica e ambiental da 

Bacia hidrográfica do rio Vitorino, localizada no município de Vitorino Pr, a fim de subsidiar 

aspectos de planejamento e desenvolvimento dos potenciais da área na interface solo e água. Os 

parâmetros morfométricos adotados para a caracterização foram: índice de forma, hierarquia 

fluvial, densidade de drenagem e hidrográfica, declividade, dentre outros. A extração da rede de 

drenagem foi realizada automaticamente com o uso da extensão ArcHydro do Software Arc Gis 

10.4, a partir das imagens Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) Topodata do Banco de 

Dados Geomorfológicos do INPE com resolução de 30m. Os valores altimétricos e de 

declividade também foram gerados de forma automática com o auxilio do (SIG). Para a análise 

dos tipos de solos utilizou-se o Sistema de Classificação de Solos proposto pela EMBRAPA 

(2008) associados a padrões da região. O mapa de uso e ocupação do solo foi processado a partir 

da Imagem de Satélite Landsat-8, de 07/04/2016, fusão das bandas 4,3 e 2 com banda 

Pancromática 8 para obter resolução espacial de 15m. Por fim foi realizada através da 

metodologia de álgebra de mapas a projeção de susceptibilidade erosiva da Bacia Hidrográfica 

para os fatores uso do solo, tipo de solo e declividade, equacionados pela análise multicritério. As 

características morfométricas indicaram alta densidade hidrográfica para a região, com mais de 

136 Km de cursos hídricos. As análises de altimetria, tipos de solos e uso do solo se mostraram 

significativas quanto a avaliação da capacidade do ecossistema, sendo o seu detalhamento prévio 

imprescindível na gestão ambiental de bacias hidrográficas. A estimativa de densidade de focos 

erosivos permitiu a identificação das áreas com maior ou menor susceptibilidade erosiva para os 

parâmetros avaliadaos se constituindo em uma ótima ferramenta que poderá auxiliar a decisão de 

uso e manejo do solo, políticas públicas e/ou projetos específica. 
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Palvaras-chave: Água. Erosão. Hidrografia. Sistema de Informação Geográfica (SIG). Solo. 

 

Abstract: Loss of soil due to erosion is one of the most serious environmental problems of our 

time, directly implying the degradation of several natural resources, mainly soil and water. The 

objective of the present work was to perform the morphometric and environmental 

characterization of the Vitorino River basin, located in the municipality of Vitorino Pr, in order to 

subsidize aspects of planning and development of the potential of the area in the soil and water 

interface. The morphometric parameters adopted for the characterization were: index of form, 

fluvial hierarchy, drainage and hydrographic density, slope, among others. The extraction of the 

drainage network was performed automatically using the ArcHydro extension of the Arc Gis 10.4 

Software, from the Topodata Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) images of the INPE 

Geomorphological Database with a resolution of 30m. The altimetric and declivity values were 

also automatically generated with the aid of (SIG). For the analysis of soil types, the Soil 

Classification System proposed by EMBRAPA (2008) was associated to the region's standards. 

The land use and occupation map was processed from Landsat-8 Satellite Image, 04/07/2016, 

merging bands 4.3 and 2 with Panchromatic Band 8 to obtain spatial resolution of 15m. Finally, 

the erosion susceptibility projection of the Hydrographic Basin was applied through the map 

algebra methodology to the factors soil use, soil type and slope, equated by the multicriteria 

analysis. The morphometric characteristics indicated high hydrographic density for the region, 

with more than 136 km of water courses. The analyzes of altimetry, soil types and soil use were 

shown to be significant in terms of the evaluation of the ecosystem capacity, and its previous 

detail is essential in the environmental management of river basins. The density estimation of 

erosive foci allowed the identification of areas with greater or lesser erosive susceptibility for the 

evaluated parameters, constituting an excellent tool that could help the decision of use and 

management of the soil, public policies and / or specific projects. 

 

Keywords: Water. Erosion. Hydrography. Geographic Information System (GIS). Ground. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Ao longo dos tempos, homem e ambiente consolidaram uma relação baseada nos 

princípios de exploração extrativista advindos do modelo de produção do sistema capitalista, que 

atualmente demonstra esgotabilidade e fraqueza. Assim, a investigação da relação homem-

natureza e o seu reflexo na sociedade contemporânea são indicadores que se fazem necessários 

diante do modelo insustentável de desenvolvimento e consumo estabelecido.  

A água caracteriza-se por ser o principal recurso natural condicionante da ocupação 

antrópica de uma determinada região. Essa constatação pode ser feita a partir do estudo das 
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diferentes civilizações humanas que se implantaram e se desenvolveram em dado espaço 

geográfico ao longo do tempo.  

A perda de solo por erosão é um dos problemas ambientais mais sérios da atualidade, 

implicando diretamente na degradação de vários recursos naturais, principalmente do solo e da 

água. Apesar de ser um processo tido como natural ocorrido em pequenas proporções modelando 

a conformação do relevo, a ação do homem exerce influência potencial neste processo, 

aumentando na maioria dos casos o risco de degradação do solo, e secundariamente a água, quer 

seja pela sedimentação ou carreamento de elementos tóxicos.  

Atualmente a lacuna existente no conhecimento acerca do impacto da ação antrópica 

sobre a alteração das respostas hidrológicas na Microrregião Sudoeste do Paraná é incipiente. 

Contudo, sabe-se que no modelo de produção vigente, são facilmente identificados seus impactos 

na interface solo e água.  

Com o intenso uso do solo pelas atividades agrícolas e com o abandono de algumas 

técnicas de conservação de solo tais como a supressão das curvais de níveis, terraceamento, 

plantio morro à baixo tem intensificado os processos erosivos e conseqüentemente no 

assoreamento de córregos e rios. 

Entre os fatores que influenciam o estudo aqui apresentado, reside no fato de que muitas 

propriedades possuem suas terras ao longo das margens do rio Vitorino, e o manejo inadequado 

do solo, dos defensivos agrícolas, da intensiva atividade agrícola podem trazer sérias 

consequências ao meio ambiente e a própria água do rio, interferindo diretamente e indiretamente 

na flora e fauna do ambiente.   

Este trabalho tem o objetivo de realizar o diagnostico da Bacia Hidrográfica do Rio 

Vitorino Pr, por meio da obtenção e análise das principais características geomorfométricas e 

ambientais como instrumento de identificação de áreas de maior ou menor fragilidade ambiental 

e gerar informações potencialmente úteis à compreensão da dinâmica que ocorre neste local com 

a finalidade de subsidiar aspectos de planejamento e desenvolvimento dos potenciais da área 

especifica e mitigar os passivos ambientais relativos à interface solo e água. 
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 REVISÃO DE LITERATURA 

 

A delimitação de uma determinada área de estudo é uma atividade complexa, portanto a 

definição de uma unidade territorial de pesquisa e planejamento representa importante etapa da 

abordagem. Conforme Santos (2004), utilizar-se bacia hidrográfica como unidade de trabalho é 

fundamental, pois, constitui um sistema natural bem delimitado no espaço. Guerra (1993) definiu 

bacia hidrográfica como o conjunto de terras drenadas por um rio principal e seus afluentes cuja 

delimitação é dada pelas linhas divisoras de água que demarcam seu contorno. Uma bacia 

hidrográfica é constituída de um sistema natural referencialmente delimitado, onde os fenômenos 

e interações podem ser integrados a priori pelo input e output, assim bacias hidrográficas podem 

ser tratadas como unidades geográficas, onde os recursos naturais se integram. Além disso, 

constitui-se uma unidade de fácil reconhecimento e caracterização espacial.  Atualmente, 

reconhece-se a bacia hidrográfica como unidade de gestão territorial. A adoção desse referencial 

é facilmente explicado pela consideração de que os processos hidrológicos, onde a geração de 

escoamentos se insere, ocorrem dentro dos limites  de  uma  bacia  hidrográfica. Nesse recorte 

natural, os recursos hídricos se traduzem como indicadores das condições dos ecossistemas, no 

que se refere aos efeitos do desequilíbrio dos respectivos componentes interativos (Souza et al., 

2002). 

O conhecimento dos processos que ocorrem na bacia hidrográfica, então, é de grande 

importância para a gestão territorial. Esses processos tornam-se fatores condicionantes, por 

exemplo, da ocupação urbana ou rural de uma bacia. A frequência de precipitações, a 

erodibilidade dos solos, a ocorrência de enchentes, entre outras características, podem influenciar, 

decisivamente, as ações e as intervenções a serem praticadas pelos agentes antrópicos (LOU, 

2010).    

Conforme destaca LIMA (1976); LIMA (2008), as características geomorfológicas de 

uma bacia hidrográfica influenciam diretamente no seu comportamento hidrológico (forma, 

relevo, área, geologia, rede de drenagem, solo,tipo de cobertura vegetal), onde essas 

características são de grande valia na compreensão de questões ligadas à dinâmica ambiental 
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local, sendo estas informações importantes para a elaboração de projetos públicos, da própria 

sustentabilidade do modelo produtivo e da preservação dos recursos naturais. 

A fim de melhor compreender a dinâmica dos recursos naturais, a análise morfométrica de 

uma bacia hidrográfica assume relevante papel nos processos de análises ambientais. Conforme 

aponta Tonello et al. (2006), os aspectos físicos e bióticos são determinantes nos processos do 

ciclo hidrológico influenciando a infiltração, a quantidade de água produzida como deflúvio, a 

evapotranspiração e o escoamento superficial e subsuperficial. Atualmente as análises 

morfométricas de bacias se tornaram um processo dinâmico, facilitado pelos Sistemas de 

Informações Geográficas (SIG’s) que auxiliam nos estudos de caracterização do relevo e do 

ambiente físico, especialmente por meio da utilização de produtos como o SRTM (Shuttle Radar 

Topography Mission). 

As atividades de diagnóstico, planejamento e gerenciamento de ações da  microbacia 

podem ser grandemente facilitadas e melhor qualificadas, com o emprego das ferramentas de 

geoprocessamento e sensoriamento remoto. Com o auxílio destas ferramentas, as informações 

que devem ser levadas em conta nas diferentes etapas de diagnóstico, no que diz respeito à 

hidrografia, relevo (declividade, forma da encosta e comprimento da encosta), litologia, 

pedologia e uso atual do solo poderão ser melhor analisadas. Tais ferramentas permitirão ainda a 

superposição e a intercessão de duas ou mais informações, o que proporcionará a geração de 

novas informações como a identificação de áreas que apresentem conflito no seu uso. A 

possibilidade de uso dos recursos que melhoram a visibilidade das informações, bem como a 

possibilidade de a partir do cruzamento destas informações, promover o surgimento de 

particularidades não visíveis nas informações cruzadas, ampliam as oportunidades de acerto na 

proposição de ações de manejo e conservação da água e solo da microbacia. 
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PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

A Bacia Hidrográfica do Rio Vitorino, conta com uma área de 6,56 km2, cuja linha de 

água principal é o Rio Vitorino, compreendida entre as coordenadas de latitude: 26°20'47.48"S, 

longitude: 52°47'41.18"O e latitude: 26°14'17.59"S, longitude: 52°46'28.54"O, no sentido Norte 

Sul (Figura 01). 

Figura 01: Localização geográfica do município de Vitorino PR e da Bacia Hidrográfica do Rio 

Vitorino. 

 
  Fonte: Dados de processamento; Edição: Os autores – Software ArcView 10.4. 

 

A caracterização física da Bacia Hidrográfica do Rio Vitorino, foi realizada por meio do 

Software ArcView 10.4. Construiu se uma base cartográfica da área de estudo para a elaboração 

dos mapas temáticos, em ambiente SIG (Sistema de Informações Geográficas), através de 

técnicas de geoprocessamento. Os aplicativos do Software, por meio de seus módulos, 

permitiram a extração dos parâmetros morfométricos: área, perímetro, comprimento dos rios, 

densidade hidrográfica e de drenagem, índice de forma, amplitude altimétrica, declividade, 

padrão de drenagem e extensão do percurso superficial.  Foi utilizada imagem de radar da SRTM 

Topodata do Banco de Dados Geomorfológicos do INPE com resolução de 30m. O recorte da 

bacia e a extração das curvas de nível foram etapas realizadas para gerar o modelo digital de 
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elevação (MDE), através do qual, com a ativação da ferramenta Slope, foram obtidos os 

intervalos da declividade do relevo. 

Para tratamento e análise dos dados morfométricos da Bacia Hidrográfica, foi realizado o 

delineamento das bacias que compõem a área abrangida pelo mapa do Modelo Numérico do 

Terreno (MNT), utilizando o software ArcView 10.4, através da extensão ARCHYDRO. O 

primeiro passo foi retirar as possíveis depressões (Fill Sinks) dos dados SRTM. Essas depressões 

são consideradas impedimentos ao escoamento, quando da aplicação de modelos chuva-vazão, 

modelos sedimentológicos e de poluentes de origem difusa, sendo preenchidas levando-se em 

consideração as altitudes dos pixels vizinhos (MENDES; CIRILO, 2001). Em seguida, foram 

feitos os processos que possibilitaram a delimitação da bacia como: direção de fluxo de água, 

fluxo acumulado, sendo este obtido somando-se a área das células (quantidade de células) na 

direção do fluxo (ou escoamento) (MENDES; CIRILO, 2001). 

A caracterização morfométrica com o uso do Software ArcView 10.4, permitiu em 

ambiente SIG, e através de fórmulas pré-estabelecidas, a avaliação dos seguintes parâmetros:  

(1)  Comprimento dos canais superficiais:  C = L1 + L2 +...  ou C = Σ Li                   

Em que: C = comprimento da vazão superficial, em km; Σ Li = somatório das distâncias 

(comprimentos) dos canais da microbacia, desde a desembocadura até determinada nascente. O 

curso d’água mais longo e de ordem mais elevada, corresponde ao rio principal.  

(2)  Extensão do percurso superficial:  Eps = Dd/2                                                                         

Onde: Eps é a extensão do percurso superficial e Dd a densidade de drenagem 

(Christofoletti, 1980).  

(3) Densidade de drenagem: Dd = Lt/Ab                                                

Em que Dd é a densidade de drenagem; Lt o comprimento total dos canais e Ab a área da 

bacia hidrográfica. Foi utilizado como parâmetro para caracterizar a drenagem, a classificação 

proposta por Beltrame (1994). 

 (4) Densidade hidrográfica: Dh = N/A                                             

Em que: Dh é a densidade hidrográfica dos canais; N o número total de cursos d’água e A 

a área da bacia hidrográfica. 

(5) Índice de Forma: K =       P/2√π.A       
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Em que: K é o índice de forma adimensional, P o perímetro da bacia (km); A é a área da 

microbacia em (km²). Foi proposto por Gandolfi (1971). 

(6) Amplitude altimétrica:  Hm = Hmax – H min                               

Em que: Hm é a amplitude altimétrica; Hmax é a altitude méxima e Hmin é a altitude 

mínima. 

(7 )Declividade: S = ΔH/L                                                 

 Em que: S é a declividade (m/m); H é a diferença de cota (m) entre os pontos que 

definem o início e o fim do canal e L é o comprimento do canal entre estes pontos.  

Quanto a hierarquia fluvial, foi estabelecida de acordo com o método proposto por 

Strahler (1952), o qual estabelece que os menores canais, sem tributários, são considerados de 

primeira ordem, os de segunda ordem surgem da confluência de dois canais de primeira ordem, e 

só recebem afluentes de primeira ordem, e assim sucessivamente. 

Para análise dos tipos de solos utilizou-se o Sistema de Classificação de Solos proposto 

pela EMBRAPA (2008). Para fins de apresentação em áreas homogêneas optou-se pelo uso da 

classe de solos predominante em cada área.  A classificação de segundo, terceiro e quarto nível 

das classes de solos foi feita a partir da indicação do mapa de solos da Embrapa (2008), ou seja, 

por aproximação com padrões regionais, tendo em vista que não foram realizadas as análises 

pormenorizadas das diferentes camadas de solos. 

A elaboração do mapa de uso e ocupação do solo foi processada no Software ArcView 

10.4 a partir da Imagem do Satélite Landsat-8, de 07/04/2016 (LANDSAT_SCENE_ID = 

"LO82220782016098CUB00"FILE_DATE = 2016-04-07 T22:29:21Z, SENSOR_ID = "OLI", ) 

orbita/ponto 223/78 através do Download da Divisão de Geração de Imagens (DGI) do INPE em 

formato  GeoTIFF. Foi utilizada a fusão das Bandas 4,3,2 para formação da imagem RGB (cor 

natural) e a partir desta realizada a fusão com a Banda Pancromática 8 para a obtenção da 

resolução espacial de 15 metros. A classificação foi feita a partir da informação espectral de cada 

pixel e sua relação com pixels vizinhos, a partir da imagem recortada para a área de estudo, pelo 

método classificação supervisionada do Software ArcView 10.4 com a coleta de 30 amostras para 

classe. 
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A avaliação da susceptibilidade à erosão do solo na bacia hidrográfica do Rio Vitorino 

através da análise multicritério executada pela metodologia da álgebra de mapas no Software 

ArcView 10.4. Para tal, foram considerados os mapas de declividade, tipo de solo e uso e 

ocupação equacionados com valores de 0.350, 0.250 e 0.400. A equação utilizada foi ((TIPO DE 

SOLO*0.25)+(USO DO SOLO * 0.400)+(DECLIVIDADE *0.350) com o intuito de espacializar 

os níveis de vulnerabilidade natural a erosão dos solos, uma vez que não foram considerados 

parâmetros pluviométricos. 

Considerando a análise de multicritério, foram definidos pesos (0 – 100%) para cada 

variável de modo a diferenciar o grau de importância e correlação com o fenômeno em questão 

(susceptibilidade erosiva), e notas (1 a 10) para cada componente de legenda, de maneira que 

quanto maior a nota, maior a susceptibilidade erosiva (2: muito baixa; 4: baixa; 6: média; 8: alta; 

10: muito alta). Os mapas finais foram elaborados a partir do cruzamento dos parâmetros 

estabelecidos para as variáveis. 

Os valores das notas para as classes de solo e de declividade foram atribuídos segundo 

adaptação dos valores apresentados por BONA (2011). 

 

RESLTADOS E DISCUSSÕES 

 

Análise Morfométrica 

 

A análise linear evidenciou que a rede de drenagem é representada pelo Rio Vitorino, que 

é o curso d’água principal, cujo comprimento é 12,68 km, orientado de sul para norte. Esta sub-

bacia verte suas águas para a bacia hidrográfica do Rio Iguaçu, sendo a microbacia, portanto, 

exorréica, com canais consequentes. A extensão do percurso superficial é de 324 m, 

representando a distância média, em metros, percorrida pelas águas pluviais entre o interflúvio e 

o canal permanente.  

Com relação à análise areal, a microbacia hidrográfica do rio Vitorino apresenta uma área 

de 5,65 km² e perímetro de 41 km. O padrão da drenagem é dendrítico, também conhecido como 

arborescente, porque em seu desenvolvimento assemelha-se a configuração de uma árvore e 

também por não apresentar nenhuma orientação preferencial ou organização sistemática. O 
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comprimento total dos riachos foi de 136,89 km. A densidade hidrográfica da microbacia foi de 

20,72 canais/km², este parâmetro refere-se a quantidade de canais em relação a área da 

microbacia. A densidade de drenagem foi de 20,86 km/km², sendo a microbacia considerada de 

alta densidade, conforme tabela 01. 

 
Tabela 01: Parâmetros morfométricos da microbacia hidrográfica do Rio Vitorino. 

Análise Linear 

Comprimento da vazão superficial 136.89 km 

Extensão do percurso superficial 10.43 km 

Comprimento do Riacho principal 12.68 Km 

Analise Aeral 

Área 5.56 Km2 

Perímetro 41 Km 

Padrão de drenagem Dendrítico 

Densidade Hidrográfica 20.72 canais/Km2 

Densidade de drenagem 20.86 Km/Km2 

Índice de Forma 4,51 

Analise Hipsométrica 

Cota máxima 988 m 

Conta mínima 669 m 

Amplitude altimétrica 319 m 

Hierarquia Fluvial 

3o  Ordem 

Fonte: Os autores, Elaboração e Edição ARCHYDRO 10.4.  

Da análise morfométrica podemos afirmar que a microbacia está sujeita a um processo 

erosivo mais intenso tanto pela alta densidade hidrográfica e de drenagem, como pela amplitude 

altimétrica, sendo necessário um planejamento conservacionista ligado a utilização do solo e 

Áreas de Preservação Permanente (APPs) ao longo da rede de drenagem. Na figura 02 pode-se 

visualizar o mapa elaborado pela extensão ARCHYDRO, base para a composição dos parâmetros 

morfométricos, indicando a composição das Unidades de resposta hidrológicas (sub-bacias) bem 

como a direção e orientação das vertentes. 
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Figura 02: Mapa de delineamento da bacia a partir de dados SRTM (hidrologia). 

 
         Fonte: Dados de processamento; Edição: Os autores – Software ArcView 10.4. 

 

Conforme aponta Cardoso et. al. (2006), a densidade de drenagem de uma bacia 

hidrográfica é fator relevante na indicação do grau de desenvolvimento do sistema de drenagem. 

Rodrigues et al. (2008) afirmam que, quanto maiores esses valores mais propenso é o processo 

erosivo. 

O índice de forma obtido para a microbacia foi de 4,51, sendo que o menor valor possível 

a ser encontrado para essa relação é 1,0 valor que corresponderia a uma bacia circular e, 

consequentemente, mais suscetível a enchentes, sendo assim do ponto de vista natural, ou seja, 

em condições normais de precipitação, excluindo-se eventos de intensidade extrema, demonstra 

baixa susceptibilidade a ocorrência de enchentes uma vez que tende a forma retangular ou 

alongada. 

A hierarquia fluvial é composta por um curso principal de 3° ordem, de acordo com a 

classificação de Strahler (1952), possui um sistema de drenagem com boa ramificação e grande 

quantidade de tributários, conforme Figura 02. 

A variação altimétrica apresenta cotas entre 988 m a montante e 669 m a jusante e 

amplitude altimétrica de 319 m. As cotas de maior altitude constituem importantes divisores de 
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água. Considerando a Bacia com área relativamente pequena a amplitude altimétrica deve ser 

considerada demonstrando a configuração de relevo de suave ondulado a ondulado conforme na 

figura 03. 

Para Marques Neto (2008), a compreensão da dinâmica dos processos erosivos de 

determinada área é fundamentada entre outros, na consideração de parâmetros morfométricos do 

relevo, o que fornece informações importantes no estabelecimento de diretrizes para o uso do 

solo. 

Figura 03: Mapa de Altimetria da Bacia Hidrográfica do Rio Vitorino Pr. 

                 Fonte: Dados de processamento; Edição: Os autores – Software ArcView 10.4. 
 

Nas áreas onde a declividade é mais elevada há uma suscetibilidade natural ao 

processo erosivo (PRUSKI et. al. 2004). Os interflúvios correspondem às áreas mais declivosas, 

permitindo concluir que há maior velocidade de escoamento superficial e, neste caso a cobertura 

vegetal se torna fator determinante, haja visto que essa é passível de manejo. 

 

Tipos de Solos 
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A identificação das classes de solo que ocorrem em uma microbacia constitui-se em uma 

informação importante para determinar a capacidade e aptidão de uso dos mesmos, bem como os 

riscos potenciais de degradação desse recurso, sob diferentes sistemas de manejo. 

Considera-se destacar que a região Sudoeste do Estado do Paraná é formada por rochas 

basálticas do Grupo São Bento, formação Serra Geral. As rochas basálticas resultam da 

consolidação do magma básico, pobre em óxido de silício, portanto mais rico em óxido de ferro, 

magnésio, cálcio, titânio, entre outros. As rochas básicas apresentam coloração escura; sendo 

constituídas por minerais claros e escuros, predominando estes últimos (ANTUNES, 2000).  

O intemperismo dos minerais destas rochas normalmente produz argilominerais, por isso 

os solos formados geralmente apresentam textura argilosa e com altos teores de óxidos de ferro. 

Nas áreas de relevo mais suave, ocorrem solos mais profundos, muito intemperizados, já nas 

áreas de relevo mais movimentado, os solos são normalmente menos desenvolvidos, menos 

profundos e com fertilidade natural alta (ALMEIDA, 2011).  

Conforme EMBRAPA (2008), as classes de solo que ocorrem com maior frequência na 

microbacia são Nitossolos Vermelhos, Latossolos Regolíticos,  Latossolos Brunos e Neossolos 

Regolíticos. 

Na Figura 04 encontra-se o mapa de ocorrência dos solos da microbacia do Rio Vitorino. 

A quantificação em hectares e percentual é apresentada na Tabela 02, indicando que em 13,52 % 

da área ocorre a presença de NEOSSOLO REGOLÍTICO Distróficos, 29,83 % da área ocorre 

NITOSSOLO VERMELHO Distroférrico, 8,79% com LATOSSOLOS VERMELHOS 

Distroférricos e a predominância maior de LATOSSOLOS BRUNOS Distróficos em 47,86% 

Bacia. 

A importância da consideração de cada tipo de solo recai sob a perspectiva de suas 

capacidades, atributos e funcionalidades. Nesta região a produção de grãos desenvolvida pelos 

agricultores está fundamentada num sistema de uso de tecnologias como a mecanização de todo o 

processo produtivo, uso de sementes melhoradas com modificações genéticas (transgenia), 

fertilizantes sintéticos, herbicidas, fungicidas, inseticidas entre outros.  

De forma geral foi observado que o tipo de solo presente na porção superior da Bacia 

possui características de solos mais rasos (neossolos) que associados a declividades maiores 
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apresentam um potencial de maior fragilidade demandando planejamento e uso de acordo com 

essas características. 

A maior parte da área da Bacia é composta por latossolo profundo e bem drenado com 

boa aptidão agrícola e com uma capacidade maior de antropização, com alta estabilidade, baixo 

risco de erosão e grande capacidade de suporte, tão logo menos sujeito a degradação natural.  

Figura 04: Mapa dos Tipos de Solos na Bacia hidrográfica do Rio Vitorino. 

 
        Fonte: Dados de processamento; Edição: Os autores – Software ArcView 10.4. 

 

Na porção centro inferior da bacia foram identificados Nitossolos Vermelhos que apesar 

de bem estruturados e de textura argilosa, estão associados ao relevo ondulado nesta região além 

da localização com maior área de contribuição hidrográfica implicando na necessidade de 

estratégias de manejo e uso adequados. 

 

 

Tabela 02: Classes de solos quanto à ocorrência nominal e percentual na Microbacia do Rio 

Vitorino. 

Classes de Solos Ocorrência (ha) Ocorrência (%) 

LVdf7 - LATOSSOLOS VERMELHOS Distroférricos 

RRe9 - NEOSSOLOS REGOLÍTICOS Eutróficos 

LBd1 - LATOSSOLOS BRUNOS Distróficos 

NVdf4 - NITOSSOLO VERMELHO Distroférrico 

577,22 

887,65 

3142,35 

1958,81 

8,79 

13,52 

47,86 

29,83 

TOTAL 6565,38 100 

Fonte: EMBRAPA,2008. Edição e Dados de pesquisa de campo. 
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Uso e Ocupação do Solo 

 

O levantamento do uso do solo baseado na imagem de satélite foi subdividido nos 

principais usos, Lavoura/Cultivo, Reflorestamento, Solo Exposto e Vegetação Nativa conforme 

dados apresentados na Tabela 03  e Figura 05 

Figura 05:Mapa Temático de Uso do Solo da Bacia Hidrográfica do Rio Vitorino Pr, a partir da 

Imagem de Satélite Landsat 8. 

 
                       Fonte: Dados de processamento; Edição: Os autores – Software ArcView 10.4. 
 

Conceitualmente a vegetação é a defesa natural de um terreno possui contra a erosão. 

Entre os principais efeitos da cobertura vegetal, Bertoni e Lombardi Neto (1985) destacam a 

proteção contra o impacto direto das gotas de chuva; Aumento da infiltração pela produção de 

poros no solo por ação das raízes e a dispersão e quebra da energia das águas de escoamento 

superficial; 
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Tabela 03: Uso do Solo quanto à ocorrência nominal e percentual na Microbacia do Rio 

Vitorino. 
Uso do Solo - BHRV 

Tipo (classes) Área (ha) % na Bacia 

Lavoura/Cultivo 3357.96 51.14 

Reflorestamento 190.94 2.91 

Solo Exposto 2034.92 30.99 

Vegetação Nativa 981.56 14.96 

Total 6565.38 100 

Fonte: Os autores– Edição e Classificação, Imagem Landsat  e ArcView.  

 

Se evidenciou que a maior parte da área da microbacia é ocupada por lavouras em cultivo, 

representando 51,14% da área total. Um aspecto relevante é a grande área com solo exposto 

(30.99%) entre outras razões decorrente da data da imagem coincidir com um período de pós 

colheita na região, demonstrando potencial em risco de degradação. Ainda foram observadas uma 

percentagem de 14,96 % de vegetação nativa e 2.91% de reflorestamentos com espécies exóticas 

principalmente pinus e eucalipto. 

 

Estimativa da Erosividade 

 

Uma das análises que contribuem para o estudo de susceptibilidade erosiva é a análise de 

multicritério, pois permite a investigação combinada de variáveis para gerar um mapa síntese 

como produto final. O método de álgebra de mapas apresentou boa resposta de interação de 

fatores pré definidos para esse tipo de análise, uma vez que consiste na aplicação de operações 

aritméticas para associar várias camadas de modo a obter como resultado, classificações que 

permitem análises diversas. A análise de multicritério associada com o método de álgebra de 

mapa possibilita agrupar e classificar áreas que apresentem potencial de susceptibilidade erosiva 

semelhante. 

A estimativa de densidade de focos erosivos representada na Figura 06 permite observar 

que o Setor superior pode ser considerado como uma área crítica em se tratando de degradação 

ambiental, com inúmeras feições erosivas, resultando em ecossistemas mais frágeis ou com uma 

resiliência menor. Nestes casos o manejo do solo se torna ainda mais importante. 
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Em relação ao risco de erosão dessas áreas destaca-se que: 1) As áreas mais propensas a 

erosão encontram-se no trecho superior com maiores declividades associados s solos mais rasos 

assinalando para uma maior suspectibilidade da região e concomitantemente uma atenção maior 

no manejo e uso da mesma.  2) O fator topográfico se mostrou determinante quanto ao potencial 

de erosividade. 3) concomitantemente o mapa demonstra boa resposta a cobertura vegetal 

linearmente às regiões com solo exposto evidenciando um dos principais problemas da 

abordagem. Nas áreas com vegetação nativa foram observados as menores densidades de focos 

de risco a suscpetibilidade erosiva. 

Figura 06: Ocorrências erosivas identificadas na escala adotada na pesquisa. 

 
         Fonte: Dados de processamento; Edição: Os autores – Software ArcView 10.4. 
 

A partir disso, é possível conhecer as áreas que devem ter maior atenção por parte de 

pesquisadores e fiscalização pelos técnicos, e que necessitam de orientação sobre máxima 

cobertura de solo, cultivo de áreas aptas para culturas anuais, emprego de semeadura em contorno 

e práticas mecânicas, associadas ao conjunto de práticas conservacionistas orientadas à prevenção 

da erosão. 
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CONCLUSÃO 

 

As variáveis geomorfométricas demonstraram se potencialmente úteis para a elucidação, 

compreensão e planejamento integrado do uso e ocupação dos espaços da área de estudo. 

As análises associadas aos ambientes de Sistemas de Informações Geográficas tem 

demonstrado elevado potencial na gestão, análise e planejamento ambiental, que permite que 

várias possibilidades, tanto dos aspectos de planejamento da organização sócio-espacial da bacia 

hidrográfica, bem como da identificação de áreas potenciais.  

O uso de Sistemas de Informação Geográfica otimizou a integração dos diferentes planos 

de informação e mostrou-se eficiente como ferramenta para a avaliação dos riscos de degradação 

ambiental e para suporte à tomada de decisão de políticas públicas. 

A integração dos aspectos morfométricos e ambientais foram satisfatóris para planejar o 

uso e ocupação do solo na bacia hidrográfica. Porém estudos complementares devem ser 

realizados nesta microbacia, considerando outras variáveis, visando identificar as formas de 

intervenções humanas já existentes, mensurando as modificações nas características fisiográficas 

decorrentes das atividades antrópicas de apropriação do espaço. 

A gestão dos recursos hídricos sob o ecossistema de bacias hidrográficas se mostrou como 

uma unidade fundamental de planejamento a fim de propor uma estratégia que visa proteger e 

restaurar a qualidade ambiental e, conseqüentemente, os ecossistemas naturais.  
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OCORRÊNCIAS DE AGRESSÃO À VIDA NA CIDADE DE CASCAVEL: UMA 

ANÁLISE ECONÔMICA E SOCIAL DOS ANOS 2005 A 2015 

OCCURRENCES OF AGGRESSION TO LIFE IN THE CITY OF CASCAVEL: AN 

ECONOMIC AND SOCIAL ANALYSIS OF THE YEARS 2005 TO 2015 

Cássia Girotto105 

Mateus Piovesan Montagner106 

Rafaela Maria Graciano Carnevale107 

 

SESSÃO TEMÁTICA: ST4- Meio ambiente, desenvolvimento regional e demografia 

 

Resumo: O presente trabalho teve por objetivo correlacionar os bairros com menores condições 

de infraestrutura e famílias de menor renda do município de Cascavel, com os locais de maior 

incidência de violência, traduzidos no número de atendimentos realizados pelo Corpo de 

Bombeiros em ocorrências de agressão a vida, tais como ferimento de arma de fogo, ferimento de 

arma branca e agressão física. Para atingir o objetivo principal foi adotada como metodologia a 

coleta de dados estatísticos, com base no Censo Demográfico de 2010 e nos dados 

disponibilizados pelo Sistema de Registro e Estatística do Corpo de Bombeiros do Estado do 

Paraná (SYSBM), a fim de traçar parâmetros que associem o crime aos bairros onde residem 

famílias de menores condições econômicas. Nesse trabalho verificou-se que vários motivos 

podem levar as pessoas à violência, podendo eles ser econômicos, socioculturais, psicológicos. 

Para facilitar o desenvolvimento do foi utilizada a área da economia e principalmente a renda que 

confirmou que bairros com menores rendas apresentam um maior índice de violência. 

 

Palavras-chave: Criminalidade. Agressão à Vida. Economia do Crime. 
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Abstract: The objective of this study was to correlate the lower income neighborhoods of the 

municipality of Cascavel with the lowest levels of infrastructure and families with the highest 

incidence of violence, translated into the number of visits performed by the Fire Department in 

cases of life aggression, such as gunshot wounds, knife wounds, and physical aggression. To 

achieve the main objective, the methodology used was to collect statistical data, based on the 

Demographic Census of 2010 and the data provided by the Registry and Statistical System of the 

Fire Department of the State of Paraná (SYSBM), in order to crime to neighborhoods where 

families with the least economic conditions reside. In this work it was verified that several 

reasons can lead people to violence, being they can be economic, sociocultural, psychological. To 

facilitate the development of the area was used the economy and especially income that 

confirmed that districts with lower incomes have a higher rate of violence. 

 

Keywords: Crime. Aggression to Life. Economy of Crime. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O objetivo deste artigo é analisar as questões econômicas relacionadas à pobreza que 

envolve práticas de agressão à vida no município de Cascavel – Paraná, entre os anos de 2005 a 

2015. 

Quando são abordados assuntos correlatos à temática de agressão à vida, logo se tem em 

mente a violência que ocorre diariamente na sociedade e em alguns casos, no próprio meio 

familiar. Pensando nas razões que implicam a presença da violência no cotidiano atual, há de se 

remeter a décadas anteriores na busca de comparativos. Engels (1981, p.187) descreve que “a 

história é, talvez, a mais cruel das deusas que arrasta sua carruagem triunfal sobre montões de 

cadáveres, tanto durante as guerras como em período de desenvolvimento pacífico”, portanto, 

sob esta ótica é possível perceber que a violência faz parte da natureza humana e que sempre 

esteve, e sempre estará no seio da sociedade. 

Estudos realizados pela UNODC United Nations Office On Drugs And Crime, em 2013, 

constatam que no mundo tem-se uma clara divisão da violência entre os países desenvolvidos e 

os subdesenvolvidos. Segundo estudo realizado pela UNODC (2013) apontou que 90% dos 

homicídios relatados ocorreram nos continentes África, Américas e Ásia, sendo que nessas 

regiões se encontram a menor concentração de pessoas em relação aos países ricos. Ainda, 

observa-se que os continentes citados no relatório estão os países com o menor Índice de 
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Desenvolvimento Humano (IDH), que segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), é uma 

medida resumida do progresso em longo prazo em três dimensões básicas do desenvolvimento 

humano: renda, educação e saúde (PNUD, 2017). 

Ao se olhar de maneira mais específica para o Brasil, se verifica que a segurança pública 

sempre se destaca nos anseios dos entrevistados nas pesquisas efetuadas nos últimos anos. 

Diariamente é observada nos noticiários a violência que atinge a todos os estados, porém, 

percebe-se que os locais onde as ocorrências de agressão à vida são mencionadas, na maioria das 

vezes implicam onde normalmente o Estado não está presente de forma eficiente com suas 

instituições, reprimindo o crime de maneira mais efetiva através de um policiamento ostensivo 

bem como com políticas públicas que retirem os jovens na rua e da influência do tráfico de 

drogas (GAZETA DO POVO, 2017). 

Ainda, segundo Agência USP de notícias (2017), um estudo realizado sobre o potencial 

da escola na influência do comportamento dos alunos, mostra que a atuação do Estado no 

investimento à educação traduz-se na diminuição da criminalidade e violência, portanto, o 

quesito educação também é um fator de relevância na busca da diminuição do quantitativo de 

situações de agressões à vida. 

Para Minayo (2006), a violência traz um prejuízo econômico e social imenso para a 

sociedade em geral, as perdas econômicas iniciam a partir do momento em que uma viatura de 

bombeiro é acionada para atender a ocorrência, pois são altos os custos para o Estado manter uma 

ambulância equipada 24 horas para efetuar um atendimento, posteriormente essa vítima será 

encaminhada a um hospital, que por sua vez, dependendo da gravidade dos ferimentos, realizará 

exames de alta complexidade, cirurgias e internamentos. Vale ressaltar que esta vítima de 

agressão está ocupando mais um leito onde o Estado poderia estar efetuando atendimentos de 

natureza clínica que atingem o restante da população. 

Segundo Carvalho (2007), estima-se que só em 2001 o prejuízo derivado das mortes por 

homicídios custaram ao país mais de nove bilhões de reais, valor superior ao apresentado pelos 

acidentes de trânsitos e suicídios.  

No que diz respeito à criminalidade, seus estudos iniciaram em 1963 nos Estados Unidos 

da América com Fleisher, Smigel-Leibowistz (1965) e Ehrlich (1967). Entretanto, foi com 



 

V SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

II SEMINÁRIO DA REDE IBEROAMERICANA DE 
ESTUDOS SOBRE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E 

GOVERNANÇA  

 

1184 
 Toledo, Paraná de 17 a 19 de outubro de 2018. 

 

Becker (1968) e Ehrlich (1973) que se despertou à pesquisa da economia do crime, desde então 

vários autores adentraram nesse ramo, tais como Andrade e Lisboa (2000), Mendonça (2002), 

Shikida e Borilli (2007) e Souza (2010). 

 

REVISÃO DE LITERATURA 
 

Em termos conceituais segundo Sistema de Registro e Estatística do Corpo de Bombeiros 

do Estado do Paraná (2017), são ocorrências classificadas como ocorrências de agressão à vida 

aquelas que se referem a pessoas que sofreram alguma agressão sendo: física, ferimento de arma 

branca ou ainda ferimentos por arma de fogo, incorrendo ou não a uma situação de óbito 

decorrente de um crime. 

Para Brenner (2001), crime é um ato de transgressão de uma lei vigente na sociedade. Por 

meio de seus representantes sociedade decide o que é um ato ilegal, através da legislação e do 

Sistema de Justiça Criminal. A linha que define o que é legal e o que é ilegal determina o 

montante de crimes realizados na sociedade. 

Considerado um dos pioneiros a relacionar os conceitos de economia com o crime, Becker 

(1968) diz que este é um modelo microeconômico, no qual um indivíduo faz uma escolha entre 

cometer ou não um crime, ou seja, uma escolha racional e calculada dos riscos envolvidos na 

escolha de dois caminhos: o setor legal e o setor ilegal da economia. Corroborando o conceito 

acima, Jones (1977), diz que a decisão do cidadão cometer um crime vem da relação custos e 

riscos e dos benefícios obtidos pela infração. 

Diversas variáveis socioeconômicas têm sido testadas para verificar sua relação com a 

atividade criminosa, entre elas: nível de escolaridade, taxa de desemprego, renda, pobreza e 

desigualdade de renda. Desde os trabalhos de Fleisher (1963), de Becker (1968) e Ehrlich (1973), 

dentre ouros, utilizam as variáveis mencionadas acima, porém é difícil identificar de que maneira 

essas variáveis afetam o indivíduo para que seja cometido um crime, ou ainda conseguir 

identificar se uma dessas variáveis se destaca perante outras, ou se o conjunto delas é que virá a 

condicionar a decisão do indivíduo. 
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Andrade e Lisboa (2000) detectaram em estudos feitos nos estados de São Paulo, Rio de 

Janeiro e Minas Gerais que a queda no desemprego e o aumento do salário real, reduzem a taxa 

de homicídios. 

Já Araújo e Fajnzylber (2000), realizando o estudo por outro aspecto, constataram que: 

[...] maiores níveis educacionais implicam menores taxas de crime contra a 

pessoa e maiores taxas de crime contra a propriedade, e a desigualdade de renda 

encontra-se associada a maiores taxas de homicídios e homicídios tentados e menores 

taxas de roubos de veículos (ARAÚJO e FAJNZYLBER, 2000, p.630). 

 

Com pesquisa realizada entre os anos de 1981 e 1996, Araújo Junior e Fajnzylber (2001), 

verificaram que o ambiente econômico em que o país vivia era parcialmente culpado pela 

criminalidade no Brasil. 

Em período similar, Gutierrez, et al., (2004), chegou a resultados que indicam que a 

urbanização, taxa de desemprego e desigualdade de renda exercem inequivocamente efeitos 

positivos sobra a taxa de homicídios. 

Andrade e Lisboa (2000), em mais um estudo relacionando violência com a causa de 

mortalidade, perceberam que entre os jovens do sexo masculino, o aumento real salarial fez com 

que diminuíssem sua participação em atividades ilegais e retornasse para as atividades legais, já 

entre os homens mais velhos, entretanto, apresentaram menor variabilidade da permanência entre 

atividades legais e ilegais. 

Ainda segundo os autores, no tocante a taxa dos homicídios, a maior taxa se destaca nos 

homens jovens entre 15 e 30 anos de idade e ainda segundo o autor, foi constatado também que o 

aumento do salário real influencia de maneira significativa a queda da taxa de homicídios. 

Entrando na esfera do crime organizado, ligado ao mercado de drogas, Santos e Kassouf 

(2007), encontraram nexo de que o crime organizado é um dos responsáveis pelas taxas de 

homicídios registradas, pois um indivíduo sob o efeito de drogas praticará qualquer tipo de crime 

para sustentar seu vício. Enquanto Mendonça (2002) comprovou que o criminoso ao possuir uma 

arma de fogo aumenta em 76% a probabilidade de ele agir violentamente. 

Beato Filho e Reis (2000) verificaram que nas regiões centrais do município de Belo 

Horizonte ocorre com maior incidência o crime contra o patrimônio, pois a grande quantidade de 

pessoas circulando torna o policiamento mais difícil. Já na periferia a incidência de crime é maior 
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contra a pessoa, que segundo os autores, a motivação dos homicídios se deve ao consumo e 

tráfico de drogas. 

No mesmo município, Peixoto (2003), verificou a autocorrelação espacial dos crimes. 

Segundo o autor: 

[...] uma estatística onde cada observação tem um indicador de significância da 

autocorrelação espacial com a média dos seus vizinhos. Além da significância, Moran108 

local indica o sentido da correlação. Assim temos a autocorrelação espacial positiva e 

negativa. A autocorrelação espacial positiva indica que a observação local é rodeada por 

valores localmente similares. Isto pode ocorrer em dois sentidos: observação local tem 

altas taxas de crime e apresenta correlação espacial com a média dos vizinhos que 

também é alta (high-high); a observação local tem baixas taxas de crime correlacionadas 

espacialmente com a média de crimes dos vizinhos que também é baixa (low-low) 

(PEIXOTO, 2003, p.56). 

 

Com os estudos feitos nas penitenciárias paranaenses, Shikida e Borilli (2007), tabularam 

dados que demonstram que a atual realidade paranaense corrobora com os estudos realizados, 

pois verificou-se que dos 262 presidiários entrevistados, 85,49% dos criminosos estavam na faixa 

etária de 18 a 28 anos, sendo que o uso da droga foi apontado como um dos principais motivos de 

ingresso no mundo do crime. 

Já 85,12% dos presidiários entrevistados possuíam um baixo nível de escolaridade e 

empregos com baixa remuneração. Constatou-se também, que 80,14% dos crimes resultaram em 

algum grau de sucesso e 65,27% dos entrevistados eram reincidentes. 

Como os dados acima indicados, percebe-se que os crimes foram racionais, pois grande 

parte desses indivíduos tornou-se reincidentes, sendo os principais motivos e características dos 

que ingressaram no mundo do crime: as drogas, o baixo nível de escolaridade, baixa renda e na 

sua grande maioria homens jovens. 

 

Sistema de Registro e Estatística de Ocorrências do CBPR 

O Sistema SYSBM tem por objetivo fazer a gestão dos serviços fornecidos pelo Corpo de 

Bombeiros concernentes ao atendimento de ocorrências relacionadas a atividade fim da 

Corporação tais como: combate a incêndio, salvamentos diversos, atendimento pré-hospitalar e 

ações de defesa civil (SYSBM, 2017). 

                                                 
108 O Índice de Moran Local foi proposto por Luc Anselin (1994) como uma ferramenta estatística para testar a 

autocorrelação local e para detectar objetos espaciais com influência no indicador Moran Global. 
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Criado no ano de 2005 no município de Cascavel e implantado em todo o Estado do 

Paraná, este sistema passou por poucas atualizações ao longo dos anos e, embora possa parecer à 

primeira vista obsoleto devido a esta falta de atualizações, este sistema possui uma alta e 

completa gama de informações, que servem não apenas para gestão das ocorrências atendidas 

pelo Corpo de Bombeiros, como também seus dados estatísticos são utilizados por diversos 

órgãos Governamentais e seu sistema ainda hoje é utilizado como parâmetro de exemplo em 

sistemas de gerenciamento de ocorrências de outras Corporações de Bombeiros Militares no país. 

Atualmente a hospedagem do SYSBM é feita pelo Setor de Tecnologia de Informação do 

4º Grupamento de Bombeiros com sede em Cascavel, sendo que o sistema passa por uma 

reformulação em sua base de programação deste o ano de 2016, tendo previsão de implantação 

em todo o Estado do novo SYSBM ainda no ano de 2017. 

Segundo SYSBM (2017) podem ser gerados no sistema dados estatísticos do quantitativo 

de ocorrências por natureza (tipo do acidente), logradouro, período temporal e condições e idade 

das vítimas, sendo também gerada a chamada Certidão de Ocorrência, documento este solicitado 

pela vítima ou pessoa envolvida no acidente que contem as informações sobre o atendimento 

prestado pelo Corpo de Bombeiros. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O desenvolvimento do trabalho se deu através de pesquisas bibliográficas e levantamento 

de dados, como a renda per capita e grau de instrução, dados estes que se encontram no censo 

demográfico do IBGE com a finalidade de obter dados sociais das famílias residentes nas várias 

regiões de Cascavel. A pesquisa bibliográfica refere-se ao levantamento e seleção de bibliografias 

já publicadas sobre o assunto de interesse, os quais são pesquisados em monografias, 

dissertações, revistas, jornais, entre outros, e tem por objetivo colocar o pesquisador em maior 

grau de contato com o tema de interesse (MARCONI e LAKATOS, 2010). 

Para atingir o objetivo desta pesquisa, foram utilizados como base de dados todas as 

ocorrências de agressão à vida atendidas pelo Corpo de Bombeiros no município de Cascavel, 

através do Sistema de Registro de Ocorrências (SYSBM), sistema este que gerencia o registro de 

todos os atendimentos efetuados pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná, das mais 

diversas naturezas de ocorrências. A amostra compreendeu o quadro estatístico de ocorrências no 
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período de 2005 a 2015, vez que o sistema de registro de ocorrências informatizado na 

corporação iniciou a partir deste ano, e o ano de 2015 a fim de estabelecer um decênio. 

Após a identificação do quantitativo de atendimentos do Corpo de Bombeiros realizados 

nos bairros do município de Cascavel, foram coletados dados de renda per capita, com base no 

último censo realizado no ano de 2010. 

Por fim, de posse dos dados sociais e econômicos das famílias de várias regiões de 

Cascavel e das ocorrências atendidas, foi realizada a tabulação das informações, por meio de 

planilhas eletrônicas, confeccionadas no software Excel e posteriormente fez-se a organização e 

análise dos dados, os quais compuseram a discussão na verificação se as informações obtidas 

corresponderam a relação apresentada nos objetivos desse trabalho. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A cidade de Cascavel teve um grande destaque na década de 1960, quando foi 

considerada a cidade que mais crescia no Paraná e a quarta no Brasil (SPERANÇA, 1992), nas 

décadas de 1970 e 1980 o município manteve o rápido crescimento demográfico se tornando uma 

cidade polo-regional e ultrapassando a casa dos 100.000 habitantes. No ano de 2000, atingiu um 

grau de urbanização de 93,20%, sendo este grau, acima da média estadual e nacional.  

Verificou-se que nas últimas décadas a população permaneceu em constante crescimento 

chegando a ultrapassar os 300.000 habitantes na cidade em 2017. Porém entre o período de 2007 

e 2010, verificou-se praticamente uma estagnação no crescimento com um crescimento apenas de 

140 habitantes por ano no período o que corresponde a um aumento de 0,049% por ano, já 

período de 1996 à 2000, verificou-se um crescimento de 6.663 habitantes por ano no período o 

que corresponde a um aumento de 3,04% por ano.  

Segundo Moura (2004), os indicadores mais expressivos de atividades econômicas, são as 

áreas com maiores graus de urbanização, apesar de apresentarem indicadores sociais de grande 

desigualdade. Essa desigualdade característica do processo de crescimento deve ser combatida, a 

fim de gerar benefícios a todos. 

Para Gomes (2005), a partir do momento que ocorre essa configuração espacial, onde 

ocorre essa segregação de pessoas fechadas em condomínio, muros altos e cercas elétricas, 

ocasionando a fragmentação das redes de relações sociais da população. Gerando assim a 
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impessoalidade das relações urbanas, reduzindo os laços familiares e diminuindo o controle 

social, que podem levar à pratica de crimes.  

Do Rio Caldeira (2000), indica três explicações para a criminalidade que normalmente 

são presentes na produção sociológica. A primeira delas é nosso objeto de estudo, onde ele diz 

que o crime é associado à urbanização, à migração, além da pobreza, industrialização e 

analfabetismo. Isso se confirma na pesquisa de Shikida e Borilli (2007), onde os mesmos 

encontraram nas penitenciárias do Paraná a seguinte estatística, que 85,12% apresentavam 

escolaridade de até o ensino fundamental. Sobre a urbanização e migração da cidade de Cascavel 

não é necessário muitas explicações, pois como vimos no Gráfico 3, ela se tornou altamente 

urbanizada e com um elevado grau de imigração nas décadas de 1970 e 1980, sendo acima da 

média estadual e nacional. 

Assim, em poucos anos, apareceram as desigualdades socioeconômicas e a infraestrutura 

e serviços não conseguiram atender toda a demanda. Ocorrendo por consequência os fatos 

supracitados. A Figura 1 apresenta o contingente populacional dos bairros do município 

analisado. 

Figura 7 – População total e percentual dos bairros cascavelenses, em 2010109 

 
Fonte: Elaboração própria, a partir do Censo Demográfico, (2017). 

                                                 
109 As demais áreas do município de Cascavel, que não foram destacadas na figura, apresentaram em conjunto um 

total de 19.370 mil habitantes, o equivalente a 6,76% da população municipal. 
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Verifica-se no centro do mapa a cor mais escura, onde fica localizado o centro, sendo esse 

o único com uma população absoluta acima dos 20.000 habitantes e também com 8,1% à 10% da 

população de Cascavel, onde tem-se uma população de 24.534, segundo CENSO de 2010.  

Também é possível constatar 9 bairros que possuem uma população absoluta entre 10.001 

à 15.000 habitantes e também com 4,1% à 6% da população de Cascavel. Os bairros que 

registraram esses números em valores absolutos são: na região norte, Floresta com 13.173 

habitantes, Interlagos com 12.664 e Brasília com 11.300, na região sul, Santa Felicidade com 

14.432, Cascavel Velho com 13392 e Universitário com 12.735, mais a oeste o bairro Santa Cruz 

com 14.719 e nas regiões vizinhas ao centro, Neva com 11.712, Parque São Paulo com 10.371 e 

Cancelli com 10.257. Nessa figura, percebe-se bairros com bastante população em várias regiões 

da cidade, ou seja, bem distribuídos.  

Na sequência, vem os bairros com menos população que estão entre 5.001 à 10.000 

habitantes ou com 2,1% à 4% da população de Cascavel, dentre eles estão Periolo com 9.544, 

São Cristovão com 9.050, Guaruja com 8.474, Alto Alegre com 7.961, Coqueiral com 7.884, 

Região do Lago com 7.478, Brasmadeira com 6.827, Recanto Tropical com 5.963, Parque Verde 

com 5.575, Esmeralda com 5.515, Cataratas com 5.509, Pacaembu com 5.374, Morumbi com 

5.353 e Maria Luiza com 5.095 habitantes. 

Por fim, os bairros com população que estão entre 0 à 5.000 habitantes ou com 0% à 2% 

da população de Cascavel, dentre eles estão Quatorze de Novembro com 4.973 habitantes, 

Pioneiros Catarinenses com 4.791, Country com 4.415, Canadá com 4.292, Santos Dumont com 

1.983 e Santo Inácio com 1.500 habitantes. Dessa maneira a população de Cascavel está 

distribuída, perfazendo assim o total dos 286.205 habitantes. 

Para facilitar a visualização, em termos percentuais, o setor que possui a maior quantidade 

de pessoas é o Centro com 8,57% da população do Município e o setor com o menor número de 

habitantes é o bairro Santo Inácio com 0,52% da população.  

A Gráfico 1 apresenta as quantidades de cada raça dos bairros do município analisado. 
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Gráfico 1 – Quantidade de indivíduos, segundo raça por bairro, em 2010. 

Fonte: 

Elaboração própria, a partir do Censo Demográfico, (2017). 

Foram utilizados os 13 bairros que possuem a maior quantidade de residentes, dessa 

forma, nota-se que a população de Cascavel é predominantemente branca, possuindo 200.758 

residentes que correspondem a 70,14% da população, em seguida aparecem os residentes pardos 

com 75.257 e correspondendo a 26,29% dos residentes, a raça preta com 7.306 residentes com 

2,55% da população, a raça amarela 2.516 residentes com 0,88% da população e os indígenas 

com 368 residentes e 0,13% da população. 

Dentre os 13 maiores bairros observa-se que os bairros Interlagos, Cascavel Velho, Santa 

Cruz e Floresta possuem um grande quantitativo de pardos, consequentemente ocorre uma queda 

percentual da população branca, fazendo com que os respectivos bairros apresentem uma grande 

miscigenação entre brancos e pardos.  

Segundo pesquisa feita por Shikida e Borilli (2007), nas penitenciárias do Paraná, eles 

encontraram as seguintes porcentagens de criminosos presos, 74,81% são de cor branca, 14,50% 

são de cor negra, 8,39% de cor mulata e 2,30% caracterizam-se como mestiços. Dessa forma 

verifica-se que as raças a qual possuem a maior quantidade de presos é consequentemente a que 

se apresenta em maior número na população, assim não pode-se fazer uma distinção de que 

pessoas de peles mestiças ou negras são descriminalizadas devido sua cor, pois a maior 

quantidade de presos no estado do Paraná são brancos.  
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Observou-se que em todos os bairros de Cascavel, há mais homens responsáveis do que 

mulheres. Isso não quer dizer que somente os homens sustentam as famílias, pois 35.660 

mulheres são responsáveis por trazer renda em suas residências, enquanto 54.896 são homens. 

Dentro desse contexto, nota-se uma evolução importante na renda per capita dos 

cascavelenses, no ano de 2000, 3,85% da população de Cascavel eram extremamente pobres, 

14,17% eram pobres e a renda per capita era de R$ 695,48 reais. No último CENSO, no ano de 

2010, 0,80% da população de Cascavel eram extremamente pobres, 3,27% eram pobres e a renda 

per capita era de R$ 1.003,38 reais. Nesse intervalo de 10 anos constata-se uma excelente 

melhora nos rendimentos da população de Cascavel.  

No município analisado, em 2010, 169.450 pessoas, possuíam rendimento mensal, sendo 

que este valor equivale a aproximadamente 59% da população naquele ano. Segundo o IBGE, no 

ano de 2015, a população de Cascavel tinha uma renda percapita de 2,5 salários mínimos, o que 

colocava ela na 580º posição no Brasil dos 5570 municípios, dessa forma se destacando no 

cenário nacional. 

Em seus questionamentos nas pesquisas das penitenciárias do Paraná, Shikida e Borilli 

(2007), descobriram que 60,30% possuíam rendimentos que atendiam as despesas básicas da 

família e isso nos indica que muitos deles entram na atividade ilícita por outras razões como 

influência de “amigos” e de natureza individual (cobiça e ambição; ganho fácil e manutenção de 

status), na esperança de que os ganhos esperados superem a renda oriunda das atividades lícitas. 

Porém, ainda tem 39,70% dos entrevistados que não possuem renda ou a renda não era suficiente, 

trazendo assim um motivo para efetuarem delitos. 

A Figura 2 apresenta os dados referentes à renda média de cada bairro do município. 
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Figura 8 – Renda média nos bairros de Cascavel em 2010. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, a partir do IBGE, (2017). 

É possível observar como a renda distribuída em Cascavel, verifica-se que as margens do 

município é onde tem-se as rendas mais baixas. Onde tem-se o bairro Interlagos como o único 

com a renda média abaixo dos R$ 400,00. Iniciando da região oeste do município temos o bairro 

Esmeralda, Santos Dumont, Santo Onofre e Santa Cruz, mais ao sul Guarujá, Quatorze de 

Novembro, Santa Felicidade, Universitário e a leste Cascavel Velho, Cataratas, Periolo, Morumbi 

e ao norte, Brasília, Floresta e Brazmadeira, todos esses estão com uma renda média de R$ 

401,00 à R$ 850,00. 

Já os residentes nos bairros mais próximos do centro apresentam uma renda melhor, sendo 

esses, Parque Verde, Coqueiral, Alto Alegre, Pioneiros Catarinenses, Neva, Parque São Paulo, 

Pacaembu, São Cristovão, Cancelli e Canadá, possuem uma renda média de R$ 801,00 à R$ 

1.300,00. Já os residentes dos bairros Recanto Tropical, Maria Luiza e Região do Lago, possuem 

uma média de R$ 1.301,00 à 1.750,00. Por fim, aparece os residentes do centro com uma média 

acima de R$ 1.750,00. 

O Gráfico 2 apresenta a quantidade de domicílios do município, segundo a faixa de renda. 
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Gráfico 2 - Rendimento domiciliar per capita 2010 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, a partir do IBGE, (2017). 

Conforme tema proposto de discussão, para realizar a análise de um dos possíveis fatores 

que podem vir a resultar nas pessoas cometerem agressões a outros cidadãos, verificou-se a renda 

da população. No Gráfico 2, nota-se que das 89.389 pessoas responsáveis110 com rendimentos 

nominal mensal, 32% recebem de 1 a 2 salários mínimos, sendo isso números absolutos 29.024 

indivíduos, 27% recebem de 1/2 a 1 salário mínimo, sendo isso números absolutos 24.137 

indivíduos, 11% recebem até 1/2 salário mínimo, sendo isso números absolutos 9.569 indivíduos 

e somente 8% recebem acima de 5 salários mínimos e isso corresponde a 6.925 pessoas 

responsáveis. 

Nos bairros que tiveram os 4 maiores índices de ocorrências de agressão a vida, também 

apareceram entre os bairros que apresentam o menor rendimento mensal nominal, o bairro 

Interlagos tem 83% dos residentes entre a renda meio salário mínimo a 2 salários mínimos, 

Cascavel Velho tem 73% dos residentes entre a renda meio salário mínimo a 2 salários mínimos, 

Santa Cruz tem 74% dos residentes entre a renda meio salário mínimo a 2 salários mínimos e São 

Cristovão 63% dos residentes entre a renda meio salário mínimo a 2 salários mínimos.  

Já os bairros que apresentaram uma pequena quantidade de ocorrências, apontaram uma 

menor porcentagem nas rendas de renda meio salário mínimo a 2 salários mínimos. Os bairros 

apresentaram as seguintes porcentagens, Pioneiros Catarinenses 57%, Parque Verde 47%, Maria 

Luiza 41%, Região do Lago 41%, Recanto Tropical 36% e Country 33%. Na figura, verifica-se 

                                                 
110 Foram verificados como pessoas responsáveis pelo domicílio, homens ou mulheres com 10 anos ou mais de 

idade, reconhecidos pelos moradores como responsáveis pela unidade domiciliar. 

9569
24137 29024

19734
6925

0

10000

20000

30000

40000

Até 1/2 salário
mínimo

De 1/2 a 1
salário mínimo

De 1 a 2 salários
mínimos

De 2 a 5 salários
mínimos

Mais de 5
salários
mínimos

Rendimento Domiciliar per capita - 2010 Salário



 

V SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

II SEMINÁRIO DA REDE IBEROAMERICANA DE 
ESTUDOS SOBRE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E 

GOVERNANÇA  

 

1195 
 Toledo, Paraná de 17 a 19 de outubro de 2018. 

 

um equilíbrio maior entre as barras dos rendimentos, sendo assim nesses bairros, a distribuição de 

renda é mais equilibrada.  

Os demais setores de Cascavel apresentou uma grande concentração de renda entre meio 

salário mínimo a 2 salários mínimos, porém não apontaram um alto índice de ocorrências 

envolvendo agressões a vida. Os demais setores englobam em grande parte as regiões agrícolas 

em torno do município, por isso a renda média é baixa e pela concentração da população ser 

baixa as ocorrências consequentemente baixaram. 

No caso do centro, ocorre um elevado número de ocorrências e a renda está mais 

distribuída e elevada. Nessa situação a análise fica um pouco prejudicada, pois pelo centro ser um 

local de atração de público devido bares, restaurantes, eventos e assim reunir um público 

flutuante, deve-se desconsiderar o centro de Cascavel para a análise. 

Fernandez e Maldonado (1999) encontraram em seus estudos algumas variáveis que 

trazem as pessoas a cometerem crimes, dentre elas, eles citaram o baixo nível de renda e 

desigualdade social. 

O Gráfico 3 apresenta a quantidade de ocorrências e óbitos no município de Cascavel no 

período analisado. 

Gráfico 3 - Quantidade de ocorrências totais e óbitos atendidos pelo Corpo de Bombeiros em 2005, 2010 e 2015 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, a partir do IBGE, (2017). 

A quantidade de ocorrências de agressões à vida, não mantiveram o crescimento 

acompanhando o aumento da população. Como observou-se, no ano de 2005, o Corpo de 

Bombeiros atendeu um total de 585 ocorrências envolvendo agressões, ferimentos de arma 

branca e ferimento de arma de fogo, no ano de 2010, o Corpo de Bombeiros teve um aumento de 

63 ocorrências chegando a um total de 648 e no ano de 2015 um total de 495, o que corresponde 

a uma redução de 23,61% comparados ao ano de 2010. 
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Os óbitos obtiveram o mesmo padrão de oscilação, com um decréscimo do quantitativo no 

ano de 2015 em comparação com o ano de 2010, em um total de 25,80 %. Essa queda na 

quantidade ocorrências e óbitos podem estar relacionado a vários fatores, tais como, melhoria de 

infraestrutura, nos atendimento dos serviços públicos e nas condições econômicas. 

Um item que merece destaque foi a política pública adotada pelo governo do Estado no 

ano de 2011, quando lançou o Programa de Governo Paraná Seguro que previu investimentos na 

área de segurança pública com a aquisição de materiais e contratação de policiais. Um dos 

programas foi o de manter efetivos policiais permanentes nos locais com altas taxas de tráfico de 

drogas e homicídios, para isso a secretaria de Segurança Pública realizou um trabalho de 

inteligência para identificar tais locais e assim foram instaladas as Unidades Paraná Seguro 

(UPS). 

Na cidade de Cascavel, foram instaladas duas unidades, sendo uma localizada na região 

sul no bairro Universitário e outra na região norte, no bairro Interlagos, local este que ocorrem o 

maior em número de atendimentos de agressão a vida, atendidas pelo Corpo de Bombeiros de 

Cascavel. 

Dentro deste contexto, realizou-se a divisão de Cascavel por bairros com base no CENSO 

demográfico de 2010, contabilizados em 31 bairros e o centro. Assim, buscou-se a verificação se 

as ocorrências de agressão à vida ocorrem nos bairros de menor renda conforme proposta de 

discussão. 

A Figura 3 apresenta a evolução do atendimento de ocorrências de agressão à vida nos 

bairros do município de Cascavel.  
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Figura 9 – Localização das ocorrências de agressão à vida nos bairros e seu percentual no município, 
nos anos de 2005, 2010 e 2015 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, a partir do IBGE, (2017). 
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Nos mapas do ano de 2005, destacam-se o centro e o bairro Interlagos com acima de 80 

ocorrências no ano, em seguida aparecem os bairros Santa Cruz e São Cristovão entre 40 e 59 

ocorrências. No ano de 2010, os mesmo bairros mantiveram os destaques com a quantidade de 

ocorrências elevadas, porém apareceram mais bairros com uma elevação no número de 

ocorrências, sendo eles, Brasília, Periolo, Morumbi, Alto Alegre e Universitário. No ano de 2015, 

tem-se uma queda muito interessante na grande maioria dos bairros de Cascavel, ocorrendo 

também uma queda no percentual do município.  

Os bairros que tiveram o menor número de ocorrências foram respectivamente, Recanto 

Tropical, Parque Verde, Região do Lago, Country, Maria Luiza, Canadá, Cascavel demais setores 

e Pioneiros Catarinenses, estes bairros que possuem um total de 56.969 residentes e tiveram um 

total de 90 ocorrências de agressão a vida atendidas pelo Corpo de Bombeiros, já os bairros 

Cascavel Velho, São Cristovão, Santa Cruz e Interlagos, possuem um total de 49.825 residentes e 

tiveram um total de 826 ocorrências de agressão a vida atendidas pelo Corpo de Bombeiros. 

Enquanto, os bairros com os menores números de atendimentos são os que possuem uma renda 

mais elevada e mais equilibrada, já os bairros com a maior quantidade de atendimentos foram os 

bairros com as menores rendas. 

Resta-se, portanto constatado, com dados obtidos no Gráfico 4 e Gráfico 6, que os bairros 

que possuem a maior miscigenação, com uma grande quantidade de pardos, verificou-se que são 

os mesmos bairros que possuem a menor faixa de renda salarial. Assim, ratifica-se que os 

indivíduos de outras raças, não sendo branca, recebem salários mais baixos. Percebe-se que os 

bairros onde as porcentagens de pessoas ocupadas são maiores são os que possuem as menores 

quantidades de agressões e da maneira que essa porcentagem vai caindo, os índices de agressões 

vão subindo. 

Confirmando as informações anteriormente apresentadas, que existe realmente uma 

divergência considerável na quantidade de ocorrências de agressão à vida atendidas pelo Corpo 

de Bombeiros entre determinados bairros do município de Cascavel, ficando claramente visível 

que aqueles classificados como de menor renda nominal mensal dos residentes, concentram os 

maiores quantitativos de ocorrências, ou seja: nos bairros mais pobres de Cascavel concentram-se 

os maiores índices de violência. Todavia não se pode imputar todo o motivo do alto índice de 
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ocorrências somente a questão da renda, pois como relatado pelos autores mencionados ao longo 

deste estudo, o motivo da alta criminalidade são associados a diversos outros motivos, sendo eles 

aspectos econômicos, sociais, socioculturais e psicológicos. 

Dessa forma, confirmou o que Resende (2001) constatou em seu trabalho, que os 

homicídios estão correlacionados positivamente com o nível de pobreza e a desigualdade de 

renda. Sendo isso, que vimos nas demais barras do Gráfico 6, onde tem muitas famílias 

recebendo uma renda que está entre 1/2 à 2 salários mínimos e nesses bairros coincidiram os 

maiores índices de ocorrências de agressão a vida. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo deste trabalho foi analisar as questões socioeconômicas relacionadas à pobreza 

que envolve práticas de agressão à vida no município de Cascavel entre os anos de 2005 a 2015.  

Neste sentido as teorias abordadas aqui apontaram que os índices utilizados para mensurar 

o índice de desenvolvimento humano (IDH), também estão associados com os problemas da 

violência, pois a renda, nível de escolaridade, taxa de desemprego e desigualdade social estão 

intimamente ligados. 

Como metodologia utilizamos os dados obtidos no sistema re registro de ocorrências do 

Corpo de Bombeiros do Paraná referente as ocorrências de agressão a vida e correlacionamos 

com os dados relativos a renda do censo no ano de 2010. 

Com os dados apresentados foi possível concluir que os bairros que possuem famílias 

com menor índice de renda, são também bairros onde concentram-se o maior percentual de 

população de cor parda e que convergem para a classificação de locais mais perigosos, onde estão 

concentrados os maiores índices de violência, conforme atendimentos realizados pelo Corpo de 

Bombeiros de natureza de ocorrência de agressão à vida. Vale salientar que apenas alguns dados 

foram utilizados para medir a questão da violência em determinados locais, pois a complexidade 

do tema nos leva a muitos outros fatores que também podem ser estudados.  

Com este resultado é razoável supor que os órgãos públicos, tanto a nível municipal 

quanto estadual devem ter uma atenção maior nestas localidades, empregando políticas públicas 

direcionadas a fim de minimizar os impactos negativos que a violência traz para estes locais. 
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Tendo a municipalidade uma capacidade muito grande em influenciar na qualidade de 

vida coletiva, através das benfeitorias urbanas (limpeza, iluminação, infraestrutura, asfalto e 

opções de esportes e lazer para os jovens), ela deve mostrar ao cidadão que está preocupada com 

seu bem estar, assim difundindo um maior sentimento de segurança aos moradores dessas 

regiões, fazendo com que se sintam mais valorizados e dessa forma cuidem do ambiente em que 

vivem. 
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DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL NA PERSPECTIVA DO 

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA: UMA ANÁLISE DO MUNICÍPIO DE 

CASCAVEL - PR 

 

SUSTAINABLE REGIONAL DEVELOPMENT IN THE PERSPECTIVE OF CONSUMPTION 

OF ELECTRICITY: AN ANALYSIS OF THE MUNICIPALITY OF CASCAVEL - PR 

 

Tatiani Sobrinho Del Bianco111 

Ricardo Rippel112 

Nathalia Vitoria Lima Morejon113 
 

SEÇÃO TEMÁTICA: ST4- Meio ambiente, desenvolvimento regional e demografia 

 

Resumo: O consumo de energia é um dos principais insumos para o desenvolvimento 

territorial e ao mesmo tempo constitui-se num importante indicador de desenvolvimento local. 

Ele reflete tanto o ritmo dos diversos setores econômicos, quanto a capacidade de consumo da 

população. Nesse contexto, o presente trabalho visa explicitar o histórico do perfil de consumo 

energético, nas diversas atividades, para subsidiar no planejamento estratégico dos territórios. 

Neste caso, o elemento de estudo será o município de Cascavel - PR e a metodologia 

contemplou a execução de seis etapas, assim: 1) Caracterização do perfil de consumo 

energético no município de Cascavel- PR; 2) Prospecção dos dados e informações acerca do 

cenário energético em fontes primárias e secundárias de dados; 3) Desenvolvimento de um 

banco de dados contemplando as informações do perfil energético e de consumo no município 

analisado; 4) Tratamento dos dados coletados; 5) Análise dos cenários prospectados; e, 6) 

Sistematização dos resultados. Os resultados apontam a taxa crescente de 393%, no potencial 

de consumo total de energia elétrica. Do ponto de vista setorial, apara o período de 1980 a 

2016, foi evidenciado o maior consumo no setor de comércio e serviços, os quais 

corresponderam a 28% e 26%, respectivamente.  A partir da taxa de crescimento do consumo 

de energia, das diversas atividades, é possível identificar os fatores estratégicos para o 

desenvolvimento territorial sustentável e inovador dos municípios.  
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Palavras-chave: Consumo Energético. Desenvolvimento Territorial Sustentável. Prospecção de 

Cenários de consumo de energia. Cascavel-Paraná, Brasil.  

 

Abstract: Energy consumption is one of the main inputs for territorial development and at the 

same time is an important indicator of local development. It reflects both the pace of the 

various economic sectors and the capacity of consumption of the population. In this context, 

the present work aims to make explicit the history of the profile of energy consumption, in the 

various activities, to subsidize the strategic planning of the territories. In this case, the study 

element will be the municipality of Cascavel - PR and the methodology contemplated the 

execution of six stages, as follows: 1) Characterization of the profile of energy consumption in 

the municipality of Cascavel - PR; 2) Prospecting of data and information about the energy 

scenario in primary and secondary data sources; 3) Development of a database containing 

information on the energy and consumption profile in the analyzed municipality; 4) Treatment 

of data collected; 5) Analysis of prospective scenarios; and, 6) Systematization of results. The 

results indicate an increasing rate of 393%, in the potential of total consumption of electric 

energy. From the sectorial point of view, from 1980 to 2016, the highest consumption in the 

commerce and services sector was evidenced, which corresponded to 28% and 26%, 

respectively. From the growth rate of energy consumption, from the various activities, it is 

possible to identify the strategic factors for the sustainable and innovative territorial 

development of the municipalities. 

 

Keywords: Energy Consumption. Sustainable Territorial Development. Prospecting of Energy 

consumption scenarios. Cascavel-Paraná, Brazil. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

A energia é um dos fatores que interferem de maneira direta e indireta no 

desenvolvimento dos sistemas produtivos. No século XX, a oferta farta de energia, obtida 

principalmente a partir dos combustíveis fósseis como petróleo e carvão mineral, deu suporte ao 

crescimento e às transformações da economia mundial. Com a expansão acentuada do consumo 

de energia torna-se evidente a possibilidade do esgotamento dos recursos utilizados para a 

produção da mesma (ANEEL, 2008). 

Assim, num cenário de consumo acelerado e de oferta limitada de recursos, as 

perspectivas, no início da década de 1970, eram de declínio acentuado das reservas mundiais de 

petróleo, o que acabou por provocar duas grandes crises de fornecimento deste insumo no 
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período, e, a busca por um componente produtivoenergético que pudesse substituir o petróleo, de 

forma sustentável. Assim, nos primeiros anos do século XXI, o cenário mudou ao ser colocado à 

prova por uma nova realidade: a necessidade do desenvolvimento sustentável dos processos 

produtivos. Nesse contexto, a disponibilidade energética deveria se manter compatível com o 

acentuado aumento do consumo, provocado por um novo ciclo de crescimento econômico, 

observado principalmente nos países em desenvolvimento.  Contudo, as fontes tradicionais teriam 

que ser substituídas por recursos menos agressivos ao meio ambiente (ANEEL, 2008; COSTA e 

PRATES, 2005). 

Com efeito, a atividade de produção de energia – e, particularmente, energia elétrica - 

passou a representar a capacidade de geração de energia em um ambiente de desenvolvimento 

sustentável, visando conciliar a expansão da oferta, consumo consciente, preservação do meio 

ambiente e melhoria da qualidade de vida. Nesse sentido, o desafio era o de reduzir o impacto 

ambiental e, ao mesmo tempo, ser capaz de suportar o crescimento econômico – que, entre outros 

desdobramentos, proporcionaria a inclusão social de grandes contingentes da população, com o 

aumento da geração de renda e da oferta de trabalho (ANEEL, 2008).  

Conforme exposto, no caso do Brasil, havia uma necessidade premente de substituir o 

petróleo, pois o país dependia pesadamente deste ativo importado. No início da década de 70, 

cerca de 80% do petróleo processado internamente eram importados, representando quase a 

metade da pauta de importações brasileiras. Nesse cenário, o país teve, portanto, que contar com 

seus recursos energéticos domésticos, notadamente os recursos hídricos e a biomassa, bem como 

investir em inovação tecnológica na área de exploração de petróleo no mar (COSTA e PRATES, 

2005).  

Com isso, o setor energético brasileiro, em permanente evolução, fruto tanto de mudanças 

legais e normativas quanto do avanço tecnológico, se destaca com a predominância de fontes 

renováveis na matriz energética nacional. O atual desempenho reflete as transformações 

ocorridas no setor energético nacional, que tem incentivado tanto o crescimento dessas fontes 

quanto a diversificação da matriz nos últimos anos. Assim, na oferta interna de energia elétrica 

(total de energia disponibilizada no país), a proporção das renováveis será bem mais significativa, 

com previsão de chegar a 83,3%. No mundo, este indicador é de apenas 24,1% (MME, 2017).  
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Nesse cenário, a estimativa é que a energia hidráulica continue sendo a mais importante 

na matriz elétrica de 2017, respondendo por 67,9%, percentual ligeiramente inferior ao verificado 

em 2016 (68,6%). Essa redução da fonte hídrica será compensada por bons desempenhos de 

outras fontes renováveis, como a eólica e a biomassa. A eólica deverá passar de uma proporção 

de 5,3% para 6,5%, e a biomassa de 8,8% para 9,0%, de 2016 para 2017. 

Corroborando com o cenário nacional, segundo Da Rocha (2014), no Estado do Paraná, 

em 2009, a produção de energia atingiu 14.674 mil toneladas Equivalentes de Petróleo (tEP), 

sendo que, do total, 98,4% foram produzidas por energia renovável (energia hidráulica, produtos 

da cana, lenha, resíduos de madeira e outras fontes) e 1,6% por energia não renovável (xisto, 

petróleo e carvão mineral). Em relação ao consumo de energia, em 2009 foi totalizado 17.676 mil 

tEP, sendo que 47,5% refere-se à energia não renovável – petróleo, gás natural, carvão mineral e 

xisto, e 52,5% à renovável – energia hidráulica, lenha e resíduos, produtos da cana e outras fontes 

primárias. Contudo, historicamente, a quantidade de energia demandada no estado é superior à 

quantidade ofertada de energia, tornando o estado do Paraná um importador líquido de energia, 

desde a década de 1980.  

Contudo, o cenário da demanda de energia apresenta descompassos e desafios para a 

sociedade brasileira. Tanto na periferia de grandes centros urbanos como em regiões remotas e 

pouco desenvolvidas, as formas convencionais de suprimento energético não atendem às 

condições socioeconômicas da maior parte da população. Portanto, o planejamento e a regulação 

da oferta de energia devem buscar formas de suprimento energético compatíveis com as 

potencialidades energéticas e as necessidades  socioeconômicas nacionais e regionais. É preciso 

que cada fonte ou recurso energético seja estrategicamente aproveitado, e principalmente atenda 

as demandas crescentes de energia (ANEEL, 2002). 

Com efeito, as premissas demográficas, macroeconômicas e setoriais, assim como aquelas 

relativas à eficiência energética e à autoprodução, têm papel fundamental na determinação da 

dinâmica do consumo de energia elétrica, com implicação direta no comportamento de vários 

indicadores de mercado. No setor residencial, o número de ligações à rede elétrica depende de 

variáveis demográficas, como a população, o número de domicílios e o número de habitantes por 

domicílio; o consumo médio por consumidor apresenta correlação com a renda, com o PIB e com 
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o PIB per capita. Essas mesmas variáveis são também importantes na explicação de outros 

setores de consumo, como é o caso da classe comercial (comércio e serviços) e das demais 

classes de consumo (MME, 2017a).  

Segundo Relatório, o setor industrial mantém uma relação não só com a economia 

nacional, mas também com a economia mundial, em função dos segmentos exportadores. Os 

estudos prospectivos setoriais, principalmente dos segmentos eletrointensivos, ao que diz respeito 

aos respectivos cenários de expansão, rotas tecnológicas e características de consumo energético, 

são essenciais para a projeção do consumo de energia elétrica dessa importante parcela do 

mercado. Por sua vez, é na indústria que a autoprodução ganha maior relevância deslocando 

parcela do consumo final de eletricidade que, dessa forma, não compromete investimento na 

expansão do parque de geração/transmissão do Setor Elétrico Brasileiro. Adicionalmente, é 

extremamente importante a formulação de premissas de eficiência energética, as quais perpassam 

todos os setores de consumo, sendo, muitas vezes, considerada a forma mais econômica de 

atendimento à demanda. 

Com base no exposto, o presente trabalho visa analisar o perfil de consumo energético no 

município de Cascavel - PR, durante os anos de 1980 a 2016, permitindo assim identificar e 

prospectar cenários que auxiliem na criação e manutenção de mecanismos para a geração de um 

desenvolvimento territorial sustentável e inovador. Para tanto, o presente artigo está organizado 

em quatro capítulos, além desta Introdução. O segundo deles descreve as principais premissas do 

estudo, contemplando as informações técnicas e teóricas acerca da matriz energética vigente, em 

território nacional e estadual, bem como a apresentação do cenário macroeconômico de 

referência, as perspectivas relativas aos consumidores de energia, englobando os principais 

segmentos e da eficiência energética. Na terceira seção foram apresentados os procedimentos 

metodológicos utilizados, no qual foram elencados e explicitados os dados e informações técnicas 

inerentes a elaboração do estudo. Na seção 4 apresentou-se os resultados obtidos a partir da 

execução dos passos metodológicos explicitados anteriormente, e, por fim, a seção5, que 

sumariza esse trabalho, tem-se as considerações finais, a partir da elaboração e síntese das 

informações aqui relatadas.  
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MATRIZ ENERGÉTICA: UMA ANÁLISE NO ÂMBITO NACIONAL E LOCAL 

 

 A história mostra que há sempre uma energia de referência que orienta as trajetórias do 

setor energético, podendo ter reflexos significativos na economia como um todo. Assim, o 

desenvolvimento tecnológico e as mudanças estruturais num ambiente micro e macroeconômico 

fazem com que as energias dominantes passem por um ciclo. Com isso, diversos tópicos estão no 

centro das discussões e das preocupações mundiais: as mudanças climáticas, aquecimento global, 

o meio ambiente, a questão energética, dentre outros correlacionados. A economia apresenta, 

nesse cenário, uma estrita relação com todos esses aspectos, dada a dependência notória da 

sustentação das atividades produtivas. Dentre os quais, avulta-se a questão energética, a qual faz 

parte de uma ampla discussão de possibilidades e de oportunidades econômicas e ambientais para 

implantação de mecanismos e utilização de energias renováveis. 

Nesse cenário, a estrutura de oferta e demanda setorial de energia, contemplando as 

diferentes fontes primárias e secundárias, bem como os diversos usos no sistema 

socioeconômico, constitui o que usualmente se chama de matriz energética. Compreender sua 

evolução e estabelecer os cenários prospectivos são tarefas relevantes para melhorar o 

desempenho desses sistemas e orientar decisores públicos e privados na elaboração de estratégias 

consistentes no contexto do suprimento e conversão energética (NOGUEIRA e CARDOSO, 

2007). 

Segundo estudo da Empresa de Pesquisa Energética (EPE, 2018), o mundo possui uma 

matriz energética composta, principalmente, por fontes não renováveis, como o carvão, petróleo e 

gás natural. As fontes renováveis como solar, eólica e geotérmica, por exemplo, juntas 

correspondem a apenas 1,40% da matriz energética mundial. Somando à participação da energia 

hidráulica, as renováveis totalizam 3,8%. A matriz energética do Brasil é muito diferente da 

mundial. Por aqui, apesar do consumo de energia de fontes não renováveis ser maior do que o de 

renováveis, usamos mais fontes renováveis que no resto do mundo. Somando lenha e carvão 

vegetal, hidráulica, derivados de cana e outras renováveis, nossas renováveis totalizam 43,5%, 

quase metade da nossa matriz energética, conforme expresso na Figura1. 
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Figura 1: Matriz Energética Mundial e Brasileira, 2016. 

  
MUNDO 

 
BRASIL 

Fonte: Empresa de Pesquisa Energética - EPE, 2018. 

 

O estudo ainda demonstra que, em relação a matriz elétrica (formada pelo conjunto de 

fontes disponíveis apenas para a geração de energia elétrica), verificou-se que a geração de 

energia elétrica no mundo é baseada, principalmente, em combustíveis fósseis como carvão, 

óleo e gás natural. Em termelétricas, a matriz elétrica brasileira ainda é mais renovável do que 

a energética, isso porque grande parte da energia elétrica gerada no Brasil vem de usinas 

hidrelétricas (68,1%). A energia eólica também vem crescendo bastante, contribuindo para que 

a nossa matriz elétrica continue sendo, em sua maior parte, renovável, conforme exposto na 

Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/balanco-energetico-nacional-ben
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Figura 2: Matriz Elétrica Mundial e Brasileira, 2016. 

  
Fonte: Empresa de Pesquisa Energética - EPE, 2018. 

 

Conforme apresentado, os estudos apontam para uma maior diversificação da matriz 

energética brasileira com o passar dos anos: em 1970, apenas o petróleo e a lenha respondiam por 

mais de 75% do consumo de energia; em 2005, as principais fontes eram as já citadas e mais a 

energia hidráulica e produtos de cana, que representavam 80,3% do consumo. Para 2030, projeta-

se que serão necessárias cinco fontes para explicar 84,6% do consumo. Assim, entram em cena o 

gás natural e outras fontes renováveis, e permanecem com grande participação o petróleo, a 

energia hidráulica e os produtos da cana, havendo significativa perda de participação da lenha 

(MME, 2007). 

Estimativas do DIE/SPE para 2016, indicam que a capacidade instalada mundial de 

geração elétrica ficou próxima de 6.450 GW (33% de renováveis), com expansão de 188 GW no 

ano (72% de renováveis). Solar e eólica respondem por mais da metade da expansão (55%). No 

Brasil, as fontes renováveis responderam por 90% da expansão. A geração mundial de energia 

elétrica ficou próxima de 24.600 TWh (FC de 43,6%), mostrando aumento de 1,6% sobre 2015, 

(65,8% de fósseis, 10,6% da nuclear e 23,6% das renováveis). Eólica e solar geraram um pouco 

mais de 1.100 TWh, ou seja, 4,5% da geração mundial. No Brasil, solar e eólica responderam por 

5,8% da geração de 2016 (MME, 2017). 

http://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/balanco-energetico-nacional-ben
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O estudo ainda demonstra que, a capacidade instalada (CI) de geração elétrica no Brasil, 

ao final de 2016, atingiu o montante de 150,4 GW (80,6% de renováveis), com 9,5 GW de 

expansão sobre 2015. Destaque para a potência de 96,9 GW de hidráulica (64,5% do total), 

seguida de 14 GW de biomassa (9,3%). Considerando a importação, no montante de 5,9 GW, a 

oferta total de potência atingiu 156,3 GW, em 2016. O fator de capacidade (FC) da geração 

hidráulica pública ficou em 46,1% em 2016 (45,3% em 2015, 49% em 2014 e 57% em 2012). 

Para a geração térmica fóssil o FC ficou em 40% em 2016 (66% em 2015 e 37% em 2012). Cabe 

salientar a expansão da potência eólica, com acréscimo de 33% em 2016. Da expansão total de 

2016, 90% foram de fontes renováveis.  

No Paraná, além da grande participação da energia hidráulica no quadro de produção de 

energia, os produtos oriundos da cana-de-açúcar vêm tomando destaque ao longo da história: o 

estado foi o segundo maior produtor de cana na safra 2009/2010, quando foram destinados 45% 

do total para a produção de açúcar e 55% para a fabricação de etanol (COPEL, 2011). A partir 

desse contexto, o artigo pretende expor a composição da matriz energética brasileira e, 

posteriormente, detalhar a matriz energética do Paraná extraindo dados segmentados para analisar 

e verificar tendências contextualizadas para a conjuntura energética atual do estado (DA 

ROCHA, 2014). 

Adicionalmente, é de suma importância a formulação de premissas de eficiência 

energética, as quais perpassam todos os setores de consumo, sendo, muitas vezes, considerada a 

forma mais econômica de atendimento à demanda. Nesse cenário, os diferentes aspectos da 

evolução demográfica, e seus efeitos sociais e econômicos, possuem grande importância para 

explicar o consumo de energia. Desta forma, qualquer estudo prospectivo da demanda de energia 

possui como preocupação básica o estabelecimento de premissas com relação ao comportamento 

futuro da população. 

Em relação às premissas macroeconômicas, segundo o MME (2017a), os últimos 

indicadores econômicos divulgados frustraram a expectativa de recuperação no segundo semestre 

de 2016. O PIB do terceiro trimestre mostrou uma queda de 2,9% em relação ao mesmo período 

do ano anterior, acumulando uma retração de 4% no ano. Dessa forma, além de afetar o resultado 

de 2016, os resultados apresentados também impactam o PIB do ano de 2017, via efeito 



 

V SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

II SEMINÁRIO DA REDE IBEROAMERICANA DE 
ESTUDOS SOBRE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E 

GOVERNANÇA  

 

1212 
 Toledo, Paraná de 17 a 19 de outubro de 2018. 

 

carregamento estatístico. Segundo IPEA (2016), este impacto será de -0,5%, caso a atividade 

fique estagnada no último trimestre de 2016. A indústria ainda não mostrou sinais de 

recuperação. Até o mês de outubro, a produção industrial acumulou uma queda de 7,7%, com 

destaque para os subsetores de bens duráveis (- 17,5%) e de bens de capital (-14,4%).  

Nesse cenário, a queda da produção de bens de capital reflete de alguma forma a baixa 

intenção de investimento na economia brasileira. A formação bruta de capital fixo foi afetada 

pelo alto grau de ociosidade da economia, sobretudo na indústria, onde o nível de utilização de 

capacidade instalada atingiu níveis historicamente baixos. No médio prazo, contudo, espera-se 

que a capacidade ociosa seja um dos vetores de crescimento da economia. O consumo das 

famílias também vem apresentando resultados negativos, em virtude do fraco desempenho do 

mercado de trabalho e de crédito, pois a taxa de desemprego se encontra em um patamar elevado. 

Com efeito, a expectativa é de que nos próximos anos o nível de desemprego continue 

aumentando nos anos iniciais. 

Assim, o consumo de energia elétrica da classe industrial e comercial, para os anos de 

2015 e 2016, concluem o ano com fortes decréscimos, de 3,0% e 2,5%, respectivamente. Com 

isso, o consumo na rede para o Brasil retrai-se em 1,1%. Contudo, na área de geração e consumo 

de energia elétrica, foi identificada a carência de estudos detalhados e segregados para os 

cenários dos municípios brasileiros. Esses estudos são necessários para o planejamento 

estratégico dos municípios brasileiros e também para a projeção e análise de cenários com a 

explicitação dos impactos nos aspectos econômicos, sociais, ambientais e institucionais capazes 

de nortear o desenvolvimento sustentável dos municípios brasileiros. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A metodologia contemplou a execução de 06 etapas, sendo estas: 1) Caracterização do 

perfil de consumo energético nos municípios do Oeste do Paraná; 2) Prospecção dos dados e 

informações acerca do cenário energético em fontes primárias e secundárias de dados; 3) 

Desenvolvimento de um banco de dados contemplando as informações do perfil energético e de 

consumo nos municípios analisados; 4) Tratamento dos dados coletados em fontes e bancos de 
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informações primárias e secundárias; 5) Estudo dos cenários prospectados; e, 6) Sistematização 

dos resultados. As especificidades na elaboração de cada uma das etapas foram expressas abaixo.  

O elemento de estudo foi o Município de Cascavel - PR, situado na Região do Oeste, 

numa área de colonização recente. Sua efetiva ocupação deu-se nas décadas de 1940 e 1950, 

tanto que, em 1960 havia apenas cinco Municípios na Região: Foz do Iguaçu, Cascavel, Toledo, 

Guaíra e Guaraniaçu. A sua emancipação ocorreu em 14 de dezembro de 1952. Segundo, 

estimativa do IBGE (2017), possui uma população de aproximadamente 319.608 habitantes. 

Alocada em uma área de 2.100,831 km². Em relação à economia, o principal setor econômico do 

município é o agronegócio, com mais de 4.000 estabelecimentos agropecuários. Ainda há cerca 

de 14.458 estabelecimentos comerciais, industriais e de 

serviços.https://pt.wikipedia.org/wiki/Cascavel_(Paran%C3%A1) - cite_note-29 Como resultado, 

o município apresenta PIB per capita [2015] de R$ 32.372,08. Pela sua localização, o município 

prosperou, também, no comércio e na prestação de serviços, com destaque para o setor atacadista, 

de saúde e de ensino superior, bem como, o de outros ramos como o forte crescimento das 

atividades de metalurgia e confecção. 

 

Etapa 1 - Caracterização do perfil de consumo energético nos municípios do Oeste do 

Paraná 

Nesta etapa foram realizados levantamentos de dados estatísticos de caráter econômico, 

sociodemográfico e ambiental inerente ao potencial e perfil de crescimento e desenvolvimento 

econômico do município de Cascavel - PR Tal levantamento visa compreender o cenário social, 

econômico e ambiental do município em estudo e, principalmente para relacionar com o perfil de 

consumo energético municipal. 

 

Etapa 2 - Prospecção dos dados e informações acerca do cenário energético em fontes 

primárias e secundárias de dados 

Nesta etapa foram realizados levantamentos em bancos de dados nacionais e estaduais 

acerca do consumo de energia elétrica no município de Cascavel-PR. Esses dados foram 

organizados em consumo residencial, por setor produtivo (primário, indústria, comércio e 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Agroneg%C3%B3cio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cascavel_(Paran%C3%A1)#cite_note-29
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serviços), bem como a relação com o número de consumidores por cada estrato selecionado. Os 

dados coletados correspondem ao período de 1980 a 2016, possibilitando uma análise e relação 

com os acontecimentos históricos nacionais e locais que podem ter gerado impacto no perfil de 

consumo energético municipal.  

Dessa forma identificou-se o perfil de consumo energético municipal e sua evolução 

temporal das demandas energéticas aderentes ao cenário econômico de longo prazo. Assim, tem-

se a possibilidade de projeção de cenários e estimativas de potencial de geração e consumo 

energético, possibilitando o seu uso nas diversas esferas, como referência de cenário econômico-

energético de longo prazo. Tem- se ainda da possibilidade de geração de informações e base 

técnica para criação de políticas públicas à luz do desenvolvimento territorial sustentável e 

inovador.  

 

Etapa 3 - Desenvolvimento de um banco de dados contemplando as informações do perfil 

energético e de consumo nos municípios analisados 

Nos bancos de dados consultados verificou-se a disponibilidade de informações de forma 

agregada, necessitando dessa forma, da criação e alimentação de um banco de dados, em 

planilhas Excel, relacionando o município com o potencial de consumo total e o potencial de 

consumo segregado, apresentando assim os dados estratificados sobre o consumo residencial, por 

setor produtivo (primário, indústria, comércio e serviços) e o número de consumidores por cada 

estrato selecionado, entre os anos de 1980 a 2016, possibilitando verificar as oscilações que 

ocorreram no período e correlacionar as mesmas com os acontecimentos históricos nacionais e 

locais que podem ter gerado impacto no potencial e perfil de consumo energético municipal.  

 

Etapa 4 - Tratamento dos dados coletados em fontes e bancos de informações primárias e 

secundárias 

 A partir da elaboração e alimentação do banco de dados com informações sobre o 

consumo total e segregado de energia elétrica no município em estudo, foi explicitado o cenário 

vigente e as tendência no perfil de consumo energético no município de Cascavel Estado do 

Paraná.  
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Etapa 5 - Estudo dos cenários prospectados 

A coleta dos dados data de 1980 a 2016. Com isso foi possível identificar as oscilações no 

nível de consumo por município e atividade econômica, bem como a correlação entre estas 

variáveis e a situação econômica nacional. Assim, foi possível identificar a trajetória do consumo 

e os impactos que o cenário macroeconômico pode gerar ao setor energético, possibilitando a 

projeção de cenários futuros e a criação de políticas públicas e de incentivo ao setor.   

Etapa 6 - Sistematização dos resultados 

Esta etapa foi realizada por meio da apresentação da comparação entre o atual cenário de 

consumo energético nos municípios do Oeste do Paraná e o cenário econômico vigente nacional e 

territorialmente. Para tanto, os resultados serão apresentados na forma de gráficos e mapas 

temáticos, tabelas e demais fontes visuais disponíveis.  

As informações foram obtidas a partir da coleta nos bancos de dados do Instituto 

Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES) que agrega as informações 

apresentadas pelos relatórios e dados da Companhia Paranaense de Energia - COPEL, do Balanço 

Energético Nacional (BEN), da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e no Ministério de Minas 

e Energia (MME). Os dados coletados datam entre os anos de 1980 a 2016.  

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Na Figura 3, se apresenta os resultados do potencial do consumo de energia elétrica e do 

contingente populacional do Município de Cascavel - PR, durante os anos de 1990 a 2017. Para o 

período analisado, se identifica um aumento de 170% do total populacional do município, o qual 

implicou em um aumento direto de 393% no potencial de consumo total de energia elétrica, ou 

seja, o consumo total registrado passou de 190.528 Mwhano, em 1980, para 748.888 Mwhano, 

em 2016. 
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Figura 3: Consumo de Energia Elétrica Setorial Total (Mwhano) e População Total do 

Município de Cascavel - PR, 1990 -2017. 
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Conforme resultado apresentado na Figura 4 destaca-se a trajetória crescente do potencial 

de consumo de energia elétrica municipal. Foi identificado que a partir do ano de 2014 houve 

uma leve desaceleração no nível de consumo de energia, o qual, não é ratificado pelos dados 

acerca do crescimento populacional. Tal resultado pode ser reflexo de oscilações relacionadas ao 

nível de consumo e crescimento das atividades ligadas aos setores primários, secundários eou 

terciários do município.  

Com efeito, verificou-se que, entre os anos de 1985 e 2015 houve uma trajetória de 

crescimento de 520% quanto ao número de estabelecimentos no município de Cascavel - PR, ou 

seja, passou-se de um total de 2.051 estabelecimentos, em 1985, para 10.670, em 2015. Em 

relação aos setores produtivos, este município tem sua estrutura de estabelecimentos pautada no 

setor de serviços e comércio, indústria e estabelecimentos ligados ao setor primário. Contudo, 

vale destacar que, no computo total, os estabelecimentos ligados ao setor de comércio e serviços 

foram os que apresentaram maior número de fechamento de empreendimentos (-2.864), seguido 

dos estabelecimentos do setor primário (Agricultura, Silvicultura, Criação de Animais, Extração 
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Vegetal e Pesca) (-532) e da indústria (-173), resultado este que pode ser influenciado no nível de 

consumo de energia elétrica, que sofre redução de 4.10%, entre os anos de 2014 e 2016.  

 

Figura 4: Número de Estabelecimentos por Atividade Econômica, segundo subsetores do IBGE - 

1985- 2016. 
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Fonte: Resultados da Pesquisa.  

 

Em relação aos setores produtivos, conforme exposto na Figura 5, evidencia-se que o 

município de Cascavel - PR tem seu potencial de consumo pautado no segmento residencial, 

seguido pelo de comércio e serviços, industrial, outras classes e o rural. Destaca-se ainda que, a 

partir de 2012, no município, tal como o ocorrido em contexto nacional, o consumo livre da 

indústria ultrapassa o consumo dos setores outras classes e rural. Segundo dados coletados, até 

2011 não era registrado esse tipo de compra de energia para consumo, em 2012 evidencia-se o 

consumo de energia elétrica no mercado livre na ordem de 8.168 MWh e, em 2016 esse total era 

de 115.057 MWh. 
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Figura 5: Consumo Setorial de Energia Elétrica no município de Cascavel-PR - 1980 a 2016. 
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Para ABRACEEL (2017), o consumo de energia elétrica do mercado livre bateu um 

recorde histórico e alcançou nos seis primeiros meses do ano de 2017 a média de 30% de toda a 

carga do Sistema Interligado Nacional (SIN). O aumento significativo da participação do 

Ambiente de Contratação Livre (ACL) no consumo total do país é atribuída à retomada de alguns 

segmentos da indústria, mas também à migração significativa de consumidores para esse mercado 

nos últimos 18 meses. Dado o fato de que, 68% do produto industrial brasileiro adquire energia 

no mercado livre, quando essa indústria se recupera, o mercado livre se recupera também. 

Destaca-se ainda que, em 2015 e 2016 o total da carga industrial caiu muito mais que o consumo 

nacional de energia, porque a indústria sofreu uma queda na capacidade de consumo muito maior 

que os demais segmentos. O ACL estava representava 27,5% da carga total do SIN, quando há 

dois anos o consumo foi reduzido em consequência da recessão, e a participação do segmento 

passou para 25%. 
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Conforme exposto, torna-se evidente que, no município de Cascavel - PR, a partir de 2012 

houve importantes modificações no que diz respeito ao nível de consumo de energia elétrica, 

segundo o setor produtivo local. De forma mais contundente, verificou-se uma brusca queda de 

consumo por parte da indústria local, a qual apresentou uma redução na ordem de -52,4%, ou 

seja, o consumo de energia elétrica passou de 195.869 MWh, em 2011 para 93.050 MWh, em 

2016, o qual pode ser explicado pela redução de 173 indústria na cidade analisada.  

Em relação ao número de consumidores, conforme expresso na Figura 6, verificou-se que, 

entre os anos de 1980 a 2016, a maior concentração de consumo, reside no estrato residencial, 

com 46.178 consumidores em 2016. Em relação ao setores produtivos, verifica-se o consumo 

potencial do setor de comércio e serviços com 13.081; rural 3.919; industrial com 3.417; e outras 

classes com 1.278 consumidores. Conforme exposto, embora o maior contingente de 

consumidores esteja registrado nas unidades residenciais, o termômetro do município reside na 

capacidade de consumo do setor industrial e de comércio. Com isso, verificando-se o aumento no 

número de unidades consumidores industriais e comerciais em paralelo ao potencial de consumo 

total de energia tem-se que, a economia do município analisado apresenta-se em pleno 

movimento de crescimento econômico, produtividade e atração setorial.  

 

Figura 6: Número de consumidores por setor econômico produtivo do município de Cascavel - PR - 

1980 - 2016. 
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Considerando-se a análise da evolução da participação setorial, no consumo de energia 

elétrica do município de Cascavel, foi apresentado na Figura 7, o percentual do consumo de 

energia elétrica por setor produtivo no município, entre os anos de 1980 a 2016. Conforme 

exposto, setorialmente, verificou-se que, em 1980 o município pautava seu consumo no setor 

rural (3%); industrial (26%); comércioserviços (28%); e residencial (29%); no ano 2000 verifica-

se que o setor residencial apresenta um potencial de consumo de 35%, seguido do setor 

comercialserviços (24%), industrial (21%), consumo de outras classes (14%) e rural (11%); no 

ano 2010 verifica-se que o setor industrial apresenta um potencial de consumo de 29%, seguido 

do setor residencial (28%), comércio e serviços (25%), consumo de outras classes (11%) e rural 

(71%); a partir de 2016 constatou-se a importante participação da negociação direta de energia 

pela indústria, que surge de forma mais contundente a partir de 2005, representando 15% do 

consumo total de energia, seguido do consumo convencional da indústria (12%), residencial 

(30%), comércio e serviços (26%), rural (6%) e outras classes (11%). 

Não obstante, verificou-se ainda o crescente aumento quanto ao nível de consumo de 

energia elétrica por parte dos domicílios municipais. Nesse cenário, embora sejam cidades 

próximas (40 km), Cascavel e Toledo demonstram perfis de consumo diferenciados, assim, a 

disparidade e especificidade de ativos utilizados demonstram que no município de Toledo há 

predominância de consumo pautado no setor industrial (55%) e em Cascavel nas atividades de 

comércioserviços (26%). Assim, evidenciou-se que, ao longo dos anos houve uma estruturação 

setorial no município de Cascavel, a qual foi se especializando na prestação de serviços e 

atividades de comercioserviços. 
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Figura 7: Participação percentual do consumo de energia elétrica por setor produtivo no 

município de Cascavel - PR - 1980 - 2016. 
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Nesse cenário o planejamento, sobretudo em setores de infra-estrutura, é uma atividade 

essencial em qualquer contexto econômico, quer com maior ou menor intervenção estatal, uma 

vez que a partir da identificação dos potenciais demandantes de energia, permite a utilização 
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desse instrumento privilegiado para se simular diferentes cenários de mercado e avaliar seus 

efeitos, bem como os gargalos de infra-estrutura, vulnerabilidades sistêmicas, riscos ambientais, 

oportunidades de negócios e impactos de políticas públicas, entre outros.  

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No perfil de consumo de energia do Município de Cascavel - PR prevalece uma taxa 

crescente de 393%, no potencial de consumo total de energia elétrica, passando de 190.528 

Mwhano, em 1980, para 748.888 Mwhano, em 2016. Em relação ao consumo setorial 

evidenciou-se maior potencial de consumo nas atividades de comércio e serviços, que em 1980 

corresponderam a 28% do consumo total e em 2016 era de 26%.  

Em 2016, constatou-se a importante participação da negociação direta de energia pela 

indústria, que surge de forma mais contundente a partir de 2012, representando 15% do consumo 

total de energia. Em relação ao número de consumidores, 84% é constituído pelas residências da 

área urbana; 3% na área rural, 3% são indústrias e 10% representadas pelo setor terciário.  

Conforme exposto, a energia, nas suas mais diversas formas, é indispensável à 

sobrevivência da espécie humana. E mais do que sobreviver, o homem procurou sempre evoluir, 

descobrindo fontes e formas alternativas de adaptação ao ambiente em que vive e de atendimento 

às suas necessidades. Dessa forma, a exaustão, escassez ou inconveniência de um dado recurso 

tendem a ser compensadas pelo surgimento de outro(s). Em termos de suprimento energético, a 

eletricidade se tornou uma das formas mais versáteis e convenientes de energia, passando a ser 

recurso indispensável e estratégico para o desenvolvimento socioeconômico dos territórios. Dessa 

forma, analisar o cenário energético à luz do desenvolvimento territorial é de suma importância, 

uma vez que as informações apresentadas em âmbito municipal devem subsidiar na formulação 
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de indicadores mais próximos a realidade local dos municípios brasileiros, em particular do 

município de Cascavel - PR.  
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DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA POPULAÇÃO E INDICADORES 

SOCIOECONÔMICOS: ESTUDO COMPARATIVO EM CIDADES DO MATOPIBA 

NOS ESTADOS DE TOCANTINS E BAHIA 

 

SPACE DISTRIBUTION OF THE POPULATION AND SOCIOECONOMIC INDICATORS: 

COMPARATIVE STUDY IN MATOPIBA CITIES IN THE STATES OF TOCANTINS AND 

BAHIA 

  
Orimar Souza Santana Sobrinho.114 

Tiago Fernandes Rufo115 

Fernando Luiz Araújo Sobrinho116 

 

SESSÃO TEMÁTICA: ST4- Meio ambiente, desenvolvimento regional e demografia 

 

Resumo: Este estudo se dedica a comparar a distribuição espacial da população em relação ao 

Produto Interno Bruto e ao Índice de Desenvolvimento Humano, tomando as cidades da 

Mesorregião Oriental do Tocantins e a Mesorregião Estremo Oeste Baiano como recorte espacial 

específico da Região Produtiva Agrícola do Matopiba brasileiro, onde ocorre a reestruturação da 

produção agropecuária. Para tanto, o processo de ocupação e povoamento das regiões é 

considerado visando compreender os movimentos da população em relação aos indicadores 

selecionados. Tem-se como pressuposto que a delimitação desse recorte espacial possui fortes 

relações com o que Elias (2011, p. 157-158) denomina e caracteriza como Região Produtiva 

Agrícola (RPA) e este movimento produz desdobramentos diferenciados nos deslocamentos da 

população. Precedido de revisão bibliográfica sobre os temas tratados, este procedimento também 

oportunizou a necessidade de realizar levantamento de dados secundários de fontes consistentes 

sobre população urbana e rural das regiões em tela, dentre outros. Os resultados mostram que o 

processo de ocupação e povoamento nessas regiões não se deu de forma análoga refletindo no 

número expressivo de municípios com até 5.000 habitantes em Tocantins, diferentemente da 

Bahia, com porte demográfico dos municípios entre 10.000 e 40.000 habitantes. Ademias, 

observa-se a concentração de população rural nos municípios baianos e, em Tocantins, esta 

concentração se expressa preponderantemente nas pequenas cidades sedes dos municípios. 

 

Palavras-chave: Regiões do Matopiba. Indicadores socioeconômicos. Agronegócio. 

Desenvolvimento. Regional. 

 

Abstract: This study has as goal to compare the population’s spatial distribution in relation to 

Gross Domestic Product and Human Development Index, having the cities of Tocantins Eastern 

                                                 
114  Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade de Brasília, Grupo de pesquisa 

CNPQ: Governança, Agronegócio e Redes de Produção Global – GovernAGRO, contato: orimar@mail.uft.edu.br. 
115 Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade de Brasília, Grupo de pesquisa 

CNPQ: Governança, Agronegócio e Redes de Produção Global – GovernAGRO, contato: tiago.rufo@hotmail.com. 
116 Professor Adjunto 4 Universidade de Brasília, Grupo de pesquisa CNPQ: Governança, Agronegócio e Redes de 

Produção Global – GovernAGRO, se for pesquisador incluir a sua modalidade e flasobrinho@gmail.com. 
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Mesoregion and Baiano Far East Mesoregion as specific spatial cutting of Brazilian Matopiba’s 

Agricultural Productive Region, where the agriculture restructuring occurs. For this purpose, the 

process of occupation and settlement of these regions is considered in order to understand the 

population movements regarding to preset indexes. It has as hypothesis that the delimitation of 

the spatial cutting holds strong relations to what Elias (2011, p. 157-158) calls and describes as 

Agriculture Productive Region (RPA) and this movement produces different repercussions in the 

population displacement. After preceding a bibliographic review about the mentioned themes, 

this procedure also provided the opportunity to make a secondary data collection of consistent 

sources about urban and rural population from the regions above mentioned, among others. The 

results show that the process of occupation and settlement in these regions did not happened in an 

analogous way when thinking about significant amount of cities up to 5 thousand inhabitants in 

Tocantins, which differs from Bahia, with demographical size between 10 and 40 thousand 

inhabitants. Additionally, it is possible to note the concentration of rural population in the cities 

in Bahia and, in Tocantins, the same concentration expresses itself preponderantly in small 

centered cities.  

 

Keywords: Regions of Matopiba. Economic indicators. Agrobusiness. Regional development. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este estudo se dedica a examinar e comparar as relações entre a distribuição espacial da 

população e alguns indicadores socioeconômicos (Indice de Desenvolvimento Humano e produto 

Interno Bruto) de um recorte específico da Região Produtiva Agrícola do Matopiba brasileiro, a 

Mesorregião Oriental do Tocantins e a Mesorregião Estremo Oeste Baiano. Para tanto, tem-se 

como pressuposto que a delimitação desse recorte espacial possui fortes relações com o que Elias 

(2011, p. 157-158) denomina e caracteriza como Região Produtiva Agrícola (RPA) e que, nesse 

caso representa o procedimento bilateral inexorável entre o Estado e o Mercado para inserção dos 

espaços de reserva agrícola do Brasil, aos circuitos espaciais de reestruturação e modernização da 

produção agropecuária, vistos como indutores dos círculos de cooperação de importantes 

commodities agrícolas do agronegócio globalizado. 

Para Elias (2011) a reestruturação produtiva da agropecuária traz consigo a criação de 

demandas novas ligadas às atividades comercias e de serviços especializados para atender à 

difusão do agronegócio. A expansão do setor de comércio e especialização dos serviços aparece 

fundamentalmente por meio da reorganização da produção material da economia agrária, com 

aumento da população e do consumo e  
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Assim, a produção agrícola e agroindustrial intensiva exige que os espaços urbanos 

próximos ao espaço agrícola racionalizado se adaptem para atender às suas principais 

demandas, em virtude de fornecerem parte dos aportes técnicos, financeiros, jurídicos, 

de mão de obra e de todos os demais produtos e serviços necessários à sua realização 

(ELIAS, 2011, p. 159). 

 

 

Neste sentido, os espaços urbanos e rurais próximos às áreas de difusão do agronegócio 

passam a ter novas funções inerentes às demandas desse, com o aparecimento das “casas de 

comércio de implementos agrícolas, sementes, grãos e fertilizantes;” os “centros de pesquisa 

biotecnológica; as empresas de assistência técnica e de transportes de cargas”, dentre outros 

voltados ao agronegócio. Em que pese as transformações nos espaços rurais das RPAs, o 

crescimento da economia urbana revela que os circuitos espaciais da produção e os círculos de 

cooperação do agronegócio se realizam com expressão no espaço urbano.  

O consumo produtivo do agronegócio impõe especializações territoriais cada vez mais 

expressivas tanto nos espaços agrícolas quanto nos espaços rurais. Nessas áreas as 

transformações nos modos de produção ocorrem em função do “atendimento às demandas do 

agronegócio globalizado [que] são hegemônicas sobre as demais funções”, originando os novos 

arranjos territoriais produtivos ou Regiões Produtivas Agrícolas (RPAs) Elias (2011), que 

correspondem aos recortes territoriais  

 

compostos tanto pelos espaços agrícolas como pelos urbanos, escolhidos para receber os 

mais sólidos investimentos [públicos e privados] que formam os focos dinâmicos da 

economia agrária Elias (2011, p. 155).  

 

O ambiente de atividades e de relações que motivam as alterações dos espaços pelo 

agronegócio evoluem para a consolidação das redes agroindustriais. São essas redes e seus 

agentes que assumem o comando das ações do agronegócio com interesse na criação de novas 

dinâmicas nos espaços que lhes são mais convenientes. Esse movimento de mudanças e 

alterações nos espaços agrícolas e urbanos incita a consolidação das atividades agroindustriais em 

escala cada vez mais ascendente e é defendido pelas elites agrárias como condição sine qua non 

para transformação positiva dos lugares. Por esta razão, importa comparar alguns indicadores 
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socioeconômicos em relação aos movimentos da população, para enxergar a diversidade das 

potencialidades ou das fragilidades em determinado lugar ou região. 

Portanto, a criação e delimitação do Matopiba representa o esforço do Estado em 

favorecer os mercados via aparelhamento do território e, assim, viabilizar o plantio de soja nos 

espaços recém-abertos no território nacional, que até então compunham uma vasta extensão de 

áreas territoriais de reserva. O caso em tela pode revelar a formação de RPAs conforme estudado 

por Elias (2011, p. 154) pois, envolve áreas importantes de quatro Estados onde a reestruturação 

produtiva da agropecuária brasileira é um dos processos que promovem a total remodelação do 

território e a reorganização de um novo sistema urbano e regional. 

Na grande maioria das investigações científicas é consenso que a revisão bibliográfica 

deve preceder o trabalho de pesquisa visando clarificar as condições e os meios que deram 

origem ao problemas de pesquisa. Visando refletir sobre as condições de inserção da porção 

oriental do Tocantins e do extremo oeste baiano na delimitação do Matopiba e os 

desdobramentos na distribuição da população nas cidades, esse trabalho aborda brevemente o 

processo de ocupação e povoamento que originou as principais descontinuidades espaciais das 

atividades e das pessoas nessas regiões.  

Portanto, a revisão bibliográfica realizada aqui indicou que seria necessário o 

levantamento de dos secundários de fontes consistentes, para dar suporte à elaboração de 

documentos cartográficos e tabelas explicativos dos temas abordados na pesquisa.  

Iniciado por esta introdução, o texto aborda segue com o esforço de conceituação de 

temas importantes como Agronegócio, Reestruturação Produtiva da Agropecuária e Regiões 

Produtivas Agrícolas (RPAs) e indicadores socioeconômicos no Brasil. O tópico seguinte trata da 

ocupação e povoamento da Mesorregião Oriental do Tocantins e Mesorregião Extremo Oeste 

Baiano no Matopiba brasileiro, seguido dos procedimentos metodológicos, apresentação de 

resultados, algumas considerações e referências. 
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 REESTRUTURAÇÃO DA AGROPECUÁRIA E INDICADORES SOCIECONÔMICOS 

EM REGIÕES PRODUTIVAS AGRÍCOLAS: um esforço de conceituação. 

 

De partida, as transformações ocorridas na agropecuária brasileira aparecem com efeito a 

partir da compreensão mais ampla daquilo que se consolidou como agronegócio a partir da 

segunda metade do século XX. Portanto, o termo “agronegócio” é de uso relativamente recente e 

guarda correspondência com a noção de agribusiness, cunhada pelos professores norte-

americanos John Davis e Ray Goldberg nos anos 1950, no âmbito da área de administração e 

marketing. A partir de 1957 nos Estados Unidos, após realizarem a análise sistêmica das relações 

entre os problemas da agricultura e de outros setores da indústria e do comércio, esses 

economistas passaram a usar o termo Agribusiness para se referirem a esse fenômeno novo.   

Por extensão, no Brasil, a noção de “agronegócio” ganha força de expressão em suas 

ações a partir dos anos 1960-1970 e se reafirma mais fortemente a partir da década 1990 para 

designar a agricultura moderna, executada nos moldes capitalistas com a produção 

sistematicamente integrada por uma rede produtiva incluindo “indústrias processadoras, 

produtoras de insumos e os demais serviços necessários a efetivação de uma agricultura de 

grande escala”. Entretanto, essa noção de “agronegócio” somente passa a ser usada no meio 

acadêmico para se contrapor ao conceito de “agricultura familiar”, expresso no Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf)117 em 1996. (PIRES, 2011, p. 2).  

Por esta razão, o movimento de reestruturação da produção agropecuária brasileira via 

agronegócio estabeleceu estreitas relações com a expansão dos modernos sistemas de objetos e 

dos sistemas de ações preconizados por Santos (2006, p. 38-39), que fazem aparecer os novos 

circuitos espaciais da produção e os círculos de cooperação de importantes commodities 

agrícolas. Para o autor, os sistemas de objetos “condicionam a forma como se dão as ações” e 

essas se rearticulam para criar objetos novos ou remodelar objetos preexistentes, mais 

adequados ao seu funcionamento. É assim que o espaço encontra a sua dinâmica e se 

                                                 
117 [...] o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) tem como objetivo promover o 

desenvolvimento sustentável da agricultura familiar. Por meio dele, agricultores familiares podem acessar várias 

linhas de crédito de acordo como sua necessidade e o seu projeto. Podem ser projetos destinados para o custeio da 

safra, a atividade agroindustrial, seja para investimento em máquinas, equipamentos ou infraestrutura. Para maiores 

detalhes consultar: <http://www.mda.gov.br/sitemda/noticias/o-que-%C3%A9-agricultura-familiar>.  
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transforma por meio de um conjunto “indissociável, solidário e também contraditório,” de 

sistemas de objetos e sistemas de ações que devem ser considerados em seu conjunto.  

Desse modo, a criação do Matopiba representa o esforço do Estado em favorecer os 

mercados via aparelhamento do território e, assim, viabilizar o plantio de soja nos espaços recém-

abertos no território nacional, que até então compunham uma vasta extensão de áreas territoriais 

de reserva. O caso em tela pode revelar a formação de RPAs conforme estudado por Elias (2011, 

p. 154) pois, envolve áreas importantes de quatro Estados onde a reestruturação produtiva da 

agropecuária brasileira é um dos processos que promovem a total remodelação do território e a 

reorganização de um novo sistema urbano e regional. 

No interior desse novo recorte regional que concentra a alta produção de commodities 

agrícolas no Brasil, as cidades aparecem como receptáculo de rebatimentos contundentes no que 

tange à mudança das “funções de atendimento às demandas do agronegócio globalizado [que], 

são hegemônicas sobre as demais funções” e, por extensão aparecem os novos arranjos 

territoriais produtivos agrícolas ou Regiões Produtivas Agrícolas (RPAs) Elias (2011), que 

correspondem aos recortes territoriais  

compostos tanto pelos espaços agrícolas como pelos urbanos, escolhidos para receber os 

mais sólidos investimentos [públicos e privados] que formam os focos dinâmicos da 

economia agrária Elias (2011, p. 155).  

 

Dessa maneira, formam-se as redes agroindustriais que comandam as ações do 

agronegócio e cujo principal interesse passa a ser a criação de novas dinâmicas nos espaços que 

lhes são mais convenientes e, por isso, incita a consolidação do agronegócio globalizado como 

via de mão única, defendido pelas elites agrárias como condição sine qua non para transformação 

positiva dos lugares. 

O movimento histórico de incorporação do Cerrado na contemporaneidade da fronteira de 

recursos do País, se manifesta na criação do Matopiba. Essa expressão designa uma “realidade 

geográfica” que recobre parcialmente os estados do Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia 

caracterizada pela “expansão de uma fronteira agrícola baseada em tecnologias de alta 

produtividade” (MIRANDA, MAGALHÃES e CARVALHO,2014, p.2). 

A equipe técnica da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), que 

elaborou a delimitação do Matopiba afirma que as mudanças no uso e ocupação das terras nessa 
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região, se devem a mudanças no uso e na condição fundiária das terras, diferentemente do 

processo de expansão da agricultura na “calha sul da Amazônia, nas décadas de 1970 e 1980, 

marcado pelo desmatamento”. Para os autores, no Matopiba 

 

As pastagens nativas extensivas e tradicionais, em áreas de campos e cerrados, são 

substituídas por culturas anuais intensificadas com novas tecnologias de produção, 

incluindo a irrigação (MIRANDA, MAGALHÃES e CARVALHO,2014, p. 2). 

 

E, destacam ainda que a velocidade das mudanças no uso e ocupação das terras no oeste 

baiano entre 1985 e 2010, produziu uma dinâmica nova devido à substituição muito rápida das 

pastagens extensivas em campos e cerrados por uma agricultura mecanizadas e áreas de irrigação. 

E que também, transformou áreas urbanas vizinhas em polos de “desenvolvimento” que nesse 

caso parece mais apropriada a expressão “crescimento econômico”, pois afirmam que esse 

movimento se materializa com a “chegada de indústrias e serviços integrados na montante e na 

jusante da produção agropecuária” (MIRANDA, MAGALHÃES e CARVALHO,2014, p. 2). 

Em sua gênese, a reestruturação produtiva da agropecuária via modernização dos objetos 

técnicos dá origem a um novo sistema de ações imprescindíveis ao funcionamento desse circuito 

mais recente. Paralelamente, o consumo produtivo do agronegócio pode impor especializações 

territoriais cada vez mais expressivas nos espaços urbanos e rurais. 

Assim, a implantação de políticas públicas mais adequadas a cada região pode corrigir 

desigualdades regionais que marcam e diferenciam grande parte do território brasileiro. Deste 

modo, o processo de expansão das liberdades humanas inclui as dinâmicas sociais, econômicas, 

políticas e ambientais necessárias para garantir uma variedade de oportunidades para as pessoas, 

bem como o ambiente propício para que cada uma exerça, na plenitude, seu potencial. 

De acordo com o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2013), o crescimento 

econômico de uma sociedade não se traduz “automaticamente em qualidade de vida e, muitas 

vezes, o que se observa é o reforço das desigualdades”. É preciso que este crescimento seja 

transformado em conquistas concretas para as pessoas: “crianças mais saudáveis, educação 

universal e de qualidade, ampliação da participação política dos cidadãos, preservação ambiental, 

equilíbrio da renda e das oportunidades entre todas as pessoas, maior liberdade de expressão”, 

entre outras. 
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Assim, ao colocar as pessoas no centro da análise do bem-estar, a 

abordagem do desenvolvimento humano redefine a maneira como 

pensamos sobre e lidamos com o desenvolvimento – internacional, 

nacional e localmente (ONU, 2013). 

 

Visando operacionalizar a implementação de mecanismos para estudar as desigualdades 

no mundo foi elaborado o conceito de desenvolvimento humano, bem como sua medida, o Índice 

de Desenvolvimento Humano (IDH). Para isso, os resultados foram apresentados em 1990, no 

primeiro Relatório de Desenvolvimento Humano do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), idealizado pelo economista paquistanês Mahbub ul Haq, e com a 

colaboração do economista Amartya Sen. 

Como resultado imediato a popularização da abordagem de desenvolvimento humano se 

deu com a criação e adoção do IDH como medida do grau de desenvolvimento humano de um 

país, em alternativa ao Produto Interno Bruto (PIB), hegemônico, à época, como medida de 

desenvolvimento. 

O IDH reúne três dos requisitos mais importantes para a expansão das liberdades das 

pessoas: “a oportunidade de se levar uma vida longa e saudável medido pela saúde; de ter acesso 

ao conhecimento considerando a educação e de poder desfrutar de um padrão de vida digno 

baseando-se na renda. 

Diferentemente, o Produto Interno Bruto (PIB) no Brasil engloba a preços correntes, os 

valores adicionados brutos dos três grandes setores de atividade econômica – Agropecuária, 

Indústria e Serviços – bem como os impostos, líquidos de subsídios, que se desdobra em PIB e o 

PIB per capita. Considera também o valor adicionado bruto da Administração, saúde e educação 

públicas e seguridade social, devido à relevância deste segmento na economia municipal. A 

análise possibilita comparar os aspectos econômicos de abrangência nacional, regional e 

municipal.  

Portanto, o PIB considera o 

conjunto de variáveis que, além de estabelecerem relações macroeconômicas, 

possibilitam traçar, para cada município, seus perfis econômico e setorial. Destaca a 

concentração da renda gerada nos municípios e os principais movimentos ocorridos em 

relação ao ano anterior (IBGE, 2018). 
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O exposto evidencia as principais diferenças entre os indicadores socioeconômicos 

abordados aqui. Por um lado serão apreciadas as condições das populações vistas a partir do IDH 

e por outro lado dos lugares considerando o PIB. 

 

OCUPAÇÃO E POVOAMENTO DA MESORREGIÃO ORIENTAL DO TOCANTINS E 

NA MESORREGIÃO EXTREMO OESTE BAIANO NO MATOPIBA BRASILEIRO.  

 

Por um lado, no antigo Norte de Goiás hoje Tocantins, o período de transição entre o fim 

da mineração e o aparecimento da pecuária extensiva como atividade produtiva caracteriza-se por 

uma longa involução socioeconômica, que ocasionou a distribuição espacial difusa da população 

e das atividades e a formação de uma rede urbana rarefeita, desarticulada e contraditória.  

Introduzida inicialmente como elemento complementar à mineração, a pecuária expandia-

se no refluxo daquela atividade reforçada por uma frente pecuarista proveniente do Maranhão, 

composta de pequenos criadores de gado que avançaram no sentido oeste, à procura de melhores 

pastagens. Tal frente deu origem, ainda no século XIX, a alguns núcleos como Porto Nacional, 

Dianópolis, Pedro Afonso, Araguacema e Miracema do Norte. Simultaneamente, outra frente 

agrícola maranhense se propagava no sentido norte do Tocantins, em progressivo movimento em 

direção ao Pará. Aí se desenvolveu em pequenos sítios uma produção basicamente de substância 

que tinha na rizicultura, no extremo norte, e no extrativismo da madeira e do babaçu, mais ao sul, 

o suporte comercial. Enquanto isso, outra corrente de ocupação se firmava em direção ao sudeste 

do Tocantins, proveniente de uma frente garimpeira de maranhenses e piauienses, atraídos pela 

descoberta do cristal de rocha na região de Cristalândia, Pium e Dueré. (FIGUEIREDO, 2016, p. 

27). 

Com o fim da mineração, a pecuária extensiva se fortalece como atividade expressiva em 

diferentes pontos do território caracterizando assim as descontinuidades espaciais, com 

desdobramentos na incipiente rede urbana e na distribuição difusa da população. A construção da 

Rodovia Belém-Brasília (BR-153), mesmo com relativa distância locacional inicia a integração 

dessa porção oriental à economia de mercado de todo o Norte goiano a partir da década de 1960. 

Ainda perdura nessa região a grande dificuldade de acesso devido ao sistema viário pouco 
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desenvolvido e servido por estradas quase sempre sem pavimentação. A rede urbana rarefeita e 

desarticulada dificulta a integração espacial onde a instalação da cidade de Palmas, capital do 

Estado, foi preconizada principalmente pela elite agrária e lideranças políticas, como um centro 

irradiador de modernidade e desenvolvimento para todo o território tocantinense. A mesorregião 

oriental do Tocantins é integrada por três microrregiões, a saber: Porto Nacional onde se insere a 

capital Palmas, Jalapão e Dianópolis (IBGE, 1990. p. 122).  

Vis-à-vis, a frágil estrutura regional da Mesorregião Extremo Oeste Baiano até os anos 

1960 era caracterizada pela distribuição espacial da população com baixas densidades, grandes 

estabelecimentos rurais de pecuária extensiva e pequena produção agrícola de alimentos. As 

precárias condições da rede de energia, de telecomunicações e viária aprofundava o isolamento 

da região. Visando romper essa situação pouco dinâmica o Estado aciona os instrumentos que 

realizam a ampliação da rede viária do país e inicia a construção da BR-242 (Barreiras- Salvador) 

que em Barreiras se conecta à BR-020 (Brasília-Fortaleza), rompendo o isolamento crônico dessa 

região. Ademais, os fluxos migratórios que para cá acorreram a partir da década de 1980 

principalmente do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, somados àqueles oriundos de 

outras regiões do pais induziram a modernização das práticas agrícolas e da pecuária, motivados 

pelas facilidades de aquisição de terras a baixo preço para o plantio de grãos, melhorias genéticas 

e no manejo dos rebanhos (IBGE, 1992, p. 271-272. HAESBAERT, 1991 p. 19).  

Desta maneira, algumas áreas do extremo oeste baiano que até então apresentavam fracas 

possibilidades de crescimento econômico, adquirem grande importância para a iniciativa privada 

que, associadas aos Planos de Desenvolvimento articulados pelo Estado, organizam a apropriação 

de grandes áreas do Cerrado brasileiro para produção de grãos destinados aos mercados 

internacionais. Nesta região, superando a longa estagnação regional marcada pela debilidade das 

condições de infraestrutura e pela ausência de equipamentos raros e sofisticados de grande 

alcance regional, o município de Barreiras assume papel de comando da rede de cidades, 

notadamente em virtude de seu rápido crescimento populacional.  Além disso, o quadro natural 

do extremo oeste baiano representado por um extenso planalto recoberto pelo Cerrado e por 

Caatinga com pouca aridez e recortado por rios perenes, contribuem exponencialmente para 

expansão da fronteira de produção.  
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PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

Na grande maioria das investigações científicas é consenso que a revisão bibliográfica 

deve preceder o trabalho de pesquisa, visando clarificar as condições e os meios que deram 

origem ao problema a ser investigado. Neste sentido, considerou-se o método regional na 

perspectiva de Santos 

Visando refletir sobre as condições e meios de inserção da porção oriental do Tocantins e 

do extremo oeste baiano na delimitação do Matopiba e os desdobramentos na distribuição da 

população nas cidades, o trabalho parte da revisão bibliográfica sobre o processo de ocupação e 

povoamento das regiões em tela, bem como da criação e delimitação do Matopiba. Além disso, 

permitiu compreender a necessidade do levantamento de dados secundários de fontes 

consistentes, para dar suporte à elaboração de documentos cartográficos e tabelas explicativos 

dos temas abordados na pesquisa. 

As principais fontes de dados são: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [IBGE], 

Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas [IPEA], Empresa Brasileira de Pesquisas 

Agropecuárias [EMBRAPA], sem perder de vista a contribuição dos estudos de Elias (2011) 

sobre as Regiões Produtivas Agrícolas (RPAs) esses desdobramentos que vem transformando os 

espaços agrícolas e urbanos no Brasil. 

Para elaboração de mapas o software ArcGIS na versão 10.5 representa o principal 

suporte técnico. 
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RESLTADOS E DISCUSSÕES 

 

Com o fito de analisar as condições recentes em que se o urbano se configura 

diferenciando-se do rural nas mesorregiões analisadas, a Tabela 1 apresenta os dados do porte 

demográfico. Na Mesorregião Oriental do Tocantins que é composta por 46 municípios, a 

generalização da urbanização no período 2000/2010 pode ser sentida no número expressivo deles 

com até 5.000 habitantes, chegando a de 60% do total de municípios de toda a mesorregião no 

final do período analisado. Diferentemente, na Mesorregião Extremo Oeste Baiano com 24 

municípios, fica evidente a distribuição da população concentrada em um número maior de 

municípios com porte demográfico entre 10.001 e 40.000 habitantes. Entretanto, nos limiares 

mais altos, entre 40.001 e 70.000 habitantes, observa-se absoluta equidade entre as duas 

mesorregiões no que se refere ao número de municípios nesse patamar em todo o período 

2000/2010. 

 

Tabela 1: Porte Demográfico dos Municípios-2000/2010 

 

 

Fonte: IBGE-Censo Demográfico 2000 e 2010. Amostra-características gerais da população 

 

As mesorregiões e as microrregiões selecionadas para este trabalho podem ser analisadas 

de modo particular na Tabela 2. A soma total das colunas no período 2000/2010 se refere às 

mesorregiões, pois reúnem o somatório de dados das microrregiões. Neste sentido, importa 

destacar o maior porte demográfico e altas taxas de urbanização da Bahia em relação ao 

Tocantins em ambos os períodos, entretanto, permanece uma peculiaridade que não pode ser 

Porte Demográfico 

Mesorregião Oriental 

 Tocantins 

Mesorregião Extremo Oeste 

Baiano 

2000 2010 2000 2010 

Nº 

Mun. 

% 

Total 

Nº 

Mun. 

% 

Total 

Nº 

Mun. 

% 

Total 

Nº 

Mun. 

% 

Total 

Até 5.000 Habitantes 29 63,4 28 60,86 2 8,33 1 4,16 

Entre 5.001 e 10.000 10 21,73 9 19,56 2 8,33 2 8,33 

Entre 10.001 e 40.000 5 10,86 6 13,04 18 75,00 18 75,00 

Entre 40.001 e 70.000 1 2,17 2 4,34 1 4,16 2 8,33 

Acima de 70.000 1 2,17 1 2,17 1 4,16 1 4,16 

Total 46 100 46 100 24 100 24 100 
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negligenciada quando se refere à população rural, pois aparece concentrada com grande 

expressão nas microrregiões da Bahia, diferentemente do Tocantins, com altos índices 

populacionais na área urbana das cidades sede de municípios.  

A análise mais apurada da estrutura populacional das microrregiões aponta outra 

peculiaridade para o Tocantins, quanto se refere ao porte demográfico bastante expressivo da 

Microrregião de Porto Nacional, devido à localização da capital Palmas, em relação à 

Microrregião do Jalapão, um grande vazio demográfico na porção Leste do território 

tocantinense. Entretanto, a persistência da urbanização se destaca no período analisado para essa 

Microrregião, chegando ao patamar bastante superior a 50% da população nas sedes dos 

municípios, sinalizando para o aparecimento de fluxos migratórios com destino à essas cidades e 

aumento da população total.  

Tabela 2: Microrregiões: Distribuição e Origem da População 2000/2010 

 

MICRORREGIÕES 

GEOGRAFICAS 

2000 2010 

POP. 

TOT. 

POP. 

URB. 

POP. 

RUR. 

TX. 

URB. 

% 

POP. 

TOT. 

POP 

URB. 

POP. 

RUR. 

TX 

 URBA. 

% 

 TOCANTINS   

DIANÓPOLIS     112.172 67.463 44.709 60,10 118.110 84.081 34.029 71,20 

JALAPÃO      62.310 27.359 34.951 43,90 71.925 40.737 31.188 56,60 

P. NACIONAL     218.656 195.850 22.806 89,60 322.824 295.078 27.746 91,40 

TOTAL TOCANTINS  393.138 290.672 102.466 26,06 512.859 419.896 92.963 18,12 

BAHIA   

BARREIRAS 206.331 146.126 60.205 70,80 286.118 216.095 70.023 75,50 

COTEGIPE 110.839 40.517 70.322 36,60 114.824 47.795 67.029 41,60 

S. M. da VITÓRIA 178.546 77.247 101.299 43,30 178.311 87.470 90.841 49,10 

TOTAL BAHIA 495.716 263.890 231.826 46,76 579.253 351.360 227.893 39,34 

Fonte: IBGE-Censo Demográfico 2000 e 2010. Amostra-características gerais da população 

 

A Microrregião de Barreiras na Bahia assume a preponderância da população em todos os 

aspectos nessas regiões, pois apresenta com larga vantagem a maior população total nos dois 

períodos analisados, bem como altas taxas de urbanização chegando a 75,50% na Microrregião 

de Barreiras em 2010. Quando verificada a distribuição da população, a Mesorregião Extremo 

Oeste Baiano permanece em posição de destaque. Em que pese a composição da rede de cidades 

sem as funções urbanas próprias das Capitais de Estado, o aumento da população total e das taxas 

de urbanização no período analisado e o pequeno decréscimo da população rural na Microrregião 
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de Santa Maria da Vitória entre 2000/201, esta última assume grande destaque no ao concentrar a 

população rural ao patamar superior a 90%. 
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Mapa 2: Distribuição Espacial e Origem da População 2000/2010

 
Fonte: Resultados da pesquisa
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Portanto, é mister considerar os dados desagregados para o nível de análise 

dos municípios no Mapa 2 mormente a criação do município de Luiz Eduardo 

Magalhães por meio da Lei Estadual baiana 7.619/2000. Nesta ocasião, a 

distribuição espacial da população aparece concentrada em Barreiras na Bahia e em 

Palmas no Tocantins. Em 2010 o novo município já desponta com população superior 

a 31.000 habitantes. 

No que concerne à distribuição espacial do PIB entre os municípios das 

mesorregiões em tela no mapa 3, fica evidente a preponderância de apenas dois 

municípios baianos (Barreiras e Luiz Eduardo Magalhães) sobre toda a realidade 

regional, bem como a presença de outros três municípios (Formosa do Rio Preto, São 

Desiderio e Correntina) em posição inferior ainda que com pouca diferença, em 

detrimento de apenas a capital Palmas fazer frente a esse indicador no âmbito 

mesorregional. 

Por outro lado, quando se trata do IDHM contemplando o aspecto social dos 

municípios, há uma maior quantidade deles nos limiares mais expressivos em 

Tocantins em contraposição ao lado baiano da análise, com a permanência de 

Barreiras e Luiz Eduardo nos limiares superiores do IDHM. 

Em que pese a relativa descontinuidade temporal dos dados, é prudente 

considerar que os aspectos econômicos aparecem com destaque na Mesorregião 

Extremo Oeste Baiano, em contraposição à situação de destaque da Mesorregião 

Oriental do Tocantins quando se trata dos aspectos sociais. 
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Mapa 3: Distribuição Espacial de Indicadores Sociais em Municípios das Mesorregiões de Análise. 

 
 

Fonte: Dados da Pesquisa
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À GUISA DE CONCLUSÃO 

 

A análise dos dados apresentados nos censos demográficos dos anos 2000 e 2010 (tabelas 

1 e 2) insere as duas regiões produtivas agrícolas dentre áreas dinâmicas de expansão da 

agricultura tecnificada e globalizada, a partir do crescimento da população urbana e das 

mudanças na hierarquia dos núcleos urbanos em uma rede urbana até poucos anos atrás 

considerada rarefeita, limita e deprimida. A emergência de cidades médias como Barreiras e Luís 

Eduardo Magalhães no oeste baiano e Palmas e Porto Nacional no Tocantins indicam a existência 

de significativas transformações socioespaciais recentes ocorridas nas últimas décadas.  

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA com forte aporte de 

recursos financeiros e técnicos desenvolve pesquisas que permitem a expansão da produção de 

grãos com destaque para a soja nos Cerrados da Bahia e Tocantins. A expansão da monocultura 

de soja e de outros produtos de exportação, traz para o oeste baiano e o recém criado estado do 

Tocantins, significativos fluxos migratórios. Esta população incrementa a produção agrícola 

local, denotando as cidades novas centralidades, processos e transformações, rompendo assim 

longas décadas de estagnação e isolamento. 

A expansão das cadeias produtivas do agronegócio configura as cidades novas funções 

como centros de concentração de trabalhadores qualificados, empresas de suporte à produção, 

revendas de máquinas agrícolas, escritórios de comercialização da produção, instituições 

financeiras de financiamento da produção, dentre outras empresas para atender as demandas de 

consumo da população. 

A inserção do oeste baiano e da mesorregião oriental do Tocantins nas dinâmicas da 

agricultura tecnificada e globalizada traz em seu bojo aspectos contraditórios. Em um deles, a 

produção agrícola de grãos com destaque para a soja é a principal atividade produtiva das regiões 

em destaque, portanto, a relação campo cidade que enfatiza o campo enquanto local da produção 

não acompanha a tendência de urbanização, a partir da migração que se destina as cidades. O 

campo produz, mas o modelo produtivo concentra a população nas áreas urbanas que dependem 

do campo para o ciclo de reprodução do capital. A agricultura tecnificada gera poucos empregos 

nas áreas rurais, mas os serviços e atividades de suporte ao campo atraem população e geram 
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empregos nas áreas urbanas. Em que pese que os graves quadros de exclusão e expulsão da 

população rural para as áreas urbanas permaneçam presentes nesta realidade regional, a rede 

urbana regional apresenta tendências de transformação e complexificação e que puderam ser 

verificadas nas análises feitas pelos dados demográficos dos últimos censos brasileiros.  
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DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS DO MATO GROSSO DO SUL: UMA 

ANÁLISE A PARTIR DE UM INDICADOR SINTÉTICO 

 

ECONOMIC DEVELOPMENT OF MUNICIPALITIES IN MATO GROSSO DO SUL: 

AN ANALYSIS FROM A SYNTHETIC INDICATOR 

 

Daniel Massen Frainer118 

Daniel Amorim Souza Centurião119 

Caroline Andressa Welter120 
 

SESSÃO TEMÁTICA: ST4- Meio ambiente, desenvolvimento regional e demografia 
 

Resumo: A tentativa de mensuração do desenvolvimento de uma região é uma tarefa 

complexa dada a amplitude deste conceito. Alguns indicadores se disseminaram como 

tentativas de aproximações desta medida, a exemplo do IDH-M, que se desdobra na 

dimensão municipal. Este trabalho tem como principal objetivo oferecer uma alternativa 

metodológica de cálculo e de utilização de variáveis acessíveis, agrupadas em dimensões e 

posteriormente em um indicador sintético buscando representar de forma próxima os níveis 

atuais de desenvolvimento dos municípios do estado do Mato Grosso do Sul. A 

metodologia utilizada baseia-se na consulta a fontes de dados municipais oficiais, cálculo 

de padronização das variáveis e posterior agrupamento destas variáveis por meio de suas 

médias geométricas, permitindo a comparabilidade com o IDH-M. Os resultados 

demonstram que a região centro-leste do estado apresenta maiores níveis de 

desenvolvimento e que os municípios da faixa de fronteira merecem especial atenção em 

relação ao planejamento regional e orientação de políticas de desenvolvimento. 

 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento Regional. Desigualdades Regionais.  Indicadores 

Municipais. 
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Abstract: Attempting to measure the development of a region is a complex task given the 

scope of this concept. Some indicators spread as attempts of approximations of this 

measure, the example of the IDH-M, which unfolds in the dimension. This work has as 

main objective to offer an alternative methodology of calculation and use of accessible 

variables, grouped into dimensions and later in a synthetic indicator seeking to represent so 

next the current levels of development of municipalities in the State of Mato Grosso do Sul. 

The methodology used is based on the query data sources official municipal, calculation of 

standardization of variables and later grouping of these variables through its geometric 

averages, allowing comparability with the IDH-M. The results show that the East-Central 

region of the State offers higher levels of development and that the Ribbon border towns 

deserve special attention. 

 

Keywords: Regional Development. Regional Inequalities.  Municipal Indicators. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Indicadores sintéticos são medidas simplificadas, ou resumidas, que tem o potencial 

de representar determinada situação com maior clareza. A utilização deste tipo de 

indicadores é prática consolidada nas ciências sociais aplicadas, de modo que se verificam 

indicadores como IDH, IDH-M, IPCA 121  e Índice de Gini, por exemplo, sendo muito 

aplicados nas pesquisas de análises de políticas públicas e planejamento econômico. 

A construção deste tipo de indicador permite a possibilidade de melhor representar 

espacialmente informações dos problemas por eles representados, sendo muito comum 

nestas análises uma abordagem regional ou local. Estas pesquisas têm como ponto de 

convergência a união de análises do campo da economia e geografia. 

A literatura oferece alguns pontos de crítica às análises que fazem uso destes 

indicadores, principalmente na interpretação destes no estabelecimento de políticas públicas 

e no desenho de políticas sociais, segundo Neto et al. (2008). As críticas se fazem no 

sentido principalmente do estabelecimento de um marco conceitual que torna a síntese do 

problema em análise viável. 

                                                 
121 Na sequência Índice de Desenvolvimento Humano, Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, Índice 

de Preços ao Consumidor Amplo. 
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Já por outro lado, os benefícios dessas metodologias se fazem ao permitir por meio 

de um conjunto mais simples de informações diagnosticar determinado problema, o que em 

determinado caso não é possível, seja pela ausência de uma variável latente que represente 

tal problema, seja, pela diversidade de variáveis possíveis a análise que se deseja, como é o 

caso do desenvolvimento econômico (GUIMARÃES; JANUZZI, 2005). 

O conceito de desenvolvimento econômico pelas diversas abordagens que possui, 

conforme Bresser-Pereira (2006), partindo do aspecto estritamente econômico, para outros 

olhares como o social, o ambiental, o da equidade, da justiça, até em debates mais recentes, 

ressignificam o desenvolvimento dando-lhe conceito de liberdade, ou de uma abordagem 

ligada ao território, como em Sen (2000) e Boiser (1999). 

Dada esta complexidade no dimensionamento do conceito de desenvolvimento 

econômico e da verificação de uma única variável que o represente na integra é que faz 

aqui a opção de conduzir a análise deste tema para o estado de Mato Grosso do Sul a partir 

de um indicador sintético, que mesmo apresentando limitações, pode oferecer condições de 

análise do território em questão. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

O indicador sintético proposto122 é uma medida de desempenho dos municípios do 

Mato Grosso do Sul, para análise de seu potencial de desenvolvimento, e é composto por 

seis dimensões: Economia, Trabalho, Educação, Segurança Pública, Meio Ambiente123 e 

Saúde. Estas contribuem igualmente para o índice final, ou seja, têm o mesmo peso. Esta 

medida assume valores entre 0 e 1, sendo que quanto mais próximo de zero, pior é o 

desempenho do município nas seis áreas contempladas, e quanto mais próximo de 1, 

melhor o desempenho. 

                                                 
122 Experiências como as aqui apresentadas são vistas em trabalhos como Goiás (2005), FIRJAN (2008), 

CMC/UFJF (2017). 
123 O problema da análise ambiental e da criação de indicadores sintéticos que contemplem esta dimensão nas 

ciências sociais são apresentados por Moraes et al. (2016). 
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A elaboração deste indicador se deu para o ano de 2016 e foi realizada considerando 

a metodologia de composição de índices assemelhados e pela disponibilidade de fontes de 

dados sistemáticas oficiais em nível municipal. Cada uma destas dimensões foi composta 

por variáveis representativas, que depois de padronizadas são agrupadas por meio de médias 

aritméticas, formando os IPDs (Índices das Dimensões), que finalmente são agregados em 

uma única dimensão que dá origem ao IPDM (Índice de Potencial de Desenvolvimento 

Municipal), por meio do cálculo da média geométrica da série de todos os municípios. 

Para avaliar o desempenho dos municípios sul-mato-grossenses nas áreas citadas 

foram utilizadas variáveis de diversas fontes. O Quadro 1 apresentado no Anexo deste 

trabalho, apresenta de forma detalhada os conceitos intrínsecos em cada variável, forma de 

padronização, cálculo, fonte de dados e ano base da informação. Os dados analisados, em 

sua maioria, são referentes ao ano de 2015, mas algumas informações só foram obtidas em 

anos adjacentes e, dessa forma, foi preciso adaptar as estatísticas disponíveis. Na Figura 1, 

são apresentadas as variáveis que compõem cada dimensão. 
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Figura 10 - Hierarquia de variáveis para composição do IPDM.

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

As variáveis utilizadas foram selecionadas observando a relevância enquanto 

indicador representativo de cada dimensão. Vale ressaltar que a utilização de um grande 

número de variáveis busca melhor representar cada dimensão, possibilitando assim, um 

maior rigor de análise. Muitas outras variáveis poderiam ser inseridas nesta composição, no 

entanto, a finalidade de indicador poderia ser então desfavorecida pela dificuldade de 

obtenção de todo o conjunto de informações. Por isso, esta opção metodológica de escolha 

deste grupo de variáveis é justificável, possibilitando a construção de um indicador anual de 

desenvolvimento. 

Após a coleta dos dados foi realizado a padronização de cada variável. O processo 

de padronização das variáveis tem como finalidade colocar todas as variáveis estudadas em 

uma escala de medida comum. Este procedimento é recomendado na construção de 

IPDM-MS

Economia

Média de 
crescimento do 

PIB

PIB per capita

VA Setor de 
Serviços

VA Setor 
Agropecuário

VA Setor 
Industrial

Receita total dos 
municípios

Trabalho

Empregos 
formais

Remuneração no 
mercado de 

trabalho

Nível de 
escolaridade dos 

trabalhadores

Educação

Infraestrutura das 
escolas públicas 

urbanas

Matrículas da 
educação básica

Professores 
Disponíveis

IDEB 4º ano

IDEB 9º ano

IDEB Ensino 
Médio

Segurança

Nº de crimes 
dignidade sexual

Crimes contra a 
pessoa

Crimes contra o 
patrimônio

Contravenções 
Penais

Meio Ambiente

Cobertura da rede 
de esgoto

Intensidade de 
energia elétrica

Cobertura da rede 
de água

Saúde

Leitos 
hospitalares SUS

Mortalidade 
Infantil



 

V SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

II SEMINÁRIO DA REDE IBEROAMERICANA DE 
ESTUDOS SOBRE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E 

GOVERNANÇA  

 

1250 
 Toledo, Paraná de 17 a 19 de outubro de 2018. 

 

indicadores que utilizam variáveis de diversos formatos. Neste caso foi feita a 

padronização para a escala de 0 a 1. 

Neste estudo foram utilizadas três formas de padronização. A primeira foi 

aplicada às variáveis que não apresentam um valor ótimo (máximo) para tomar como 

referência para o desempenho dos municípios, por exemplo, salário médio no mercado de 

trabalho e o PIB per capita.  

Realizada a primeira etapa, a segunda seria a padronização e cálculo dos índices que 

compõe cada dimensão. A padronização das variáveis selecionadas foi feita pelo método 

sugerido por Waquil et al. (2010), transformando as variáveis em índices, permitindo assim 

normalizar os dados em um intervalo numérico que varia de 0 a 1, de modo que, quanto 

mais próximo de 1, melhor se apresenta o município em relação às questões que envolvem 

desenvolvimento. Desta maneira, a escala de valores de mínimo e máximo corresponde, 

respectivamente, a 0 (baixo desenvolvimento) e 1 (alto desenvolvimento). 

O procedimento para padronização prevê que, se a variável tem influência positiva 

ou negativa, sobre o desenvolvimento, deve ser analisado separadamente conforme as 

equações (1) e (2). Teoricamente, para um indicador positivo, em (1), o valor observado 

máximo terá valor 1 como score, isto é, quanto maior o indicador melhor será o índice e 

quanto menor o indicador, pior será o índice. Já para o indicador negativo, quanto maior o 

indicador pior será o índice e quanto menor o indicador, melhor será o índice. Utilizando a 

equação (2) o seu comportamento será como aquele do indicador positivo, isto é, quanto 

maior melhor (valor máximo um), e quanto menor pior (valor mínimo zero). 

x(+)= 
obs-mín

máx-mín
                                                                                                                       (1) 

 

x(-)= 
máx-obs

máx-mín
                                                                                                                      (2) 
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Onde: ).(x
= indicador padronizado calculado para cada município; obs. = valor do 

indicador em cada município; min = valor mínimo do indicador entre todos os municípios; 

máx. = valor máximo do indicador entre todos os municípios. 

O valor mínimo e o valor máximo de cada indicador em estudo foram atribuídos 

conforme cada variável selecionada, não importando a sua unidade de medida. Desse modo, 

foi possível normalizar os dados para uma base comparável. Após calcular e padronizar as 

variáveis para o intervalo de 0 a 1, com a finalidade de fornecer informações 

desagregadas e subsidiar políticas para os setores específicos, as variáveis de cada 

dimensão foram agregadas para comporem um índice por dimensão. Os índices de cada 

dimensão foram obtidos utilizando a média aritmética das variáveis padronizadas. 

O índice para o Mato Grosso do Sul é fruto da média geométrica de cada uma das 

dimensões, aproximando-se dos procedimentos de cálculo do IDHM. Além disso, é 

calculado um valor agregado por município também através da média geométrica das seis 

dimensões de cada um dos municípios. O índice final busca refletir o desempenho de cada 

município nas seis áreas analisadas, e o resultado de cada dimensão torna-se um parâmetro 

de análise global deste indicador, ou seja, uma média comparável, para cada um dos 

municípios. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Com o método proposto, foi possível construir os rankings dos municípios em 

relação ao score obtido no IPDM.  O Quadro 2 apresenta os 10 melhores e os 10 piores 

municípios no índice IPDM. A amplitude entre o primeiro e o último colocado dos 

municípios com melhores IPDMs é de 0,1150, bastante superior ao valor de dois desvios 

padrões um do outro, no entanto, há de se considerar a diferença de porte populacional entre 

ambos, no caso, Campo Grande e Bodoquena. Bodoquena representa 0,92% da população 

de Campo Grande que o maior município do estado, a considerar a população, e Bodoquena, 

é apenas 59º no ranking, para este quesito. 
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O mesmo destaque pode ser dado aos municípios de Chapadão do Sul, Bonito e 

Costa Rica, que ocupam a 25º, 29º e 33º posições respectivamente no ranking de porte em 

relação ao volume populacional e representam 2,64%, 2,46% e 2,28% da população de 

Campo Grande, e uma amplitude em relação ao IPDM de 0,0150, 0,0934 e 0,0325, sendo 

que apenas Bonito assume uma diferença acima de dois desvios padrões em relação ao 

primeiro colocado do ranking. 

Entre os municípios que apresentaram os piores desempenhos em relação ao índice 

calculado estão Japorã, Dois Irmão do Buriti e Tacuru, com 0,1259, 0,1999 e 0,2044 

respectivamente. Na septuagésima posição está o município de Anastácio, que conta com 

um score de 0,2652, com uma amplitude de 0,1393, em relação à Japorã, sendo bastante 

superior ao valor de dois desvios padrões dos scores dos piores municípios, demonstrando 

também uma considerável diferença entre os municípios colocados nas últimas posições do 

ranking. 

Destes municípios apenas Miranda e Anastácio apresentam população acima de vinte 

mil habitantes, quatro deles, Anaurilândia, Japorã, Jaraguari e Douradina, possuem 

população menos de dez mil habitantes. Além disso, a diferença de score entre o município 

de Japorã, último colocado e o de Campo Grande, primeiro colocado, é de 0,3914, indicando 

a grande diferença existente nas dimensões do índice entre o primeiro e o último colocado. 

A microrregião de Iguatemi é a que apresenta maior número de municípios entre os 

dez últimos colocados do ranking, totalizando quatro de dez, sendo que estes municípios 

apareceram recorrentemente com baixos scores em cada uma das dimensões, conforme pode 

ser observado no Quadro 5, que evidência os dados de cada dimensão dos dez primeiros e 

dez últimos colocados em relação ao IPDM. 

A média obtida dos dez primeiros colocados é de 0,4530, enquanto a dos dez piores é 

de 0,2179, revelando uma amplitude entre elas de 0,2351. A dimensão que apresenta maior 

equidade entre os indicadores calculados para os melhores e piores municípios é a dimensão 

ambiental. Já a dimensão que apresenta maior disparidade é a dimensão saúde. 
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Quadro 2 - Desempenho dos Municípios, os dez melhores e os dez piores no ranking 

estadual. 

Ranking Municípios Economia Trabalho Educação Segurança Meio Ambiente Saúde IPDM 

Maiores scores 

1ª  Campo Grande 0,2514 0,7055 0,5089 0,7775 0,4775 0,5717 0,5173 

2ª  Chapadão do Sul 0,4129 0,4647 0,5393 0,6683 0,3986 0,5828 0,5023 

3ª  Costa Rica 0,3294 0,3623 0,6307 0,5335 0,5414 0,5973 0,4848 

4ª  Três Lagoas 0,2944 0,5137 0,5336 0,5667 0,5203 0,4785 0,4743 

5ª  Dourados 0,2444 0,4846 0,4674 0,7585 0,4373 0,5435 0,4640 

6ª  São Gabriel do Oeste 0,2986 0,3542 0,4838 0,8143 0,4690 0,4913 0,4610 

7ª  Bonito 0,2524 0,3007 0,3413 0,7511 0,5918 0,5039 0,4239 

8ª  Nova Andradina 0,1650 0,3773 0,6747 0,7199 0,2771 0,5824 0,4119 

9ª  Naviraí 0,1422 0,3669 0,5449 0,7212 0,3807 0,5660 0,4051 

10ª  Bodoquena 0,1095 0,3161 0,4808 0,7600 0,6746 0,4970 0,4023 

Menores scores 

70ª  Anastácio 0,0665 0,1339 0,3194 0,8503 0,3292 0,4368 0,2652 

71ª  Miranda 0,0653 0,1570 0,3380 0,8487 0,2593 0,3974 0,2592 

72ª  Anaurilândia 0,0653 0,1693 0,3054 0,6945 0,2187 0,5649 0,2572 

73ª  Coronel Sapucaia 0,0302 0,2107 0,6005 0,8463 0,2216 0,2853 0,2427 

74ª  Douradina 0,0156 0,3569 0,3593 0,6244 0,2184 0,5000 0,2268 

75ª  Jaraguari 0,1005 0,1168 0,2559 0,8415 0,1034 0,5000 0,2253 

76ª  Paranhos 0,0191 0,2202 0,5491 0,7538 0,2008 0,2754 0,2141 

77ª  Tacuru 0,0613 0,1144 0,2280 0,7411 0,1809 0,3399 0,2044 

78ª  Dois Irmãos do 

Buriti 
0,0652 0,0229 0,5536 0,8495 0,1796 0,5065 0,1999 

79ª  Japorã 0,0040 0,3333 0,5290 0,8088 0,0182 0,3805 0,1259  
Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa. 

A seguir, são apresentados os dados espacializados do IPDM por dimensão, 

buscando evidenciar as concentrações e/ou regiões em potencial para a atuação em relação 

aos índices apresentados (Figuras de 2 a 7). Primeiramente é apresentado o IPDM, e 

posteriormente cada uma das dimensões que o compõe: economia, trabalho, educação, 

segurança, meio ambiente e saúde. A apresentação dos dados se deu por meio de uma escala 

de intensidade de cores, onde as cores menos intensas representam os intervalos de menor 

valor e as cores mais intensas os intervalos de maior valor, sendo os valores dos scores de 

cada uma das dimensões ordenados. 

Com os dados espacializados da média geral por município torna-se clara a 

visualização de alguns polos de concentração dos maiores scores em torno dos municípios 
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que obtiveram os melhores desempenhos. Campo Grande, Dourado e Três Lagoas se 

mostram com grande destaque e protagonizam as primeiras posições em termos 

populacionais. No entanto, Chapadão do Sul, Costa Rica e São Gabriel do Oeste se 

apresentam como destaques de municípios de pequeno porte com relação à população, mas 

estando posicionados com aglomerações de outros municípios de potencial desenvolvimento 

em seu entorno. Japorã, Dois Irmãos do Buriti e Tacuru são os municípios que assumem as 

últimas posições em relação aos scores. 

Figura 11 - IPDM média geral por nível de desempenho. 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa. 

A dimensão Economia foi a que apresentou os menores scores para os municípios 

em geral. Os municípios que tiveram maior destaque nesta dimensão foram municípios de 

pequeno e pequeno para médio porte, sendo eles, Chapadão do Sul, Selvíria e Brasilândia. O 

caso específico de Selvíria foi apresentado e justificado nas notas metodológicas deste 

estudo. Os outros dois casos estão fortemente ligados ao avanço de atividades de destaque 

regional, principalmente ligados à agropecuária e ao comércio. 

Na visualização dos dados de forma especializada é possível claramente notar a 

concentração dos melhores scores da dimensão economia nas microrregiões de Três Lagoas, 
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Paranaíba e Cassilândia. As microrregiões de Iguatemi, Aquidauana e Baixo Pantanal são as 

que apresentam os piores scores nesta dimensão. Um detalhe que chama a atenção é a 

maioria dos municípios de faixa de fronteira apresentaram baixos scores com relação a esta 

dimensão, são exceções apenas Ponta Porã, Corumbá e Aral Moreira, que ainda assim 

apresentam scores baixos se comparados aos municípios mais destacados, da região leste do 

estado principalmente. 

Figura 12 - IPD Economia por nível de desempenho. 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa. 

Há uma aparente divisão com relação a esta dimensão, onde a região leste e nordeste 

do estado apresentam os melhores desempenhos, e alguns municípios em torno de Campo 

Grande e Dourados, na localização centro sul do estado. As regiões de menor scores têm em 

comum a sua base econômica, pautada basicamente pelo comércio e serviços, em alguns 

casos com a agropecuária também aparente para os municípios do extremo sul, por exemplo. 

No entanto, devido à baixa densidade populacional, o comércio e serviços locais são 

também pouco complexos e de caráter bastante regional, destinados a suprir necessidades 

bastante básicas, e esta pode ser uma explicação possível para os scores obtidos. 
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Com relação à dimensão trabalho é possível perceber também um padrão de 

concentração dos melhores scores nas microrregiões de Dourados, Três Lagoas e 

Cassilândia. Campo Grande ocupa a primeira posição em relação ao score trabalho, fato 

facilmente explicado pela grande e diversificada demanda gerada em decorrência de seu 

volume populacional. Ladário é p segundo maior score nesta dimensão, e representa 

também um outlier devido ao fato do grande contingente de militares lotados no município, 

da marinha principalmente. 

Figura 13 - IPD Trabalho por nível de desempenho. 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa. 

O município de Angélica desponta na terceira posição do ranking nesta dimensão, e 

mesmo pequeno, o município conta com um dos maiores empreendimentos de produção de 

cana de açúcar e etanol do estado, o que em relação ao seu porte populacional proporciona 

uma elevada absorção de mão de obra e geração de salários. Três Lagoas e Chapadão do Sul 

são municípios também de destaque na dimensão emprego, sendo a explicação para este fato 

também os grandes empreendimentos agroindustriais instalados nestes municípios. 
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Dos municípios com menores scores todos apresentam predominância do setor de 

comércio e serviços como base de sua economia, são também municípios de porte 

populacional bastante pequeno, como Jaraguari, Dois Irmão do Buriti e Tacuru, que 

possuem menos de quinze mil habitantes. Vale um destaque para Corumbá, que na 

dimensão trabalho aparece na 8ª colocação do ranking, sendo o único da região a despontar 

entre as dez primeiras posições nesta dimensão. 

Na análise da dimensão educação é possível perceber uma distribuição maior dos 

municípios com scores mais elevados, ou seja, esses municípios não se encontram 

extremamente concentrados em uma única microrregião, ou próximos de municípios de 

maior porte populacional. No entanto, os municípios que apresentaram scores na faixa de 

valores mais baixos são os que apresentaram também scores baixos em outras dimensões, 

dentre eles, Jaraguari, Tacuru e Anastácio, por se repetirem com pontuação baixa em mais 

de uma dimensão. 

Figura 4 – IPD Educação por nível de desempenho. 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa. 
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Por outro lado, Água Clara, Nova Andradina, Antônio João e Costa Rica são 

municípios que se destacam na dimensão educação. O que leva esses municípios as 

primeiras posições são os IPDs do número de matrículas e IDEB do 4º ano, que são bastante 

elevados para estes municípios. Um destaque pelo elevado score nesta dimensão é Antônio 

João, município que ocupa a 66ª posição no ranking geral, e possui um volume populacional 

na faixa com menos de 10 mil habitantes, despontando nesta dimensão. 

Os municípios mais bem posicionados encontram-se, em sua maioria, localizados na 

região centro-sul do estado. Do total de municípios, 34% estão alocados na faixa de score de 

0,3225 – 0,4169 e 24% concentram-se na faixa de score de 0,4169 – 0,5114, representando 

que a maior parte dos municípios possui pontuação média para baixa na dimensão educação. 

Portanto, apenas 24% dos municípios apresentam um score elevado ou bastante elevado de 

acordo com os intervalos apresentados. 

A dimensão segurança é a que apresenta maior número de municípios no intervalo de 

scores mais elevado, no total são 49, representando 62% do total de municípios. Apenas 

quatro municípios compuseram o menor intervalo de valores, sendo que apresentaram estes 

scores tão baixos apenas nesta dimensão, sendo eles Selvíria, Angélica, Brasilândia e 

Bandeirantes. Os crimes contra o patrimônio e contra a pessoa são os IPDs que mais 

impactam para os baixos scores obtidos por estes municípios. 
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Figura 5 – IPD Segurança por nível de desempenho. 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa. 

Os municípios de maior score encontram localizados principalmente na região centro 

sul do estado, com destaque para as microrregiões de Bodoquena, Dourados, Iguatemi e 

Alto Taquari, que possuem maiores concentrações de municípios com scores nas faixas 

média-alta e alta. Os municípios que apresentam maior pontuação na dimensão segurança 

são Figueirão, Maracaju, Alcinópolis, Sonora e Aral Moreira, com respectivamente 0,9370, 

0,9190, 0,9125, 0,8874 e 0,8765. 

O menor município em termos de população do estado, Figueirão, possui em todas as 

variáveis da dimensão segurança pontuação bastante elevada. Isso se deve ao fato da baixa 

concentração populacional, com uma densidade demográfica de 0,6 habitantes por 

quilômetro quadrado e pelo elevado número de domicílios rurais, 1398, representando 47% 

do total de domicílios. Essa justificativa se pauta no fato de que no meio rural a tendência de 

ocorrência de crimes das naturezas analisadas é inferior ao meio urbano. 

Na dimensão ambiental é possível observar uma concentração dos scores médios nas 

microrregiões do Baixo Pantanal, Aquidauana e Bodoquena. Bodoquena, Bonito e Camapuã 
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são os municípios com os melhores scores, 0,6746, 0,5918, 0,5776, respectivamente. Três 

Lagoas, Campo Grande, São Gabriel do Oeste, Paranaíba e Dourados são os municípios que 

estão posicionados na segunda maior faixa de pontuação, de 0,4120 – 0,5433. 

 

Figura 14 - IPD Ambiental por nível de desempenho. 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa. 

Os municípios que apresentam os menores scores são Japorã, Laguna Carapã, 

Jaraguari, Aral Moreira e Terenos, que obtiveram pontuação de 0,0182, 0,0979, 0,1034, 

0,1188, 0,1195 e 0,1271. A concentração destes municípios se dá na região sul do estado, 

mais especificamente nas microrregiões de Dourados e Iguatemi. Do total de municípios, 

39% possuem scores médio-baixo, e encontram-se concentrados no centro-leste do estado, 

sendo abrangidos principalmente pelas microrregiões de Campo Grande e Três Lagoas. 

Esta divisão apresentada em relação à dimensão ambiental nas regiões do estado 

revela a relação direta com a dimensão economia, ou seja, a região com a economia 

destacada pelo índice possui um indicador ambiental médio baixo, revelando assim a 

utilização dos recursos naturais, obviamente os tratados pelo índice, para obtenção de 

potencial econômico, trazendo então à tona a possibilidade de reflexão sobre o 
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desenvolvimento sustentável, e, portanto, de maneiras a equalizar a utilização dos recursos 

destas regiões na geração de potencial econômico de forma mais consciente e planejada 

.No que tange a dimensão saúde, os municípios com as piores pontuações são 

Paranhos, Antônio João, Coronel Sapucaia, Eldorado, Jateí e Ladário, com scores 0,2754, 

0,2782, 0,2853, 0,3238, 0,3374 e 0,3438. Mais uma vez os municípios com piores 

pontuações encontram-se localizados na região sul do estado, na microrregião de Iguatemi, 

sendo que quatro destes municípios estão localizados na fronteira internacional do estado. 

Figura 15 - IPD Saúde por nível de desempenho. 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa. 

Os municípios com pontuação mais elevada para esta dimensão são Figueirão, Rio 

Negro, Iguatemi, Rochedo e Novo Horizonte do Sul. A posição destes municípios no 

ranking é em muito influenciado pelo volume populacional destes municípios, que 

apresentam também pequena população de menores de um, ou seja, apresentam poucos 

nascimentos, que são suportados pela estrutura de saúde disponível. Estes fatos ocasionam 

uma baixa mortalidade infantil e um acesso considerável a saúde, deixando estes municípios 

bem posicionados. 
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Do total de municípios, 24% apresentam pontuação média-alta e alta, dentro dos 

intervalos de 0,5351 – 0,6217 e 0,6217 - 1 na dimensão saúde, 24% apresentam pontuação 

média-baixa, dentro do intervalo de 0,3620 – 0,4486. As microrregiões do Alto Taquari, 

Cassilândia e Paranaíba se destacam por contemplarem na maioria municípios com elevados 

scores nesta dimensão. Outras regiões possuem casos mais isolados como a de Campo 

Grande, Naviraí, Nova Andradina e Dourados. A microrregião de Iguatemi, apesar de contar 

com o município de Iguatemi com uma nota elevada, na terceira posição do ranking, possui 

quatro dos sete municípios com pior pontuação para a dimensão saúde. 

 

CONCLUSÃO 

O índice de potencial de desenvolvimento dos municípios é uma ferramenta que tem 

a função de orientar o planejamento, por meio da atribuição numérica de scores obtidos 

pela padronização de variáveis relevantes para dimensões que são chaves para o 

desenvolvimento de um território. Com este intuito, a análise realizada a partir do índice 

não visa indicar os municípios mais desenvolvidos ou menos desenvolvidos, mas sim 

elencar potenciais lacunas de ação para um desenvolvimento mais equilibrado do conjunto 

de municípios que compõe o Mato Grosso do Sul. 

Evidentemente, a metodologia proposta apresenta limitações, a primeira a 

disponibilidade de séries de dados em períodos hábeis para o fechamento do índice com 

uma periodicidade anual, como é a proposta, de forma que este fato restringiu em certa 

medida o volume de variáveis a serem utilizadas na composição do IPD de cada dimensão. 

Além disso, como se tratam de índices, e, portanto, de valores relativos, na maioria dos 

casos ponderados pelo volume populacional, podem ocorrer algumas pequenas disparidades 

na análise comparada entre os municípios, o que, no entanto, não afeta de forma 

significativa a metodologia. 

Um aspecto bastante positivo é a possibilidade de comparação a partir da geração 

anual do índice, de forma a poder dar acesso à população em geral a análise das atividades 

de governo e o quanto essas ações têm gerado um efeito real no desenvolvimento do estado. 
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Isso vale não só para as ações estaduais como para as municipais, fato este que aproxima o 

cidadão do gestor público e propicia uma atuação mais democrática do estado. 

Diante das análises realizadas, o que se pode denotar é que a região centro-leste do 

estado possui alguns municípios que se despontam no quadro geral em relação às 

dimensões analisadas. Campo Grande e Dourados, também evidenciaram sua natural 

potencialidade, apresentando-se com elevados scores em praticamente todas as dimensões. 

A faixa de fronteira como um todo merece atenção do planejamento governamental, 

pois em algumas dimensões apresenta grandes disparidades entre os municípios, e se 

comparada ao quadro geral, às disparidades ainda se intensificam. Além da faixa de 

fronteira, os municípios da microrregião de Iguatemi também merecem um olhar minucioso 

com relação às ações de promoção do desenvolvimento dentro das dimensões propostas, 

pois apresentam algumas disparidades acentuadas em relação ao quadro geral de 

municípios. 

Por fim, um ponto importante de ser ressaltado é a possibilidade de criação de ações 

específicas para alguns municípios de pequeno porte que tiveram um destaque em relação 

aos demais municípios do estado, e que apesar do seu porte populacional pequeno, mas em 

crescimento, se mostram bastante potenciais ao desenvolvimento, podendo ser indutores 

das regiões onde se localizam, alguns exemplos são Chapadão do Sul, Costa Rica e São 

Gabriel do Oeste. 
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ANEXO 

Quadro 11 - Matriz de variáveis para composição do IPDM 2016. 

Economi

a 

1 

Média de 

Crescimento do 

PIB 

Crescimento 

médio do PIB 

dos últimos 

cinco anos de 

cada um dos 

municípios 

Média do índice relativo de 

crescimento do PIB 
IBGE 

2010

-

2014 

2 PIB per capita 

Soma dos bens e 

serviços finais 

produzidos no 

município/núme

ro de habitantes 

PIB per capita IBGE 2014 

3 

Valor 

adicionado do 

setor de 

serviços 

Renda gerada 

no setor de 

serviços 

VA do setor de serviços IBGE 2014 

4 

Valor 

adicionado do 

setor 

agropecuário 

Renda gerada 

no setor 

agroindustrial 

VA do setor agropecuário IBGE 2014 

5 

Valor 

adicionado do 

setor industrial 

Renda gerada 

no setor 

industrial 

VA do setor industrial IBGE 2014 

6 
Receita total 

dos municípios 

Medida de 

capacidade de 

obtenção de 

receitas 

(IPTU+ISSQN+IRRF+ITBI+RPPS+T

axas e Contribuições) e outras fontes 

de captação própria 

TCE/MS 2014 

Trabalho 

7 
Empregos 

Formais 

Nível de 

formalização do 

mercado de 

trabalho para a 

população 

residente 

Números de empregos 

formais/população residente 
MTE/RAIS 2015 

8 

Remuneração 

no mercado de 

trabalho 

Nível de 

remuneração 

média do 

mercado formal 

de trabalho 

Remuneração média MTE/RAIS 2015 

9 

Nível de 

escolaridade 

dos 

trabalhadores 

Nível de 

qualificação dos 

trabalhadores do 

mercado formal 

Número de postos com trabalhadores 

com formação em nível médio ou 

superior/total de postos  

MTE/RAIS 2015 

Educaçã

o 

1

0 

Infraestrutura 

dos prédios das 

escolas 

públicas 

urbanas 

Percentual de 

salas de aula 

pela população 

a ser atendida 

Total de salas de aula/população 

residente 

Censo 

Escolar/INE

P 

2015 

1

1 

Matrículas de 

educação 

Percentual de 

matrículas em 

Total de matrícula da educação básica/ 

população 

Censo 

Escolar/INE
2015 
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básica relação a 

população 

P 

1

2 

Professores 

disponíveis 

Disponibilidade 

de professores 

por aluno 

matriculado 

Número de matrículas/Número de 

professores 

Censo 

Escolar/INE

P 

2015 

1

3 

Índice de 

Desenvolvimen

to da Educação 

básica (IDEB) - 

4º ano do 

ensino 

fundamental 

Taxa de 

aprovação e 

desempenho 

médio dos 

estudantes do 5º 

ano do Ensino 

Fundamental em 

língua 

portuguesa e 

matemática 

 

 

O IDEB é apresentado em escala 0-

10 

 

 

INEP 

 

 

201

5 

1

4 

Índice de 

Desenvolvimen

to da Educação 

básica (IDEB) - 

9º ano do 

ensino 

fundamental 

Taxa de 

aprovação e 

desempenho 

médio dos 

estudantes do 9º 

ano do Ensino 

Fundamental em 

língua 

portuguesa e 

matemática 

 

 

O IDEB é apresentado em escala 0-

10 

 

 

INEP 

 

 

201

5 

1

5 

Índice de 

Desenvolvimen

to da Educação 

básica (IDEB) 

– Ensino Médio 

Taxa de 

aprovação e 

desempenho 

médio dos 

estudantes do 

Ensino Médio 

em língua 

portuguesa e 

matemática 

 

 

O IDEB é apresentado em escala 0-

10 

 

 

INEP 

 

 

201

5 

Seguranç

a 

1

6 

Crimes contra a 

dignidade 

sexual 

Taxa de 

aprovação e 

desempenho 

médio dos 

estudantes do 5º 

ano do Ensino 

Fundamental em 

língua 

portuguesa e 

matemática 

Número de ocorrências/população 

total 

SEJUSP/M

S 
2014 

1

7 

Crimes contra a 

pessoa 

Ocorrência de 

crime contra a 

pessoa a cada 

100 mil 

habitantes 

Número de ocorrências/população 

total 

SEJUSP/M

S 
2014 

1

8 

Crimes contra o 

patrimônio 

Ocorrência de 

crime contra o 

Número de ocorrências/população 

total 

SEJUSP/M

S 
2014 
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patrimônio a 

cada 100 mil 

habitantes 

1

9 

Contravenções 

penais 

Ocorrência 

contravenções 

penais cada 100 

mil habitantes  

Número de ocorrências/população 

total 

SEJUSP/M

S 
2014 

Meio 

Ambient

e 

2

0 

Cobertura da 

rede gera ou 

pluvial de 

esgoto 

Percentual de 

domicílios que 

dispõem de 

escoadouro por 

meio de rede 

geral ou pluvial 

de esgoto 

Número de ligações/total de 

domicílios particulares urbanos 

SEJUSP/M

S 
2015 

2

1 

Intensidade de 

energia elétrica 

Expressa 

eficiência no 

consumo final 

de energia 

elétrica de um 

determinado 

território 

Consumo total de energia/população 

residente 

Energisa e 

Elektro 
2015 

2

2 

Cobertura de 

rede de água 

Percentual de 

domicílios que 

têm acesso à 

rede de água 

tratada 

Número de ligações/total de 

domicílios particulares urbanos 

Sanesul e 

SAAE’s 
2015 

Saúde 

2

3 

Leitos 

Hospitalares da 

rede SUS 

Nível médio 

anual de leitos 

hospitalares no 

SUS por mil 

habitantes 

Nível médio anual de leitos 

hospitalares no SUS/população 

residente X 1.000) /3 

SES/MS 2015 

2

4 

Mortalidade 

infantil 

Número de 

óbitos de 

crianças 

menores de um 

ano na 

população 

residente 

Número de óbitos de crianças menores 

de um ano/total de crianças nascidas 

vivas 

Mapa 

Saúde/MS 
2015 

Fonte: Elaboração própria. 
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A PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA NA DINÂMICA DA AGRICULTURA 

FAMILIAR 

 

THE AGROECOLOGICAL PRODUCTION IN THE DYNAMICS OF FAMILY 

AGRICULTURE 

 
Eliziane Raquel Rauch Ceratti124 

Cristiane Tonezer125 

Hieda Maria Pagliosa Corona 126 

 

SESSÃO TEMÁTICA: ST4 - Meio ambiente, desenvolvimento regional e demografia 

 

Resumo: Este artigo é uma reflexão acerca da relação entre agroecologia e agricultura 

familiar, observando as contribuições dessa relação na totalidade dos avanços construídos 

na perspectiva da superação das contradições sociais presentes na área rural. O objetivo 

proposto é analisar a produção agroecológica como uma forma alternativa e diferenciada de 

produção, que encontra na agricultura familiar o lócus principal para o seu 

desenvolvimento, observando as abordagens teóricas e as políticas públicas envolvidas, a 

fim de compreender as prerrogativas dessa outra forma de produção. Para a realização do 

estudo, utilizou-se como metodologia a abordagem qualitativa por meio do levantamento 

bibliográfico e documental, a fim de revisar a literatura atinente à temática da agricultura 

familiar e da agroecologia, bem como apresentar a política nacional de agroecologia e 

produção orgânica. Com base nesse estudo, verificou-se que a agroecologia ao ter como 

princípios básicos a preservação e a ampliação da biodiversidade dos agroecossistemas é 

uma aposta em uma nova perspectiva produtiva para a agricultura familiar, sendo 

compatível com o desenvolvimento rural sustentável. Portanto, em sua pluralidade de 

expressões, a produção agroecológica demonstra ser um caminho para a sustentabilidade e 

a garantia da saúde humana, pois além de construir uma cultura de consciência sustentável 

no sentido da preservação do meio ambiente, atua na geração de trabalho e renda e na 

promoção do pensamento de que outro mundo é possível.  

 

Palavras-chave: Agricultura Familiar. Agroecologia. Sustentabilidade. 
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Abstract: This article is a reflection on the relationship between agroecology and family 

agriculture, observing the contributions of this relation in the totality of the advances made 

in the perspective of overcoming social contradictions. The proposed objective is, analyze 

agro-ecological production as an alternative way and differentiated from production, which 

finds in family agriculture the main locus for its development, observing the theoretical 

approaches and public policies involved, in order to understand the prerogatives of this 

other form of production.  In order to carry out the study, the qualitative approach was used 

as a methodology by means of a bibliographical and documentary survey, in order to 

review the literature on the subject of family agriculture and agroecology, as well as present 

the national policy of agroecology and organic production. Based on this study, it is 

verified that agroecology having as basic principles the preservation and expansion of the 

biodiversity of agroecosystems, is a bet on a new productive perspective for family 

agriculture, being compatible with rural sustainable development. Therefore, in its plurality 

of expressions, agroecological production proves to be a path to sustainability and the 

warrannty of human health, because in addition to building a culture of sustainable 

awareness in the sense of preserving the environment, works in the generation of work and 

income and in promoting the thought that another world is possible. 

 

Keywords: Family Farming. Agroecology. Sustainability. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A agroecologia é um tema emergente do pensamento pós moderno como uma das 

teses centrais pertinentes à garantia da preservação do planeta e da produção de alimentos 

saudáveis. Diante disso, este artigo se situa no contexto das grandes demandas da sociedade 

contemporânea, que ao instituir a política nacional de agroecologia e produção orgânica, 

reforçou o compromisso do Estado brasileiro com a agricultura familiar por meio do 

incentivo à produção agroecológica e orgânica, no intuito de contribuir para o 

desenvolvimento rural sustentável e a qualidade de vida da população brasileira.  

A modernização da agricultura ocorrida no século XX impactou profundamente a 

agricultura em suas múltiplas formas, sendo exigido mudanças na sua base de produção e 

comercialização a fim de transformá-la em uma organização produtiva capitalista. 

 Ao introduzir novos agentes na cadeia agroalimentar a partir da tecnologia e da 

mecanização, a modernização da agricultura teve como objetivo principal a produção em 

larga escala. Porém, esse modelo de desenvolvimento rural, centrou-se na grande 
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propriedade fundiária, que por sinal mostra-se cada vez mais insustentável do ponto de 

vista ecológico. 

As consequências desse padrão produtivo perpassam os danos causados à saúde 

humana e ao meio ambiente, o êxodo rural e o crescimento desordenado das cidades e seus 

problemas estruturais, tais como desemprego, violências, infraestrutura inadequada e 

exclusões sociais. 

Nesse cenário de contradições sociais, frações da sociedade passaram a infligir 

duras críticas à essa forma de produção amplamente difundida e apoiada pelo Estado, e a 

propor outras formas de agricultura, que ao mesmo tempo produza um alimento saudável e 

preserve os recursos naturais.  

Na conjuntura das transformações globais, a agroecologia se apresenta para a 

agricultura familiar como uma alternativa de produção diferenciada, porquanto utiliza-se de 

práticas ecológicas em consonância com os princípios de preservação da natureza, a 

produção de alimentos saudáveis, bem como ressignifica inclusive a própria ruralidade. 

Nesse sentido, a proposta do presente artigo é realizar uma análise do paradigma 

agroecológico como uma forma alternativa de produção da agricultura familiar, ao 

considerar a agroecologia uma nova tendência de produção que tem chamado atenção 

devido ao seu potencial transformador da agricultura familiar e do meio rural em si. 

Para melhor ilustrar as reflexões teóricas e conceituais, usar-se-á como ilustração a 

experiência da visita técnica realizada pela turma de Mestrado em Políticas Sociais e 

Dinâmicas Regionais da Universidade Comunitária da Região de Chapecó – 

UNOCHAPECÓ, à uma propriedade agroecológica de agricultores familiares, localizada 

no interior do município de Guatambu – SC, no sentido de ilustrar a partir de uma 

experiência concreta o processo vivenciado no que se refere às ruralidades contemporâneas.  

Como metodologia o estudo conta com a abordagem qualitativa por meio de revisão 

bibliográfica e documental a partir da literatura disponibilizada pela disciplina de 

Desenvolvimento Regional e Rural, pautada principalmente em autores como Maria de 

Nazareth Baudel Wanderley, Miguel Altieri, Magda Zanoni, Alfio Brandenburg, Sergio 

Schneider, entre outros, além de legislações e políticas públicas relacionadas.  
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Assim, o artigo está estruturado em cinco tópicos. Após esta introdução, são tecidas 

algumas considerações acerca do reconhecimento da agricultura familiar pelo Estado 

brasileiro, apoiado especialmente na Carta Magna de 1988. Em seguida, discorre-se sobre a 

agroecologia como uma nova prática da agricultura familiar com base na experiência da 

visita técnica à uma propriedade familiar de base agroecológica. No quarto tópico, 

apresenta-se a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (PNAPO) e por fim, 

seguem as considerações finais. 

 

A AGRICULTURA FAMILIAR 

A agricultura familiar nem sempre foi reconhecida e valorizada pelo Estado 

brasileiro como um tipo de agricultura capaz de gerar trabalho e renda na perspectiva da 

produção econômica e do desenvolvimento rural. Foi a partir da Constituição Federal 

Brasileira de 1988, que ela é reconhecida oficialmente como outra forma de produção, a 

qual ensejou a formulação de políticas públicas específicas direcionadas à ela 

(WANDERLEY, 2017).  

Historicamente, a agricultura familiar ou “os pequenos agricultores” – 

como eram denominados até cerca de duas décadas atrás – sempre 

estiveram às margens das ações do Estado brasileiro, não raro 

incrementando sua fragilidade diante das opções de desenvolvimento 

perseguidas no País. Iniciando uma nova trajetória para a categoria social, 

a Constituição de 1988 incitou novos espaços de participação social e 

reconheceu direitos (GRISA; SCHNEIDER, 2014, p. 2).  

No decorrer da redemocratização do país na década de 1980 “[...] consolidaram-se 

as críticas ao modelo dominante da modernização produtivista da agricultura, cuja base 

permanecia a concentração fundiária e a expulsão massiva de trabalhadores da terra” 

(WANDERLEY, 2017, p. 69).  Nessa conjuntura, surge uma grande análise ao padrão 

hegemônico de agricultura, fundando inúmeras críticas em relação aos efeitos no âmbito 

econômico, social e ambiental, os quais afetam toda a sociedade (ZANONI, 2004).   

O capitalismo, ao penetrar nos campos, provoca o fenômeno da 

concentração da riqueza, como ocorre na indústria. As grandes 

propriedades absorvem as pequenas e verifica-se a proletarização das 

camadas mais pobres do campesinato, que não aguentam o peso dos 
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impostos e das dívidas cobradas pelos capitalistas e latifundiários 

(KAUTSKY, 1888, p. 4). 

Magda Zanoni diz que “[...] a caracterização da política de desenvolvimento 

capitalista no campo é um processo altamente seletivo” (ZANONI, 2004, p. 105), pois 

exclui os agricultores com menor renda e capacidade de se integrar ao modelo produtivista, 

gerando um forte êxodo e empobrecimento rural. “Nesse contexto, passaram a se configurar 

dinâmicas da luta pela terra e mobilizações sociais para os grupos sociais atingidos por este 

processo de desenvolvimento rural” (BARCELLOS, 2014, p.102). 

A partir da Carta Constitucional de 1988, a agricultura familiar é incorporada na 

arena do debate sobre a formulação de políticas públicas direcionadas às ruralidades, na 

perspectiva de promover ações para que os agricultores familiares permaneçam no campo 

em condições dignas de trabalho e renda, a fim de conter o acelerado processo migratório. 

Observa-se que a agricultura familiar foi reconhecida e consolidada pelo Estado 

brasileiro em meados da década de 1990 (GRISA; SCHNEIDER, 2014), com “[...] o início 

de um conjunto de transformações sociais, econômicas e políticas no Brasil que criam 

espaço e condições favoráveis à emergência, legitimação e consolidação da agricultura 

familiar” (SCHNEIDER; CASSOL, 2014, p. 90).  

A partir desse novo cenário democrático no país, foi possível sugerir novas ideias e 

modelos de agricultura, mostrando ao Estado brasileiro que sempre apoiou a grande 

propriedade rural que o modelo hegemônico não é o único que contribui para o 

desenvolvimento da nação (WANDERLEY, 2017).  

Nessa mesma década é instituído o Programa de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar (PRONAF) “[...] formulado como resposta às pressões do movimento sindical 

rural desde o início dos anos de 1990” (SCHNEIDER, 2003, p. 100), sendo uma das 

primeiras políticas públicas brasileiras voltadas a esse segmento. Segundo Sergio 

Schneider, esse programa “[...] nasceu com a finalidade de prover crédito agrícola e apoio 

institucional às categorias de pequenos produtores rurais que vinham sendo alijados das 

políticas públicas ao longo da década de 1980” (SCHNEIDER, 2003, p.100). 
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A partir da instituição do PRONAF, o conjunto de agricultores familiares que 

enfrentavam sérias dificuldades para se manterem na atividade rural, receberam uma maior 

atenção do Estado iniciando a implementação de políticas públicas exclusivas para esses 

agricultores, em razão de ser uma categoria agrícola considerada específica (SCHNEIDER, 

2003).  

Conforme Cátia Grisa e Sergio Schneider (2014), a criação do Programa Nacional 

de Fortalecimento da Agricultura (PRONAF) contribuiu para a criação de outras políticas 

públicas direcionadas para a agricultura familiar, tais como a criação do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário em 1999 e a Secretaria da Agricultura familiar em 2001.  

A respeito do PRONAF, Maria José Carneiro considera que,  

[...] a proposta de um programa de fortalecimento da agricultura familiar 

voltado para as demandas dos trabalhadores – sustentado em um modelo 

de gestão social em parceria com os agricultores familiares e suas 

organizações– representa um considerável avanço em relação às políticas 

anteriores. Tal tentativa de ruptura é intencional e explícita no próprio 

texto do Pronaf, quando ele chama a si o desafio de construir um novo 

paradigma de desenvolvimento rural para o Brasil, sem os vícios do 

passado (CARNEIRO, 1997, p.70).  

A agricultura familiar é entendida como aquela propriedade rural cuja família é 

proprietária dos meios de produção e ao mesmo tempo é ela quem realiza o trabalho 

(WANDERLEY, 1996). De acordo com Hugues Lamarche:  

A exploração familiar, tal como a concebemos, corresponde a uma 

unidade de produção agrícola onde propriedade e trabalho estão 

intimamente ligados à família. A interdependência desses três fatores no 

funcionamento da exploração engendra necessariamente noções mais 

abstratas e complexas, tais como a transmissão do patrimônio e a 

reprodução da exploração (LAMARCHE, 1993, p.15).  

Nessa mesma direção, Sergio Schneider e Abel Cassol apontam como principal 

avanço quanto à uma melhor definição da agricultura familiar:  

O reconhecimento da enorme diversidade econômica e heterogeneidade 

social deste grupo social formado por pequenos proprietários de terra que 

trabalham mediante o uso da força de trabalho dos membros de suas 

famílias, produzindo tanto para seu autoconsumo como para a 

comercialização, e vivendo em pequenas comunidades ou povoados rurais 

(SCHNEIDER; CASSOL, 2014, p.228).  
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Outro marco importante para a agricultura familiar foi a aprovação da Lei n°. 

11.326, de 24/07/2006, a qual estabeleceu as diretrizes para a formulação da Política 

Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais.  

Art. 3o. Para os efeitos desta Lei, considera-se agricultor familiar e 

empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, 

atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos: I - não detenha, a 

qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais; II - utilize 

predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades 

econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; III - tenha 

percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas 

do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo Poder 

Executivo IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua 

família. [...] (BRASIL, 2006). 

Maria de Nazareth Baudel Wanderley pontua que “[...] pela primeira vez na história, 

a agricultura familiar foi oficialmente reconhecida como um ator social” (2000, p. 36), ao 

se apresentar, segunda ela, como uma outra forma de agricultura moderna (2003) já que 

antes de seu reconhecimento oficial, os agricultores familiares eram considerados apenas 

como,  

[...] os pobres do campo, os produtores de baixa renda ou os pequenos 

produtores, os agricultores familiares são hoje percebidos como 

portadores de uma outra concepção de agricultura, diferente e alternativa à 

agricultura latifundiária e patronal dominante no país (WANDERLEY, 

2000, p. 36).  

Esse reconhecimento é segundo Maria de Nazareth Baudel Wanderley pela sua 

capacidade de transformação “[...] no sentido de alcançar novos patamares tecnológicos que 

se traduzam em maior oferta de produtos, maior rentabilidade dos recursos produtivos 

aplicados e plena valorização do trabalho” (WANDERLEY, 2009, p.36). Pois “[...] mesmo 

reprimida, a chamada pequena produção sempre teve uma participação significativa na 

produção agrícola nacional” (WANDERLEY, 2009, p.41). 

Percebe-se que o tema agricultura familiar vem se destacando e outras temáticas 

intrínsecas também, tais como, sustentabilidade, agroecologia, produção orgânica, 

desenvolvimento sustentável, etc.  
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Essas categorias colocam em evidência a necessidade de se pensar em uma 

agricultura familiar, que ao mesmo tempo produza o alimento com mais qualidade, mas que 

também garanta a conservação dos ecossistemas.  

Nesse viés, “[...] os agricultores familiares se colocam como portadores de uma 

outra concepção de agricultura moderna” (WANDERLEY, 2003, p. 53), buscando na 

agroecologia outro modo de fazer agricultura. Essa nova produção da agricultura familiar é 

abordada no item seguinte. 

 

AGROECOLOGIA: UMA NOVA PRÁTICA DA AGRICULTURA FAMILIAR 

A sociedade contemporânea é palco do aprofundamento das contradições sociais, 

que expõe a degradação ambiental como uma das grandes ameaças ao planeta Terra. A 

complexidade da questão ambiental está pautada no atual modelo de produção capitalista. 

Para Magda Zanoni “os efeitos da “industrialização” da agricultura sobre a degradação dos 

recursos naturais e a saúde humana impregnaram o mundo rural da problemática 

ambiental” (ZANONI, 2004, p.103, grifo do autor). Nessa linha de considerações Hieda 

Corona, ressalta que: 

É, portanto, no contexto do rural penetrado pela problemática ambiental é 

que os impactos gerados pela modernização da agricultura passam a ser 

um dos principais focos do debate, o qual se acirra na segunda metade da 

década de 1990 em consequência dos “efeitos inesperados” no campo da 

alimentação humana e das mudanças climáticas (CORONA, 2013, p. 40, 

grifo do autor). 

Parafraseando Magda Zanoni (2004) é com o surgimento da questão ambiental que 

se coloca uma nova “missão” para a agricultura. Nesse sentido Altieri (2004) esclarece que 

com o surgimento do debate sobre a necessidade de novas alternativas no modo de 

produção da agricultura, tem sido buscado diferentes experiências, atraindo a atenção de 

diversos atores sociais, inclusive de agricultores.   

A discussão em torno dessas novas práticas produtivas inseriu a agroecologia em 

posição de destaque, pois colocou a agricultura no campo do debate sobre a 

sustentabilidade. Pois, “[...] entre os setores econômicos, a agricultura é, sem dúvida, o que 
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tem seu processo produtivo mais intimamente ligado ao meio ambiente” (ASSIS; 

ROMEIRO, 2002, p.68).  

Ao buscar um conceito de agroecologia imprime-se a colocação de Miguel Altieri 

ao afirmar que a agroecologia é “[...] uma nova abordagem que integra os princípios 

agronômicos, ecológicos e socioeconômicos à compreensão e avaliação do efeito das 

tecnologias sobre os sistemas agrícolas e a sociedade como um todo” (ALTIERI, 2004, 

p.23). Quanto ao objetivo da agroecologia é “[...] trabalhar com e alimentar sistemas 

agrícolas complexos onde as interações ecológicas e sinergismos entre os componentes 

biológicos criem, eles próprios, a fertilidade do solo, a produtividade e a proteção das 

culturas (ALTIERI, 2004, p.23). 

Ao se referir sobre a agroecologia Brandenburg afirma que, “são modelos que de 

qualquer forma buscam compreender os processos produtivos mais próximos da natureza e 

mais distante dos modelos construídos pela agroindústria” (BRANDENBURG, 2017, p. 

155).  

Essa nova prática da agricultura familiar pode ser ilustrada a partir da experiência da 

visita técnica realizada pela turma de Mestrado em Políticas Sociais e Dinâmicas Regionais 

da Universidade Comunitária da Região de Chapecó – UNOCHAPECÓ, à uma propriedade 

agroecológica de agricultores familiares localizada no interior do município de 

Guatambu/SC. Nessa visita técnica foi visualizada que “na busca de agroecossistemas 

sustentáveis, a agroecologia adota como princípios básicos a menor dependência possível 

de insumos externos e a conservação dos recursos naturais” (ASSIS; ROMEIRO, 2002, 

p.72). Como sintetiza Altieri (2004, p. 23-24): 

[...] a produção sustentável em um agroecossistema deriva do equilíbrio 

entre plantas, solos, nutrientes, luz solar, umidade e outros organismos 

coexistentes. O agroecossistema é produtivo e saudável quando essas 

condições de crescimento ricas e equilibradas prevalecem, e quando as 

plantas permanecem resilientes de modo • a tolerar estresses e 

adversidades. Às vezes, as perturbações podem ser superadas por 

agroecossistemas vigorosos, que sejam adaptáveis e diversificados o 

suficiente para se recuperarem passado o período de estresse. 

Ocasionalmente, os agricultores que empregam métodos alternativos 

podem ter de aplicar medidas mais drásticas (isto é, inseticidas botânicos, 

fertilizantes alternativos) para controlar pragas específicas ou deficiências 

do solo. A agroecologia engloba orientações de como fazer isso, 
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cuidadosamente, sem provocar danos desnecessários ou irreparáveis. 

Além da luta contra as pragas, doenças ou problemas do solo, o 

agroecologista procura restaurar a resiliência e a força do 

agroecossistema. Se a causa da doença, das pragas, da degradação do solo, 

por exemplo, for entendida como desequilíbrio, então o objetivo do 

tratamento agroecológico é restabelecê-lo. O tratamento e a recuperação 

são orientados por um conjunto de princípios específicos e diretrizes 

tecnológicas. 

Ao perceber que a agroecologia é uma forma alternativa de produção, tendo como 

princípios básicos a preservação e a ampliação da biodiversidade dos agroecossistemas 

(ALTIERI, 2004), a família visitada se reestruturou totalmente a partir de sua introdução no 

sistema agroecológico. A família que antes fazia parte do sistema integrado de produção 

(produziam perus), agora encontram na agroecologia uma forma de produzir diferenciada 

que mantém toda a propriedade sob as bases agroecológicas. 

Para se adequar à agroecologia a família se integrou ao grupo agroecológico 

Cuidado da Terra e também às cooperativas Cooper Guatambu e Cooper Familiar de 

Chapecó. Toda a produção de alimentos desta família é comercializada pelas cooperativas 

através do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA e do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar – PNAE. Os produtos são fornecidos para escolas, universidades, 

mercado público, feiras e venda direta aos consumidores. Uma das falas destacadas pela 

família é sobre a importância desses programas para os agricultores familiares viabilizarem 

a comercialização de seus produtos. 

Nota-se que o sistema de produção agroecológico encontra na agricultura familiar 

terreno fértil para seu desenvolvimento, pois de um modo geral ela dispõe de 

particularidades distintas da agricultura convencional, “[...] devido a sua capacidade de 

geração de emprego e renda a baixo custo de investimento, assim como, por sua capacidade 

de produzir alimentos a menor custo, com menores danos ambientais” (SANTOS; 

TONEZER; RAMBO, 2009, p.11).  

Dado que a questão sucessória é impactada, uma vez que há possibilidades reais de 

geração de trabalho e renda na agricultura, o êxodo diminui, e isso pode ser notado na 

experiência da visita, pois todas as famílias compostas pelo Grupo Agroecológico possuem 

sucessores já definidos. Por esse motivo: 
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[...] a Agroecologia nas últimas décadas vem se destacando como uma 

alternativa para um desenvolvimento mais sustentável, e no Brasil tem 

suas raízes fortemente ligadas à agricultura familiar encontrando nesta as 

características necessárias para sua realização (SANTOS; TONEZER; 

RAMBO, 2009, p.11). 

Assim “por tais atributos os agricultores familiares são concebidos, na literatura 

sobre o rural, como uma categoria privilegiada capaz de levar a cabo a reconstrução do 

rural a partir de uma perspectiva socioambiental” (BRANDENBURG; SOUZA, 2009, p. 

94). Nessa direção, ousa-se pensar em uma nova ruralidade, onde os agricultores familiares 

são os protagonistas desse movimento (WANDERLEY, 2000). 

Diante disso, verifica-se no aporte literário buscado, o crescente interesse em torno 

desse tema, uma vez que “[...] a sociedade espera que a agricultura, não se limite somente à 

gestão dos espaços rurais mas possa ter influência sobre o equilíbrio do conjunto da 

sociedade” (ZANONI, 2004, p. 103).  

Nessa perspectiva esses agricultores constroem projetos que se 

contrapõem à lógica dominante do sistema. Reagem a um processo de 

dominação técnica e à condição de objeto de interesses econômicos e 

mercantis. Formulam novos projetos e constroem uma nova cultura que 

integra natureza e interesses sociais, racionalidade e subjetividade 

(BRANDENBURG, 2017, p. 156).  

Dentro do padrão agroecológico a própria agricultura familiar é ressignificada, ou 

seja, passa a ter um novo sentido para a sociedade, sendo possível aprender a valorizar uma 

nova cultura, uma outra visão de economia e de sociedade, pois o que está “em jogo” é a 

produção de qualidade pautada na sustentabilidade e na preocupação com a saúde humana e 

com o meio ambiente.  

Nesse sentido a agroecologia busca compatibilizar “[...] um padrão de produção 

agrícola que integre equilibradamente objetivos sociais, econômicos e ambientais” 

(ALTIERI, 2004, p.9). E isso pode ser observado a partir da experiência da visita técnica, 

pois a família ao introduzir a agroecologia na sua dinâmica produtiva, equilibrou os três 

objetivos citados por Miguel Altieri. Observou-se também nesse caso a perspectiva 

promissora da agroecologia em nível de mercado, já que a diversidade dos produtos 
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agroecológicos tem garantido ganhos financeiros, pois o mercado específico desse tipo de 

produção tem tido um crescimento vertiginoso.  

Toda a dinâmica do sistema agroecológico respeita o meio ambiente e seus 

agroecossistemas, pois dispensa a introdução de agentes externos, tais como agroquímicos 

e agrotóxicos, fazendo uso apenas de recursos naturais para o cultivo e manejo dos 

alimentos, alcançando o objetivo ambiental. Por esses motivos a família trocou a avicultura 

pela agroecologia. Uma das únicas dificuldades elencadas pela família no atual paradigma 

produtivo é a escassez de mão-de-obra, pois a demanda de alimentos agroecológicos é cada 

vez maior. 

Para Alfio Brandenburg, a agroecologia no contexto da agricultura familiar é 

considerada como uma nova agricultura, pois “[...] considera elementos da natureza, a 

experiência de uma vida tradicional e as informações e os elementos da modernidade. É um 

projeto que resgata natureza e tradição projetada na modernidade” (BRANDENBURG, 

2017, p. 156). Além do mais, a agroecologia se apresenta como uma nova dinâmica de vida 

social para o conjunto de agricultores familiares que,  

[...] vencendo o isolamento que empobrece e estiola as relações humanas, 

evitem as formas degradadas de muitas das aglomerações urbanas. O 

grande desafio consiste na busca de outras maneiras de produzir, que não 

agridam nem destruam a natureza, que valorizem o trabalho humano e 

contribuam efetivamente para o bem-estar das populações dos campos e 

das cidades. Os agricultores familiares, em sua grande diversidade, têm 

feito sua parte: acumularam em sua história experiências virtuosas com o 

trato da terra e da água, foram capazes de se organizar e de expressar seus 

pontos de vista, conquistaram aliados para suas causas e aprenderam a 

dialogar com instituições as mais diversas (WANDERLEY, 2009, p. 44).  

Segundo Wanderley, os próprios agricultores familiares “[...] defendem um modelo 

fundado na qualidade dos produtos e propõem um pacto social entre produtores e 

consumidores, isto é, entre os agricultores e as populações urbanas” (WANDERLEY, 2003, 

p. 54).   

Tendo em vista que o agricultor familiar é “[...] aquele que conhece de modo 

especial e detalhado a terra, as plantas e os animais que são seus, e que, por esta razão, 

sente-se comprometido com o respeito e a preservação da natureza” (WANDERLEY, 2003, 

p. 54). 
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Diante desse contexto, percebemos que a agricultura familiar está no 

centro de questões fundamentais que hoje estão postas em nível planetário 

e para a sociedade brasileira em particular. Entre elas, assumem especial 

relevo a preservação do patrimônio natural, a quantidade e a qualidade 

dos alimentos, as demandas de segurança alimentar, a adequação dos 

processos produtivos e a equidade das relações de trabalho 

(WANDERLEY, 2009, p. 44). 

Portanto, a agricultura familiar com bases agroecológicas possui outros valores, 

como os de respeito à natureza, a solidariedade entre os sujeitos, a preocupação em relação 

às próximas gerações, a participação social, ou seja, princípios opostos aos da agricultura 

capitalista. Isto é o que se percebeu principalmente a partir da ilustração da visita técnica 

apresentada, como uma experiência da agricultura familiar de base agroecológica. 

 

A POLÍTICA NACIONAL DE AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO ORGÂNICA 

Uma das problemáticas centrais relacionadas à dinâmica da agricultura moderna, é a 

poluição do meio ambiente e a contaminação dos alimentos. A sociedade de um modo geral 

espera na agricultura familiar uma produção diferenciada, que ao mesmo tempo produza o 

alimento de forma saudável e também preserve a natureza. Pode-se dizer que produzir 

alimentos adequados à saúde humana e que não prejudique o meio ambiente é um dos 

grandes desafios da agricultura atual.  

Dessa maneira, o sistema agroecológico é um contraponto aos danos ambientais 

resultantes do descaso da agricultura moderna em relação ao equilíbrio dos ecossistemas. 

Nesse sentido, são consideradas demandas societárias o debate da conscientização e 

preservação da natureza, a produção de alimentos saudáveis e a qualidade de vida.  

Nota-se que qualidade de vida está diretamente relacionada à ausência de 

insumos industrializados, ou mais diretamente a um “estilo de vida” que 

reproduz o ambiente natural. Uma vida saudável nessa concepção 

significa cultivar segundo as leis da natureza (BRANDENBURG, 2017, p. 

158, grifo do autor).  

Em vista disso, a produção agroecológica expande-se por conta de uma demanda 

crescente por produtos limpos, isto é, isentos de agrotóxicos, e em razão do número de 

agricultores que se motivam a produzir de maneira agroecológica (BRANDEMBURG, 
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2017, p. 153). Além disso, o agricultor familiar ocupa papel principal na produção de 

alimentos saudáveis, já que “o agricultor constrói outro padrão alimentar e ao mesmo 

tempo diversifica a produção e contribui com a biodiversidade do ecossistema” 

(BRANDENBURG, 2017, p. 158).  

Na efervescência do debate sobre a necessidade de preservação dos recursos 

naturais e de uma produção alimentar saudável, o Estado brasileiro institui através do 

Decreto presidencial n° 7.794, de 20 de agosto 2012 a Política Nacional de Agroecologia e 

Produção Orgânica (PNAPO), considerada como um marco histórico para a agroecologia 

no país, ao ter como objetivo a concretização da agricultura familiar de base agroecológica 

e orgânica. 

Essa política oficializa o fomento à transição agroecológica e à produção orgânica e 

de base ecológica, como uma estratégia voltada ao desenvolvimento rural sustentável. 

Sobre esse tipo de desenvolvimento, Rosana Badalotti (2003) destaca o seguinte: 

A perspectiva do desenvolvimento rural sustentável que pretende se 

contrapor ao modelo convencional de desenvolvimento está centrado 

principalmente na relação agricultura familiar e sustentabilidade. A noção 

de sustentabilidade pensada neste contexto extrapola a dimensão 

ambiental, ou melhor, busca pensar a relação entre o econômico, social, 

político e ambiental. Se, por um lado, a noção de desenvolvimento 

sustentável visa integrar os diversos aspectos que envolvem a relação 

homem/natureza, por outro, esta relação deve ser buscada a partir de um 

novo modelo de desenvolvimento que se diferencie do modelo tradicional 

(BADALOTTI, 2003, p.90-91). 

Ao compor o público prioritário da política nacional de agroecologia e produção 

orgânica, os agricultores familiares são considerados protagonistas do desenvolvimento 

rural sustentável, por isso, essa política veio para reunir e articular todas as estratégias que 

já vinham sendo desenvolvidas com esse objetivo no âmbito governamental, além de abrir a 

possibilidade de serem desenvolvidas novas ações de caráter transversal, capazes de dar um 

novo impulso a esses sistemas produtivos (SAMBUICHI et al., 2017). 

Estabelece como objetivos integrar, articular e adequar políticas, programas e ações 

indutores da transição agroecológica, da produção orgânica e de base agroecológica, no 

intuito do desenvolvimento sustentável, da melhoria de qualidade de vida da população por 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7794.htm


 

V SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

II SEMINÁRIO DA REDE IBEROAMERICANA DE 
ESTUDOS SOBRE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E 

GOVERNANÇA  

 

1282 
 Toledo, Paraná de 17 a 19 de outubro de 2018. 

 

meio da oferta e consumo de alimentos saudáveis e do uso sustentável dos recursos naturais 

(BRASIL, 2012).  

A instituição da política nacional de agroecologia e produção orgânica é resultado 

“[...] de um longo processo de luta por parte de setores da sociedade que atuam no 

questionamento do – e na resistência ao – modelo conservador de modernização da 

agricultura” (SAMBUICHI et al., 2017, p. 117). Valmir Stropassolas acrescenta que, a 

política nacional de agroecologia e produção orgânica “surgiu em decorrência das lutas dos 

movimentos sociais, sobretudo das mulheres e especialmente a partir das reivindicações da 

Marcha das Margaridas” (STROPASSOLAS, 2017, p. 449).  

Os movimentos sociais ligados à agroecologia e à produção orgânica começaram a 

introduzir as suas pautas na agenda das políticas públicas e a estabelecer, assim, uma 

parceria com o governo na formulação e gestão de uma política voltada à promoção do 

desenvolvimento rural sustentável (SAMBUICHI et al., 2017). 

É importante esclarecer que a produção agroecológica e produção orgânica não são 

sinônimas, na medida em que: 

[...] a agroecologia é uma ciência, com limites teóricos bem definidos, que 

procura inter-relacionar o saber de diferentes áreas do conhecimento, com 

o objetivo de propor um encaminhamento para a agricultura que respeite 

as condicionantes ambientais impostas pela natureza a esta atividade 

econômica. Isto porém, sem esquecer que o processo de produção agrícola 

deve estar necessariamente vinculado a um desenvolvimento social e 

econômico sustentável, ou seja, a agricultura deve ser entendida como 

uma atividade econômica que permita suprir as necessidades presentes 

dos seres humanos, respeitando os limites ambientais de forma a não 

restringir as opções futuras [...]. Já a produção orgânica é uma prática 

agrícola, que apresenta alguns vieses expressos em diferentes formas de 

encaminhamento tecnológico e de inserção no mercado, onde em função 

de como esta ocorre, os limites teóricos da agroecologia são respeitados 

em maior ou menor grau. O que aqui se coloca, portanto, é que a 

agricultura orgânica, enquanto prática agrícola, possui características 

técnicas moldadas em função do contexto social em que se insere (ASSIS; 

ROMEIRO, 2002, p.73-74). 

“A agroecologia abrange uma diversidade ampla de temas relacionados ao 

desenvolvimento rural [...], como água, terra e biodiversidade, passando pela valorização 
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dos conhecimentos das comunidades, até questões de gênero e gerações” (SAMBUICHI et 

al., 2017, p.139). Além disso, a política nacional de agroecologia e produção orgânica: 

[...] abarca também os temas ligados à agricultura orgânica, abrangendo 

questões relacionadas à normatização, à certificação, ao desenvolvimento 

de insumos fitossanitários, aos mercados diferenciados e a outros temas. 

Aliam-se, ainda, na Pnapo, as questões relacionadas a extrativismo e 

sociobiodiversidade (SAMBUICHI et al., 2017, p. 139). 

Diversos estudos sobre as ruralidades contemporâneas indicam o enfoque 

agroecológico como principal alternativa capaz de enfrentar estruturalmente as múltiplas 

dimensões da crise ambiental que se aprofunda como resultado de padrões de 

desenvolvimento ambientalmente insustentáveis e socialmente excludentes.  

Ao analisar o decreto que instituiu a Política Nacional de Agroecologia e Produção 

Orgânica (PNAPO), percebe-se a preocupação do Estado brasileiro, apesar de tardiamente, 

em proteger o meio ambiente e produzir os alimentos com qualidade. 

Dentre os instrumentos para a efetivação dessa política está o Plano Nacional de 

Agroecologia e Produção Orgânica – PLANAPO, tendo como conteúdo o diagnóstico; 

estratégias e objetivos; programas, projetos, ações; indicadores, metas e prazos; e modelo 

de gestão do Plano. Conforme o Art. 6° são instâncias de gestão da PNAPO: a Comissão 

Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica - CNAPO; e a Câmara Interministerial de 

Agroecologia e Produção Orgânica – CIAPO (BRASIL, 2012).  

Conforme o Decreto a política nacional de agroecologia e produção orgânica 

(PNAPO) será implementada pela União em regime de cooperação com Estados, Distrito 

Federal e Municípios, organizações da sociedade civil e outras entidades privadas.  

Neste sentido, o desempenho institucional do Estado a partir da aprovação da 

política nacional de agroecologia e produção orgânica criou a possibilidade para aprimorar 

e valorizar a cadeia produtiva local do sistema agroecológico e orgânico de produção. 

 

CONCLUSÃO 

 Analisando de forma amplificada a complexidade das questões conexas às 

ruralidades contemporâneas, a agroecologia se apresenta como uma alternativa diferenciada 

de produção, que tem como protagonista a agricultura familiar, contrapondo-se ao sistema 
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agrícola hegemônico que tem provocado a degradação do meio ambiente e a exclusão 

social em suas múltiplas configurações.  

 Além disto, ela se apresenta como um dos principais paradigmas de práticas 

revolucionárias da agricultura moderna, comprometida verdadeiramente com a condição 

humana, e não apenas com a acumulação de capital.  

 Ao completar esse estudo, algumas considerações julgadas pertinentes são 

sistematizadas. Como a agricultura familiar é normatizada somente a partir da Constituição 

Federal de 1988 no bojo dos primeiros sinais de esgotamento da agricultura capitalista, que 

excluiu as populações rurais mais pobres do campo e agrediu expressivamente o meio 

ambiente, surgem os movimentos agroecológicos que propõem uma produção diferenciada 

e que encontram na agricultura familiar as principais bases para a sua implementação. 

 Dessa forma, a agroecologia no contexto da agricultura familiar tem como 

finalidade um projeto socioeconômico que não se limita a produzir e vender, mas busca 

algo maior: um projeto político-social que impacte o âmbito econômico, social e ambiental.  

 O paradigma agroecológico, além de proporcionar renda, elege valores como a 

valorização do saber local, o bem viver com os recursos naturais, o respeito aos demais 

seres humanos e principalmente a conservação da natureza.  

Os excluídos da “agricultura formal - capitalista” estão percebendo que buscar 

juntos uma forma de construção das necessidades da vida é uma forma digna de existência. 

Pois é possível sim viver bem no sentido econômico, social e ambiental a partir da 

produção agroecológica. E isso foi perceptível na experiência da visita técnica. 

A resistência dos agricultores familiares ao domínio do capital sob essa nova 

perspectiva de produção é uma aposta num mundo melhor. A intenção é construir muito 

mais do que riquezas materiais, mas uma nova cultura na forma de viver no planeta terra. 

Uma vida que represente uma cultura de paz com a natureza, com os outros, com o mundo 

e consigo mesmo. 

Verifica-se que a agricultura familiar de base agroecológica demonstra ser um 

caminho de pleno equilíbrio entre homem e natureza, pois resgata e ressignifica categorias 
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como diversidade, sustentabilidade, solidariedade, preocupação com os ecossistemas e com 

as próximas gerações, etc. 

Ademais, esse tipo de agricultura se fortalece por meio da Política Nacional de 

Agroecologia e Produção Orgânica (PNAPO), dos movimentos agroecológicos, das 

organizações dos agricultores familiares, e pela demanda da sociedade que toma 

consciência que a agricultura convencional tem causado inúmeros danos ambientais e 

sociais e beneficiado apenas o capital em detrimento do empobrecimento e adoecimento da 

maior parte da população.  

Desse modo, a agroecologia no contexto da agricultura familiar em sua pluralidade 

de expressões demonstra ser um caminho para o desenvolvimento rural sustentável, pois 

além de construir uma cultura de consciência sustentável na perspectiva da preservação do 

meio ambiente, atua na geração de trabalho e renda e na promoção da consciência de que 

outro mundo é possível.  
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LOCALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA: EL CASO DE LAS TRECE 

CIUDADES PRINCIPALES EN COLOMBIA 

LOCALIZATION AND PRODUCTIVE SPECIALIZATION: THE CASE OF THE THIRTEEN 

MAIN CITIES IN COLOMBIA  

 

María Martinez Cohen127 

Cristian Orlando Avila128 

Nilton Marques de Oliveira129 

 

 

SESSÃO TEMÁTICA: ST4- Meio ambiente, desenvolvimento regional e demografia 

 

 

Resumen: Esta investigación analiza la dinámica regional de las actividades productivas en las 

trece ciudades principales colombianas, usando medidas de localización para los años 2001 y 

2016.  Para ello, se utilizaron indicadores como el Cociente de Localización, el Coeficiente de 

Asociación Geográfica y el Multiplicador del Empleo.  El objetivo de este artículo consiste en 

verificar la diversificación productiva en los diferentes departamentos analizados y la capacidad 

de generar empleo en cada sector de la economía. Los datos utilizados fueron extraídos de la 

Gran Encuesta de Hogares según rama de actividad económica. Los resultados apuntan que la 

Economía Colombiana posee un grupo de departamentos con una dualidad importante en su 

sistema productivo, en el que el sector minero energético jugo un papel fundamental para jalonar 

la economía. Por otro lado, es posible visualizar que, pese a tener los sectores Industria y 

Transporte una alta representatividad en algunos departamentos, en general la economía 

Colombia continua dependiente de una actividad primaria, una secundaria y una terciaria.  

 

 

Palabras Claves: Localización. Especialización productiva. Ciudades Colombianas.  

 

 

Abstract: This research analyzes the regional dynamics of productive activities in the main 

cities of Colombia, using localization measures for the years 2001 and 2016. For this, it was 

required to use indicators such as the Location coefficient, the Geographical Association 

Coefficient and the Employment Multiplier.  The objective of this article is to verify the 

productive diversification in the different Departments (States) analyzed and the capacity to 
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generate employment in each sector of the economy. The data used was taken from the “Large 

Household Survey “according to each branch of economic activity. The results suggest that the 

Colombian economy has a group of departments with an important duality in its productive 

system, where the Energy mining sector played a fundamental role in shaping the economy. On 

the other hand, it is possible to conclude that, although the Industry and Transport sectors are 

highly representative in some departments (states), in general the Colombian economy continues 

to be dependent on a primary, secondary and tertiary activity. 

 

 

Keywords: Localization. Productive Specialization. Cities in Colombian. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Este trabajo tiene como objetivo estimar y analizar los indicadores de análisis regional 

por rama de actividad productiva en la geoeconomía colombiana utilizando informaciones de las 

trece ciudades principales entre los años 2001 y 2016. Se empleará como fuente de datos la Gran 

Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) actualizada al año 2017, esa encuesta tiene como 

objetivo principal brindar información sobre empleo, desempleo e inactividad de la población 

colombiana. El análisis estará direccionado para aquellos sectores con mayor capacidad de 

generar empleo. 

En 2001 la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) hizo pública 

una compilación de artículos titulada Desarrollo Económico Local y Descentralización. En ese 

trabajo fue definido el concepto de desarrollo económico local como un proceso de crecimiento 

y de cambio estructural que tiene como objetivo aumentar el bienestar de una región. Para 

alcanzar ese tipo de desarrollo, también conocido como endógeno, es necesario que la localidad 

utilice de forma eficiente sus propios recursos económicos, humanos, institucionales y culturales. 

Del mismo modo, el documento anteriormente citado, afirma que el modelo de desarrollo 

local a diferencia del paradigma de los años cincuenta y sesenta, puede ser difuso y no 

concentrado en las grandes ciudades, sin embargo, el nuevo modelo endógeno comparte algunas 

ideas con el modelo anterior, como por ejemplo el hecho de que un aumento de la productividad 

y por ende del crecimiento económico, son consecuencia de factores externos como la 

innovación de empresas, producción en escala y la generación de mano de obra 

(MALDONADO, 2000). 
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Galvis (2014) afirma que en Colombia tres cuartas partes de la población vive en los 

centros urbanos, debido a una mayor calidad de vida, diversidad de bienes y servicios y mejores 

posibilidades de crecimiento económico. Por otro lado, el autor destaca que, si el Producto 

Interno Bruto del país estuviera definido por la producción de tres sectores siendo estos industria, 

servicios y financiero, es muy probable que el 80% de la producción estaría concentrado en 6 

departamentos: Cundinamarca, Antioquia, Valle del cauca, Santander, Atlántico y Bolívar. Vale 

la pena esclarecer que las capitales de esos seis departamentos hacen parte de las trece 

principales ciudades del país siendo estas Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla y 

Cartagena en las cuales se concentran la mayor parte del capital humano nacional. Aun cuando 

todo el panorama anteriormente descrito demuestre una concentración de la actividad económica. 

Maldonado (2000) afirma que en Colombia no existe el predominio de un centro urbano como 

ocurre en la mayoría de los países suramericanos y por el contrario existe una propensión a 

desconcentrar la actividad económica, relacionada al surgimiento de polos industriales en varios 

departamentos del país. 

Además de esta introducción, este articulo incluye un análisis sobre algunas teorías de 

economía regional, seguida de una descripción sobre la posición geográfica de las principales 

ciudades colombianas, continuando con una caracterización de los respectivos sectores 

económicos y se finaliza con las consideraciones finales. 

 

TEORIAS DE LA ECONOMÍA REGIONAL 

 

La producción teórica en economía regional ha sido fundamental para el análisis de las 

economías locales a nivel mundial. Los valiosos aportes realizados por Von Thunen (1966), 

Weber (1969) y Christaller (1966) sobre teorías de localización permitieron vislumbrar la 

importancia de algunos factores como los costos de transporte, mano de obra, distancia entre el 

mercado, recursos naturales y las ciudades dentro de la geografía económica, utilizando como 

base de estudio la actividad agrícola e industrial de la época. 

A partir de los años cincuenta surgieron nuevos estudios sobre desarrollo regional 

basados en factores de aglomeración. Estos tuvieron como fuente de inspiración las ideas de 
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Marshall (1890) quien argumentó en su libro principios de Economía sobre las ventajas que 

proporciona el intercambio de informaciones, y la abundante oferta de mano de obra, en 

mercados donde empresas del mismo sector tiende a aglomerarse autores como Perroux (1955) y 

Myrdal (1957) intentaron comprender los conceptos relacionados a la aglomeración inicialmente 

analizados por Marshall. 

Perroux (1955) en su teoría de los polos de crecimiento presentó como idea central el 

impacto que puede ocasionar la existencia de un polo industrial complejo en la estructura 

económica de un determinado lugar, una vez que este estimula diversas actividades económicas 

en cadena. Una de las características del crecimiento analizado por Perroux es que este, no es 

simultáneo y la intensidad con que aparece es variable, propagándose en diferentes puntos de la 

economía. Por su parte Myrdal (1957) argumenta que las fuerzas del mercado tienden a aumentar 

la desigualdad dentro de una región o país, por lo que propone la intervención estatal para 

minimizar los efectos del mercado. Según Myrdal el proceso de causación circular y acumulativa 

de los países menos desarrollados es válido dentro del campo de las relaciones sociales, en donde 

un factor negativo causa otros factores negativos.  

Por otro lado, North (1955) realizó un trabajo de observación en diferentes regiones 

americanas y canadienses para verificar el proceso de desarrollo económico. El autor constato 

que muchas regiones evolucionaron sin necesidad de pasar por procesos evolutivos que 

implicaran sistemas agrícolas, economías de subsistencia, economías de servicios y una fase de 

sustitución de importaciones como otros economistas afirman. Como resultado de este trabajo 

surgió su artículo “Teoría de la localización y crecimiento Económico Regional” en el cual 

North argumenta que el crecimiento de una región está fuertemente vinculado al suceso de sus 

exportaciones básicas, mientras que los otros productos eran destinados a suplir el consumo 

local. Además, el autor afirma que la renta per capital y absoluta de una región también están 

relacionadas a las exportaciones, debido al efecto directo existente entre el empleo de la industria 

de exportación y el empleo de la industria local (NORTH, 1955). 

Considerando las diferentes teorías existentes sobre análisis regional, es conveniente 

mencionar una compilación de estudios publicados por el Banco de la República de Colombia 

donde se da a conocer algunos de los factores que han determinado el desarrollo de las 
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principales ciudades colombianas. Estos estudios afirman que las ciudades colombianas son un 

claro ejemplo de aglomeración de centros urbanos industriales. Sin embargo, esclarece que 

cuando se realiza el análisis en términos locales, es decir, cuando se compara la actividad 

industrial de una ciudad principal con respecto a su departamento la participación industrial es 

altamente significativa, no ocurriendo lo mismo cuando se compara con relación al ámbito 

nacional. Acosta (2013) afirma que la ciudad de Cartagena para los años de 1997 a 2004 

representó casi el 100% de su producción industrial con relación a su departamento (Bolívar), sin 

embargo, cuando es comparada con la producción nacional el Departamento de Bolívar solo 

aportó el 6% del total nacional. 

Para el caso específico de la ciudad de Bucaramanga departamento de Santander, 

Aguilera (2013) afirma que el crecimiento económico de esta región está explicado por el 

desarrollo de sus instituciones, su vínculo con el capital humano y algunos aspectos geográficos. 

El autor afirma que Bucaramanga se distingue por tener un capital humano altamente capacitado 

y provisto de excelentes instituciones educativas, centros de investigación y desarrollo 

tecnológico. En este orden de ideas, es posible afirmar que Colombia cuenta con diversos 

factores que explican el desarrollo económico de sus regiones. 

 

METODOLOGIA  

 

El objetivo de esta sección es describir la metodología de los indicadores de análisis 

regional para las 13 ciudades principales de Colombia entre los años 2001 e 2016. A partir de las 

medidas de localización fueron explorados tres indicadores: El cociente de localización (CL), el 

Coeficiente de Asociación Geográfica (CAG) y el multiplicador del empleo. La variable 

utilizada en el análisis será el número de empleos formales distribuidos por sector económico, 

bajo el supuesto de que los sectores más dinámicos emplean más mano de obra a través del 

tiempo. Lo que termina estimulando el consumo y la distribución de la renta local y regional.  
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Los datos del empleo formal fueron extraídos de la Gran Encuesta de Hogares según 

rama de actividad con datos actualizados al año 2017. El periodo de análisis fueron los años 

2001 e 2016 considerando los 10 sectores de la economía según rama actividad económica, 

implementado por el  Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, es decir: 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; Explotación de Minas y Canteras; Industria 

manufacturera; Suministro de Electricidad Gas y Agua; Construcción; Comercio, hoteles y 

restaurantes; Transporte, almacenamiento y comunicaciones; Intermediación financiera; 

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler; Servicios comunales, sociales y 

personales.  

Para estimar las medidas de localización las informaciones serán organizadas en una 

matriz que relaciona la distribución sectorial-espacial de la variable base que es el empleo 

formal. Las columnas muestran la distribución del empleo entre los departamentos y las líneas 

muestra la distribución de la mano de obra por sector de todos los departamentos analizados.  

Considerando esa distribución se tienen las siguientes ecuaciones:  
   

   𝐸𝑖𝑗 = 𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑖 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑗     (1) 

   ∑ 𝐸𝑖𝑗𝑗 = 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑖 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑗) (2) 

   ∑ 𝐸𝑖𝑗𝑖 = 𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑗                               (3) 

   ∑𝑖∑𝑗𝐸𝑖𝑗 = 𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑦  𝑑𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜  (4) 

 

A partir de las cuatro ecuaciones anteriores, se organizó el cuadro 1 que muestra las 

medidas de localización y el multiplicador de empleo. Las medidas del cociente de localización y 

coeficiente de asociación geográfica son de naturaleza sectorial representando la localización de 

las actividades productivas entre los departamentos, es decir, buscan identificar patrones de 

concentración o dispersión de la mano de obra por rama de actividad en un determinado periodo. 

La ecuación del cociente de localización CL presentado en el cuadro 1 es utilizada para 

comparar la participación porcentual de la mano de obra del departamento con relación a la 

participación porcentual del total nacional. La importancia del departamento en el contexto 

nacional, en relación con el sector analizado, es demostrada cuando CL adquiere valores ≥ 1, 

representando las actividades básicas. Los sectores con valores < 1 serían los no básicos, lo que 

significa que la actividad productiva no está relativamente concentrada en la unidad territorial 

(ALVES, 2012; PIFFER, 2012).  
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El CAG muestra la asociación geográfica entre dos sectores (i e k) comparando las 

distribuciones porcentuales de la mano de obra entre los departamentos. Sus valores varían de 

cero (0) a uno (1). Cuando adquiere valores próximos a cero, significa que el sector i estará 

distribuido regionalmente de la misma forma que el sector k, evidenciando que los patrones de 

localización de los sectores están asociados geográficamente (ALVES, 2012). 

Según Lira y Quiroga (2009) Dentro del análisis regional la base económica es 

representada por la producción exportable, bajo el supuesto de que los sectores con CL > 1 

muestran una especialización relativa, en este orden de ideas existen también las actividades no 

básicas que según Piffer et al. (2002) son aquellas que producen bienes y servicios para el 

consumo interno.  Por otro lado, existe el cálculo del multiplicador del empleo básico, el cual 

indica los componentes necesarios para formar la base económica. 

Cuadro 1 - Medidas de Localización y multiplicador del empleo 

Indicador Ecuación Interpretación de resultados 

Cociente de 

Localización (CL) 
CL =

𝐸𝑖𝑗/ ∑ 𝐸𝑖𝑗𝑗

∑ 𝐸𝑖𝑗𝑖 /∑𝑖∑𝑗𝐸𝑖𝑗
 

CL≥ 1 Localización significativa 

0,50 ≤CL≤ 0,99 localización media 

CL ≤ 0,49 localización débil 

Coeficiente de 

Asociación Geográfica 

(CAG) 

𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑖       𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑘 = 𝐶𝐴𝐺𝑖𝑘

=
⟦[

𝐸𝑖𝑗
Σ𝑖𝐸𝑖𝑗

⁄ ] − [
𝐸𝑖𝑗

Σ𝑘𝐸𝑖𝑗
⁄ ]⟧

2
 

0,19 ≤ CAG ≤ 0,00 = Asociación significativa 0,25 ≤ 

CAG ≤ 0,19 = Asociación media 

0,31 ≤ CAG ≤ 0,24 = Asociación débil 

Empleo Básico y No 

Básico) 
𝐵𝑖𝑗 = 𝑆𝑖𝑗 − 𝑆𝑡𝑗 (

𝑁𝑖

𝑁𝑡
) 

En la actividad básica el valor mayor que uno será la 

rama de actividad más importante del departamento. 

Multiplicador de 

Empleo Básico 

EN = α E para (0 > a >1) 

E = αE +EB 

EB = E (1 – α) 

E = 1/1 – α EB o  E = K EB 

A cada puesto de empleo generado en la actividad 

básica (X + 1) unidad de empleo en la actividad no 

básica del departamento. 

Fuente: Haddad (1989); Piffer (2009, 2012); Alves (2012). 

Piffer (2009) describe la forma como se deben calcular los empleos básicos y no básicos 

en determinada región tal como aparece en el cuadro 1: 𝐵𝑖𝑗 es el empleo básico de la actividad i 

en la región j, 𝑆𝑖𝑗 es el empleo en la actividad i en le región j, 𝑆𝑡𝑗 es el empleo total en la región j, 

𝑁𝑖 es el total del empleo en la actividad i en el país y 𝑁𝑡 es el total de empleos en el país. Si 

existiera alguna relación entre el empleo y las actividades básicas de exportación, entonces, 𝐵𝑖𝑗 

será mayor que uno. 
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Finalmente, el multiplicador del empleo básico que es utilizado para medir el impacto del 

empleo básico en cada departamento. Según el cuadro 1 se observa que: (EM) es el empleo no 

básico, (EB) es el empleo básico, (α) es el coeficiente del empleo, E es el empleo total, y (K) es 

el multiplicador de empleo de la región analizada.  El multiplicador del empleo muestra cuantos 

empleos son generados en la rama de actividad no básica dado el aumento de un empleo en los 

ramos de actividades básicas (PIFFER, 2009). 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS 13 CIUDADES PRINCIPALES EN COLOMBIA  

 

Para realizar el análisis regional se han seleccionado las 13 ciudades principales 

colombianas que representan la economía de cada departamento: Medellín (Antioquia); Bogotá 

(Cundinamarca); Barranquilla (Atlántico); Cartagena (Bolívar); Manizales (Caldas); Montería 

(Córdoba); Villavicencio (Meta); Pasto (Nariño); Cúcuta (Norte de Santander); Pereira 

(Risaralda), Bucaramanga (Santander); Ibagué (Tolima) y Cali (Valle del Cauca) Ver mapa 1.  

 

Mapa 1 - Ubicación geográfica de las 13 ciudades principales colombianas y su respectivo departamento. 

 
Fuente: Adaptado del IGAC 2017, con datos DANE 2018. 
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LOCALIZACIÓN DE LOS SECTORES DENTRO DE LA GEOECONOMIA 

COLOMBIANA 

 

En esta sección se discuten los principales resultados del análisis regional de 13 

departamentos colombianos representados por su ciudad capital. La tabla 1 muestra los cocientes 

de localización para diez sectores económicos. Los sectores o ciudades con un cociente de 

localización mayor que la unidad, representan aquellas actividades con mayor especialización, es 

decir, actividades base que son el motor de la economía local en términos del empleo. Los 

sectores fueron enumerados de la siguiente forma: 1) Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 

pesca, 2) Explotación de Minas y Canteras, 3) Industria manufacturera, 4) Suministro de 

Electricidad Gas y Agua, 5) Construcción 6) Comercio, hoteles y restaurantes, 7) Transporte, 

almacenamiento y comunicaciones, 8) Intermediación financiera, 9) Actividades inmobiliarias, 

empresariales y de alquiler, y 10) Servicios comunales, sociales y personales. 

 

Tabla 1 - Cociente de Localización (CL) 13 ciudades principales de Colombia 

 
Fuente: Resultados de la investigación 

 

El sector de la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (1) presentó en el año 

2001 nueve departamentos con CL ≥ 1 representados por sus ciudades principales: Cartagena 

Depart. 2001 2016 2001 2016 2001 2016 2001 2016 2001 2016 2001 2016 2001 2016 2001 2016 2001 2016 2001 2016

5 0,71 0,91 0,55 0,5 1,34 1,28 1,05 1,13 1,03 1,18 0,86 0,93 0,92 0,86 1,05 0,9 0,97 0,97 0,95 0,93

8 0,65 0,46 1,26 0,48 0,86 0,91 2,02 1,87 1,29 1,11 1,19 1,09 0,93 1,21 0,67 0,75 0,74 0,8 0,94 0,96

11 0,77 0,74 1,3 1,22 0,96 0,97 0,78 0,6 0,86 0,85 0,93 0,93 1,02 0,97 1,33 1,36 1,34 1,23 1,03 1,03

13 1,48 0,93 0,81 2,48 0,56 0,62 2,09 1,53 1,49 1,35 1,09 1,06 1,28 1,62 0,55 0,45 0,79 0,73 1,09 1,02

17 2,39 1,39 0,89 1,22 0,87 0,91 1,65 2,08 1,07 1,08 0,96 0,92 0,97 0,87 0,72 0,76 0,81 1,09 1,12 1,13

23 2,38 1,27 0,67 1,67 0,6 0,55 1,27 1,39 1,13 1,18 1,1 1,14 0,88 1,09 0,52 0,67 0,54 0,54 1,28 1,3

50 2,21 1,54 1,89 2,68 0,59 0,48 1,14 1,81 1,12 1,34 1,2 1,28 1,17 1,05 0,53 0,73 0,88 0,78 0,99 0,96

52 1,51 1,41 0,29 0,34 0,74 0,65 0,95 0,99 0,95 0,84 1,1 1,11 1,09 1,22 0,71 0,6 0,59 0,68 1,18 1,25

54 1,24 1,31 2,13 1,72 1,08 0,91 0,48 1,58 1 1 1,22 1,18 0,96 1,05 0,53 0,53 0,46 0,68 0,87 0,99

66 2,51 2,56 0,57 0,79 1,03 0,96 0,96 1,21 1,05 1,05 1,07 1,08 0,91 0,91 0,68 0,61 0,81 0,92 0,9 0,96

68 1,14 2,19 1,1 1,01 1,09 1,06 0,82 1 0,8 1 1,08 1,01 1,11 1,08 0,89 0,79 0,77 0,91 0,91 0,93

73 2,37 2,34 0,92 0,82 0,91 0,86 1,15 1,18 0,97 1,18 1,12 1,16 0,95 0,95 0,81 0,76 0,55 0,75 1,01 0,96

76 0,66 0,9 0,33 0,41 1,04 1,14 0,68 0,76 1,06 0,94 1,05 1,07 0,99 0,9 0,85 0,86 0,83 0,82 1 0,99

6. Comercio, 

hoteles y 

restaurantes

7. 

Transporte, 

almacenam 

y comunic.

8. 

Intermedia

ción 

financiera

Sectores

1. 

Agricultura, 

ganaderí a, 

caza, silvic y 

pesca

2. 

Explotación 

de Minas y 

Canteras

3. Industria 

manufactur

era

4. 

Suministro 

de Electric. 

Gas y Agua

5. 

Construcción

9. 

Actividades 

inmobiliarias 

empresarial  y 

de alquiler

10. 

Servicios 

comunales, 

sociales y 

personales
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(13), Manizales (17), Montería (23), Villavicencio (50), Pasto (52), Cúcuta (54), Pereira (66), 

Bucaramanga (68) y Ibagué (73). En el 2016 algunos de estos departamentos pasaron a tener una 

menor participación dentro del sector, sin embrago, estos continuaron siendo mayor que la 

unidad, excepto el caso de la ciudad de Cartagena (departamento de Bolívar 13) que pasó a tener 

un coeficiente de localización de 1,48 en 2001 a 0,93 en 2016.  

 

Figura 1 - CL de la Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca de las 13 ciudades principales entre los años 

2001 – 2016 

 
 

La figura 2 presenta el CL del sector de Explotación de minas y canteras (2). Las 

ciudades principales que para el año 2001 presentaron CL ≥ 1 fueron: Barranquilla (8), Bogotá 

(11), Villavicencio (50), Bucaramanga (68) y finalmente, Cúcuta (54) con el mayor CL superior 

a 2. Mientras en el 2016, la mayoría de estos departamentos se mantuvieron con un CL ≥ 1 a 

excepción de Barranquilla (8) que cayó a 0,48. Manizales (17) y Montería (23) alcanzaron un CL 

≥ 1 y Cartagena (13) y Villavicencio (50) pasaron de 0,81 y 1,89 a 2,48 y 2,68 en 2016, 

respectivamente. 
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Figura 2 - CL de Sector Explotación de Minas y Canteras de las 13 ciudades principales de Colombia entre los años 

2001 -2016. 

 
 

La figura 3 muestra el comportamiento de la Industria manufacturera en las 13 

principales ciudades de Colombia. Para el año 2001 solo 5 presentaron CL ≥ 1 siendo estas: 

Medellín (5), Cúcuta (54), Pereira (66), Bucaramanga (68) y Cali (76). Para el año 2016 el sector 

de la industria continuó creciendo lentamente en solo una de las cinco ciudades; Cali (Valle del 

cauca) pasando de 1,04 en 2001 a 1,14 en 2016 y continuo con coeficiente ≥ 1 con Medellín 

(Antioquia) y Bucaramanga (Santander). Otero (2017) considera que a pesar de estos 

departamentos ser afectados por el narcotráfico en décadas anteriores sufriendo fuertes 

contracciones, a partir del año 2010 la industria presenta leves signos de recuperación. Por su 

parte Diaz (2013) realiza una comparación entre la estructura económica santandereana y la 

colombiana entre los años 2001-2011 y afirma que el sector de la industria y de la construcción 

tuvieron mayor participación en el departamento que en el país. 

En Colombia el DANE realiza la Encuesta Anual manufacturera (EAM) los resultados 

para el año 2016 apuntan que el 69,3% de la población ocupada por la industria nacional se 

encuentra en Bogotá, Medellín y Cali, mientras que solo el 15,3% se ubicaron en Barranquilla, 

Pereira, Bucaramanga, Manizales, Cartagena y Cúcuta. Así mismo, los resultados de la EAM 

demuestran que las actividades industriales con mayor participación fueron la confección de 

prendas de vestir, elaboración de productos alimenticios y otros productos químicos.  
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Figura 3 - CL del Sector Industria manufacturera de las 13 ciudades principales de Colombia entre los años 2001 -

2016. 

 

En la figura 4 se presenta el CL del sector Suministro de electricidad, gas y agua de 2001 

y 2016. Se puede afirmar que es un sector representativo en la mayoría de las ciudades 

principales, en especial para Barranquilla (8) y Cartagena (13) con CL ≥ 2 en 2001. Para el 2016, 

es el sector con 11 ciudades con CL ≥ 1, solo Bogotá (11) y Cali (76) no hacen parte. 

 

El sector de la Construcción representado en la figura 5 fue bastante dinámico 

representando un valor agrado significativo en la mayoría de los departamentos, con excepción 

de Bogotá (11), Pasto (52) y Cali (76) en 2016.  
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Figura 4 - CL de Sector Suministro de Electricidad Gas y Agua de las 13 ciudades principales de Colombia entre 

los años 2001 -2016. 

 
 
Figura 5 - CL de Sector Construcción de las 13 ciudades principales de Colombia entre los años 2001 -2016. 

 

 

La figura 6 muestra los cambios existentes entre los años 2001 y 2016 en el sector de 

Comercio, hoteles y restaurante. De los 13 departamentos analizados solo 3 ciudades principales 

presentaron CL menor a la unidad, siendo Medellín (5) Bogotá (11) y Manizales (17), aunque se 
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encuentran sobre 0,9 en 2016. Se puede inferir que este sector representa un valor agregado para 

la economía del país. Galvis (2014) en análisis realizado sobre la composición del Producto 

Interno Bruto (PIB) para los años 2000 y 2011, encontró que el sector de servicios que abarca 

comercio, hoteles y restaurantes entre otros, representa el 71% de la economía Bogotana y el 

48% para el resto del país. Lo que indica ser un sector con una dinámica significativa en el país. 

 

Figura 6 - CL de Sector Comercio, hoteles y restaurantes de las 13 ciudades principales de Colombia entre los años 

2001 -2016. 

 

 

La ciudad principal con el CL más alto en el sector de Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones del periodo 2001 a 2016 es Cartagena (13) con 1,28 y 1,62 respectivamente.  

Así mismo, aunque 3 ciudades tuvieron más de 0,95 representan un Cociente de Localización 

media; Manizales (17), Ibagué (73) y Cúcuta (54). No obstante, para el 2016, Cúcuta si alcanzo 

un CL ≥ 1; junto a Barranquilla (8), Montería (23), Villavicencio (50), Pasto (52) y Bucaramanga 

(68), Véase la figura 7. 

El sector de intermediación financiera según muestra la figura 8 fue significativo para 

Medellín (5) y Bogotá (11) en el 2001 perdiendo representatividad los años subsiguientes en casi 
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todas las ciudades principales, quedando Bogotá con la única participación significativa. El CL 

de la ciudad de Bogotá que representa el departamento de Cundinamarca fue de 1,33 para el año 

2001 pasando a ser de 1,36 para el año 2016. 

 

Figura 7 - CL de Sector Transporte, almacenamiento y comunicaciones de las 13 ciudades principales de Colombia 

entre los años 2001 -2016. 

 
 

Figura 8 - CL de Sector Intermediación financiera de las 13 ciudades principales de Colombia entre los años 2001 -

2016. 

 

Otro sector con poca participación en Colombia durante el periodo analizado es el de 

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler. Solo para el caso de la capital del país 
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donde presento un CL igual a 1,34 y 1,23, para los años 2001 y 2016 respectivamente. Para el 

año 2016 la ciudad de Manizales (17) mejoro su participación pasando a tener un CL = 1,09 

véase la figura 9. 

 

Figura 9 - CL de Sector Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler de las 13 ciudades principales de 

Colombia entre los años 2001 -2016. 

 

 

La figura 10 muestra que el sector de Servicios comunales, sociales y personales es muy 

dinámico en 2001, donde 8 ciudades principales tienen un CL ≥ 1 y las 5 restantes están sobre 

0,9. Sin embargo, Villavicencio (50) e Ibagué (73) en 2016 caen a CL media. 
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Figura 10. CL de Sector Servicios comunales, sociales y personales de las 13 ciudades principales de Colombia 

entre los años 2001 -2016. 

 

 

En este orden de ideas y a manera de conclusión preliminar, se puede definir que 8 de los 

13 departamentos medidos a través de sus ciudades principales en 2016 tienen la Agricultura, 

ganadería, caza, silvicultura y pesca como uno de sus motores de crecimiento y aunque las ramas 

de actividad económica de Construcción y Comercio, hoteles y restaurantes se encuentran 

especializadas en 10 departamentos cada una, el sector de agricultura posee tres ciudades 

principales donde el CL es mayor a 2,2.  

Así mismo, de las 13 principales ciudades sobresalen Bucaramanga y Cali; Bucaramanga 

por ser líder en el contexto nacional con 7 actividades base en su economía seguida por Cúcuta y 

Villavicencio con 7 y 6, respectivamente. Mientras Cali es significativa por ser la de menor 

especialización en sus ramas de actividad económica, solo 3 de ellas. También están Medellín, 

Barranquilla y Pereira entre las 3 y 4 actividades base. 

Después de estimar el cociente de localización para las 13 ciudades principales de 

Colombia, fue estimado el Multiplicador del empleo con base en los valores del empleo básico y 

no básico en relación con el país, para el año 2001 y 2016 (véase la tabla 2). Los valores 

presentes en esta tabla apuntan que en el 2001 la ciudad que presento el mayor multiplicador de 

empleo fue Cali (departamento de Valle del cauca) con 27,89 evidenciando las condiciones que 
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las principales actividades tienen para incentivar la generación de renta y empleo local. En otras 

palabras, cada empleo básico en el departamento estimula la generación de aproximadamente 28 

puestos de empleo en el sector no básico. Esto significa que los empleos básicos corresponden al 

27,89% de los empleos totales y que los empleos no básicos corresponden al 72,11% del total.  

No obstante, el multiplicador del empleo para la ciudad de Cali en 2016 cae a 19,89, 

hecho que se evidenciaba al ser la ciudad principal con menor cantidad de ramas de actividad 

especializadas, solo 3 actividades base como su motor de crecimiento regional.   

De igual forma, es importante mencionar el caso de Pereira (departamento de Risaralda) 

que en año 2001 presentó un multiplicador de empleo igual a 18,36% y para el año 2016 se 

redujo a 5,2%. Este fenómeno del desempleo fue explicado por Arango et al., (2011) donde 

analizaron las causas que llevaron a Pereira desde comienzos del 2009 a ubicarse como la ciudad 

con la mayor tasa de desempleo entre las 13 principales ciudades colombianas. Definiendo, la 

crisis de España como la principal causante de este fenómeno debido a que las remesas 

provenientes de este país comenzaron a disminuir drásticamente en los últimos años llevando a 

un aumento de la oferta laboral en Pereira.  

Para la ciudad de Cúcuta (departamento de Norte de Santander) el multiplicador del 

empleo sufrió una reducción de 11 puestos de trabajo en 2001 a 4 puestos en el año 2016. Según 

informe emitido por la cámara de comercio de esta ciudad, el mayor nivel de ocupación de esta 

región se encuentra en el sector 6) Comercio, hoteles y restaurantes, servicios sociales comunales 

y personales y el sector 10) Servicios comunales, sociales y personales. Por otro lado, en el año 

2016 la región presentó una reducción de 2 mil personas de un trimestre a otro en el sector 

financiero, al igual que en el sector inmobiliario, construcción y agricultura.  
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Tabla 2 - Multiplicador de empleo de las 13 ciudades principales de Colombia: 2001 – 2016. 

 
Fuente: Resultados de la investigación 

Por otro lado, según la tabla 2, Bucaramanga experimento un aumento significativo en el 

multiplicador del empleo pasando a generar de 19 puestos de trabajo en el 2001 a 32 puestos de 

trabajo en el año 2016 dentro del sector no básico. Diaz (2013) analizó el crecimiento económico 

de Bucaramanga (departamento de Santander) para el año 2011 el autor afirma que la ciudad 

además de contar con los mejores indicadores sociales de Colombia su economía viene creciendo 

a tasas superiores a las de las principales ciudades del país. Así mismo, la ciudad de Montería es 

la generadora de menor empleo básico con el 4,48% y la mayor en proporción al trabajo no 

básico con el 95,2%. 

Finalmente, el coeficiente de asociación geográfica presentado en la tabla 3 puede ser 

analizado dentro de los siguientes intervalos: 0,19 ≤ Cag ≤ 0,00 = Asociación significativa; 0,25 

≤ Cag ≤ 0,20 = Asociación media; 0,31 ≤ Cag ≤ 0,26 = Asociación débil – (*) Asociación total. 

En ese sentido, para el año 2001 y 2016 los sectores de Comercio, hoteles y restaurantes y de 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones presentaron la asociación más fuerte con los 

sectores del país, solo se exceptúa su relación con Explotación de Minas y canteras (para ambos). 

Del mismo modo los sectores de la Construcción; Actividades inmobiliarias y Servicios 

comunales, sociales y personales mostraron un coeficiente significativo en asociación con 7 

2001 2016

5 Medellín 12,48 15,54

8 Barranquilla 3,86 4,85

11 Bogotá 4,14 4,97

13 Cartagena 4,52 4,75

17 Manizáles 4,32 5,03

23 Monteria 3,98 4,48

50 Villavicencio 4,66 5,02

52 Pasto 4,3 4,58

54 Cúcuta 11,49 4,79

66 Pereira 18,36 5,2

68 Bucaramanga 19,4 32,29

73 Ibagué 4,23 4,85

76 Cali 27,89 19,89

Ciudad
Año

Código
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sectores de la economía siendo estos: Comercio, Transporte, Intermediación financiera, Servicios 

Comunales, Industria manufacturera y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura.  

Estos resultados evidencian el fuerte impacto que tienen los sectores Comercio, 

Transporte, Construcción y Servicios en la economía colombiana. Por otro lado, es importante 

mencionar el sector de explotación de Minas y canteras, que presentó una relación significativa 

con 5 sectores en 2001, porque en 2016 solo se presenta con el sector de actividades 

inmobiliarias y empresariales. 

 

Tabla 3 - Coeficiente de Asociación geográfica en las trece principales ciudades de Colombia 

 
Fuente: resultados de la investigación 

Galvis (2013) afirma en su estudio sobre la economía colombiana que algunos 

departamentos dedicados a la producción de petróleo pueden ser denominados departamentos 

ricos entre ellos se encuentran Santander (Bucaramanga) y Meta (Villavicencio), departamentos 

donde a través de las regalías petroleras creció el sector de la Construcción. Sin embargo, tras el 

decreto Ley 1530 de 2012 que regula la organización y el funcionamiento del Sistema General 

de Regalías -SGR, los productores de crudo ya no disponen de dichos recursos, ahora están 

centralizados, por lo que se evidencio como respuesta al desmonte de estos recursos que se diera 

el crecimiento del sector Comercio en estas zonas.   

   

 

 

2001 2016 2001 2016 2001 2016 2001 2016 2001 2016 2001 2016 2001 2016 2001 2016 2001 2016 2001 2016

1 * *

2 0,28 0,29 * *

3 0,23 0,22 0,24 0,26 * *

4 0,19 0,2 0,29 0,31 0,2 0,22 * *

5 0,19 0,16 0,24 0,25 0,1 0,09 0,1 0,13 * *

6 0,17 0,15 0,19 0,23 0,09 0,08 0,15 0,17 0,06 0,05 * *

7 0,19 0,18 0,19 0,2 0,08 0,1 0,17 0,17 0,08 0,07 0,05 0,05 * *

8 0,29 0,26 0,17 0,2 0,14 0,16 0,23 0,3 0,18 0,2 0,18 0,17 0,14 0,16 * *

9 0,28 0,23 0,16 0,17 0,16 0,12 0,23 0,25 0,18 0,15 0,17 0,13 0,13 0,13 0,03 0,06 * *

10 0,2 0,17 0,2 0,2 0,09 0,08 0,16 0,2 0,08 0,08 0,06 0,05 0,02 0,06 0,13 0,13 0,12 0,09 * *

1. 
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caza, 
Sectores
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CONSIDERACIONES FINALES 

 

Teniendo en cuenta los Cociente de Localización de las 13 principales ciudades, las 

ramas de actividad económica con especialización significativa que más aportan en la generación 

de empleo a todos los departamentos son: la Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; la 

Construcción y el Comercio, hoteles y restaurantes.  Siendo este último sector, la respuesta de 

varios departamentos ante el desmonte de recursos por concepto de regalías minero-energéticas 

en 2011.  

El departamento de Santander (medido a través del CL en su ciudad principal 

Bucaramanga) es el más importante en el contexto nacional, dado que posee más de 7 sectores 

con actividades básicas. Mientras el departamento de Valle del cauca (medido por su ciudad 

principal Cali) es el de menor especialización en sus ramas de actividad económica, solo posee 3 

de ellas. 

Según el multiplicador de empleo, la ciudad capital donde cada puesto de trabajo básico 

genera más empleos es Bucaramanga, la ciudad con mayor proporción de empleos básicos 

totales y la menor con empleos no básicos con el 32,3% y 67,7% en 2001 y 2016 

respectivamente. Así mismo, la ciudad que genera menor cantidad de empleos básicos es 

Montería con 4,48% y 95,2% de empleos no básicos. 

Los sectores más concentrados en la economía colombiana según los coeficientes de 

asociación geográfica son Comercio, hoteles y restaurantes y Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones, dado que tienen una distribución sectorial muy similar a casi todos los sectores, 

solo se exceptúa el sector de Explotación de Minas y canteras (para ambos). Mientras el sector 

con la menor concentración o mayor dispersión es Explotación de Minas y canteras, debido a 

que el gobierno colombiano centralizo los recursos de regalías petroleras (solo se encuentra 

asociado con el sector de Actividades inmobiliarias). 

Las trece principales economías de Colombia poseen una dualidad relevante en su 

sistema productivo, en el que la minería fue fundamental para jalonar la economía en el 2001, 

estimulando el sector de la Construcción en todo el país y finalmente el sector Comercio como 

respuesta al desmonte de recursos desde el 2011.  Por ende, en 2016 este sector ya no es 

representativo en los cocientes de localización.  
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Finalmente, pese a tener los sectores Industria y Transporte una alta representatividad en 

algunos departamentos, en general los cocientes de localización y los coeficientes de asociación 

geográfica, reflejan que la economía Colombia continua dependiente de 3 actividades básicas: 

una actividad primaria (Agricultura); una secundaria (Construcción) y una terciaria (Comercio, 

hoteles y restaurantes). 
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O ESPAÇO URBANO E A CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL DO PARQUE 

ZOOLÓGICO DE GOIÂNIA 

 

THE URBAN SPACE AND ENVIRONMENTAL CHARACTERIZATION OF THE 

ZOOLOGICAL PARK OF GOIÂNIA 

 

Antônio Pasqualetto130 

Cibele de Moura Guimarães 131 

Alexandre Thomáz Magalhães 132 
 

SESSÃO TEMÁTICA: ST4- Meio ambiente, desenvolvimento regional e demografia 
 

Resumo: O zoológico de Goiânia exerce fascínio nos seres humanos de diversas faixas etárias. O 

objetivo foi analisar o ordenamento urbano e as características ambientais do parque Zoológico 

de Goiânia. Utilizou-se ferramentas de Sensoriamento Remoto, Geoprocessamento, softwares 

Qgis e Google Earth Pro na análise de área total e construída, índices de área verde e cobertura 

vegetal, perímetro, presença de nascentes, área e extensão do curso d´água, quantidade de lagos, 

distância entre o Zoológico e as residências e pista de caminhada externa. Encontrou-se 

vegetação em 95.226 m². A nascente do córrego Capim Puba está dentro do Zoológico, sendo 

este bem servido de recursos hídricos. Embora seja opção de lazer aos visitantes e com pista de 

caminhada no entorno do parque, encontra-se muito próximo das residências, remetendo à 

necessidade de avaliar a localização do zoológico de Goiânia. 

 

Palavras-chave: Geoprocessamento. Parque. Ordenamento Urbano. Zoológico. 
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Abstract: The zoo of Goiânia has a fascination with humans of different age groups. The 

objective was to analyze the urban planning and the environmental characteristics of the 

Zoological Park of Goiânia. We used tools of Remote Sensing, Geoprocessing, Qgis softwares 

and Google Earth Pro in the analysis of total and constructed area, indices of green area and 

vegetation cover, perimeter, presence of springs, area and extension of the water course, 

quantity of lakes , distance between the Zoo and the residences and external hiking trail. It was 

vegetation in 95.226 m². The spring of the Capim Puba stream is inside the Zoo, which is well 

served by water resources. Although it is a leisure option for visitors and with a walking trail 

around the park, it is very close to the residences, referring to the need to evaluate the location 

of the Goiania Zoo. 

 

Keywords: Geoprocessing. Park. Urban Planning. Zoo. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Depois da Segunda Guerra Mundial, o processo de expansão das cidades acelerou, sendo 

necessário executar planejamento para controlar e ordenar o crescimento. Surge o urbanismo, que 

é um conjunto de medidas estatais destinadas a organizar os espaços habitáveis, propiciando 

melhores condições de vida ao ser humano na comunidade (BERTAGNOLLI, 2016). 

O ordenamento do espaço público, sobretudo o lazer, é um dos aspectos vitais à qualidade 

de vida no meio urbano. Com o crescimento desordenado, houve colapso das cidades provocando 

impactos ambientais, problemas sociais, econômicos e perda da  qualidade devida. 

Os processos de formação das cidades, expansão e segregação socioespacial, estão dentro 

de um contexto natural de avanço urbano, a exemplo da Região Metropolitana de Goiânia. Neste 

sentido, surge a questão: como está inserida a criação do Zoológico de Goiânia no processo de 

planejamento urbano de Goiânia, com foco no ordenamento do solo urbano e nas condições 

ambientais? 

A permanência do Zoológico de Goiânia na região em que se encontra pode estar trazendo 

consequências negativas aos animais, população humana e ao meio ambiente. Deste modo, a 

necessidade de se pesquisar sobre tema, alicerçado em Plano Diretor, Estudo de Impacto de 

Vizinhança e Avaliação de Impacto Ambiental. 
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Assim sendo, objetivou-se analisar o Zoológico frente ao ordenamento urbano e as 

condições ambientais, identificando impactos decorrentes das transformações urbanas. 

 

 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 Espaço urbano: uso e ocupação do solo 

 

A cidade é um local construído e constituído por espaços públicos, abertos a todos e, 

espaços privados, de acessibilidade limitada. Na maioria das cidades, os espaços privados 

ocupam parte significativa do seu território, contudo, aquilo que melhor as caracteriza são os seus 

espaços públicos. O ordenamento destes, sobretudo os de lazer, a exemplo do Zoológico, é um 

dos aspectos vitais na revitalização e na qualidade de vida no meio urbano. 

Deve-se compreender as diferentes funções e interações entre os elementos que 

constituem o espaço. Desse modo, a identificação das atividades desenvolvidas em determinada 

área é importante para apresentar planos e propostas de desenvolvimento urbano, ou seja, no 

planejamento territorial, visando melhor qualidade de vida à população, organização e utilizando 

da melhor forma possível o solo urbano. 

O Uso do Solo é composto por atividades de uma comunidade por sobre um agrupamento 

urbano sobre localizações individualizadas, combinadas com seus padrões ou tipos de 

assentamento relacionada a regulação espacial. De forma resumida, pode-se dizer que o uso do 

solo é o rebatimento da reprodução social no plano do espaço urbano (SILVA, G., 2017). 

Para Takeda (2013), o uso e ocupação do solo urbano têm os seguintes objetivos: 

controlar a densidade populacional e a ocupação do solo pelas construções; reduzir a 

possibilidade de desastres naturais; organizar o território potencializando as aptidões, 

compatibilidades, proximidades e complementar as diversas atividade urbanas; otimizar os 

deslocamentos e melhorar a mobilidade urbana; preservar o meio ambiente e a qualidade de vida 

da população. 
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A Constituição Federal Brasileira (CFB) 1988 destaca-se no artigo 182 sobre a política de 

desenvolvimento urbano, executada pelo poder público municipal, buscando a ordenação do 

crescimento das funções sociais da cidade, assegurando o bem estar de seus habitantes, 

consistindo um dos princípios e instrumentos para o solo urbano. Afirma-se que a Constituição 

Federal Brasileira juntamente com o Estatuto da Cidade garante à cidade o direito de desenvolver 

de maneira sustentável, planejada e organizada, constituindo o seu território como um bem 

coletivo (MACHADO; LUCKE, 2014). 

Para isso os municípios elaboram seus Planos Diretores auxiliando na dinâmica de uso e 

ocupação do solo, visando planejamento com desenvolvimento. 

 

Estatuto das Cidades e os seus Instrumentos Urbanísticos 

 

Estatuto da Cidade, Lei nº 10.257/2001, marco legal do direito urbanístico nacional, 

apresenta ordenação, sendo uma jurídica e a outra como o pleno desenvolvimento das funções 

sociais da cidade e da propriedade urbana (HUYER, 2016). Para Nunes (2015) o 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, garante o bem estar e a 

qualidade de vida da população. 

O Estatuto da Cidade regulamentou o capítulo da Política Urbana da Constituição Federal 

Brasileira de 1988, trazendo enfoque relativo à forma de governo democrático da cidade, acerca 

da justiça urbana e ao equilíbrio ambiental (SILVA, N., 2016a).  

No artigo 4º do Estatuto da Cidade apresentam vários instrumentos da Política Urbana, 

também denominado, Instrumentos Urbanísticos, como: Plano Diretor, Estudo de Impacto 

Ambiental, Estudo de Impacto da Vizinhança, dentre outros. 

O Plano Diretor de um município apresenta como função essencial fixar critérios jurídico-

urbanísticos para a ocupação racional do solo e proteção ambiental, sendo o principal objetivo 

desse plano é disciplinar a ordem urbanística (NABHAN et al.,2016). 
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O Estudo de Impacto de Vizinhança é um instrumento que visa tornar eficiente a proteção 

do meio ambiente urbano. No que lhe concerne, o artigo 225 da Constituição Federal Brasileira, 

atribui, a todos, o dever de proteger o meio ambiente. À vista disso, convém esclarecer a qual 

pessoa política caberá a instituição e a exigência da realização do Estudo de Impacto de 

Vizinhança (OLIVEIRA; LOMBA, 2015). 

Goiânia (2008) define-se Estudo de Impacto de Vizinhança o instrumento usado para 

obter o licenciamento e uso do solo de empreendimentos não residenciais e atividades de impacto 

e/ou alto Grau de Incomodidade, permitindo definir parâmetros urbanísticos e estabelecendo 

medidas necessárias em conformidade com o Plano Diretor e o quadro de categorias de vias, de 

acordo com a localização das atividades, proporcionando o equilíbrio e qualidade de vida da 

população residente circunvizinha. 

Brasil (2001), capítulo II, seção XII, artigo 37º relata que o estudo citado anteriormente 

deve ser elaborado de forma a considerar os efeitos positivos e negativos do empreendimento ou 

atividade quanto à qualidade de vida dos habitantes residentes na área e suas proximidades, 

analisando variáveis do local a ser construído, reformado, revitalizado. As questões mínimas a 

serem analisadas são: adensamento populacional; equipamentos urbanos e comunitários; uso e 

ocupação do solo; valorização imobiliária; geração de tráfego e demanda por transporte público; 

ventilação e iluminação; paisagem urbana e patrimônio natural e cultural. Esse estudo não 

substitui a elaboração e a aprovação de Estudo de Impacto Ambiental (EIA), solicitadas na 

legislação ambiental. 

O Estudo de Impacto Ambiental representa um dos instrumentos da Política Nacional do 

Meio Ambiente fundamentais para a gestão ambiental. O EIA antecede ao licenciamento 

ambiental, sendo obrigatório para o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente 

poluidoras ou capazes de degradar o meio ambiente. Seu principal objetivo é a prevenção do 

dano ambiental, devendo contemplar os impactos ambientais, a proposição de medidas 

mitigadoras e os planos de controle e monitoramento dos impactos identificados (PEREIRA; 

GOÉS, 2016). 
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Legislação Ambiental 

 

Além do Estatuto das Cidades, há legislações ambientais a serem cumpridas no 

planejamento urbano e ambiental, por exemplo, Lei 12.305 de 02.08.2010, Lei 12.651 de 

25.05.2012; Lei 9.433 de 08.01.1997; Lei nº 6.938 de 31.08.1981 e as seguintes resoluções do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) n. 01; 03 e 369/2006, 357/2005; 430/2011, 

dentre outras. 

Destaca-se a lei 12.651, 25 de maio de 2012 que estabelece normas gerais sobre a 

proteção da vegetação, Áreas de Preservação Permanente, Áreas de Reserva Legal, exploração 

florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle de origem dos produtos florestais e 

o controle e prevenção dos incêndios florestais, prevê instrumentos econômicos e financeiros 

para o alcance de seus objetivos (BRASIL, 2012). 

A Resolução nº 369/2006, artigo 8º, § 1º considera-se área verde de domínio público o 

espaço que desempenhe função ecológica, paisagística e recreativa, propiciando a melhoria da 

qualidade estética, funcional e ambiental da cidade, sendo dotado de vegetação e espaços livres 

de impermeabilização (CONAMA, 2006). 

A Resolução nº 357/2005 dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes 

ambientais para o seu enquadramento (CONAMA, 2005) e a resolução 430/2011 define padrões 

de lançamento de efluentes (CONAMA, 2011). Por sua vez, a resolução nº 1/1986 define impacto 

ambiental como qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio 

ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas 

que, direta ou indiretamente, afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população; as 

atividades sociais e econômicas, mas também as condições estéticas e sanitárias do meio 

ambiente; a biota e a qualidade dos recursos ambientais (CONAMA, 1986). 

 

Histórico do Zoológico de Goiânia. 

 

Goiânia foi criada em 1935, pelo Decreto nº 327 de 02 de agosto de 1935, pelo 

engenheiro-arquiteto e urbanista Atílio Corrêa Lima e engenheiro e urbanista Armando Augusto 
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de Godói. Em janeiro de 1935 o projeto arquitetônico foi entregue a Pedro Ludovico Teixeira 

para ser executado. Armando Godoy permaneceu no planejamento da cidade entre 1936 a 1937 

(VIEIRA, 2012; TEIXEIRA; BORGES e BERNARDES, 2017). 

Uma das preocupações urbanísticas foi arborização da cidade, sendo a solução 

encontrada constituir parques e avenidas; abastecimento de água com a sugestão do 

aproveitamento e preservação do rio que abasteceria a cidade bem como de seus afluentes 

(VIEIRA, 2012). 

Numa área doada ao Governo Estadual, existindo mata e nascente do córrego Capim 

Puba, com aproximadamente 50 alqueires foi instalado Horto Florestal de Goiânia (CAU, 

RELATÓRIO 6, p.4, 2013). O Popular, 30/07/2010 afirma que em 1956, esse horto foi se 

transformando no Jardim Zoológico de Goiânia, sem estar no plano original da capital, surgindo 

por acaso, fundado pelo morador Saturnino Maciel de Carvalho do Parque Lago das Rosas como 

uma Instituição Estadual ligada à Secretaria Estadual de Educação. Na década de 60 iniciou-se o 

primeiro adensamento definido por edificações baixas, com as verticalizações se aproximando 

através do centro da cidade, setor localizado ao lado do Setor Oeste em que está contido o Parque 

Lago das Rosas (MARTINHO, 2016). 

Ao longo do tempo, houve várias transformações no uso da terra urbana. Para melhor 

entendimento das alterações é necessário utilizar técnicas avançadas que contribuem para 

compreender o espaço urbano. No caso, o geoprocessamento, georreferenciamento e sensoriamento 

remoto são essenciais para a obtenção de dados precisos e atuais do zoológico. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

O objeto de estudo foi Zoológico de Goiânia (Figura 1), de agosto de 2017 a junho de 

2018, que interliga dois extremos da cidade, no sentido Leste-Oeste, localizado no Setor Oeste, 

no entorno da Avenida Anhanguera, juntamente com o Parque Lago das Rosas, apresentando as 

coordenadas da latitude 16°41'0.71"S e longitude49°16'18.34"O. 
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Figura 16 - Parque Zoológico Goiânia. 

Fonte: Google Maps, (2018). 

 

A pesquisa foi exploratória e descritiva. Empregou-se Sensoriamento Remoto e 

Geoprocessamento utilizando softwares Qgis e Google Earth Pro na análise das seguintes 

variáveis: área total e construída, índices de área verde, perímetro, presença de nascentes, 

extensão e área do curso d´água, quantidade de lagos, distância entre o Zoológico e as residências 

e pista de caminhada externa. Para medir a distância do parque até as residências foi calculada a 

média da distância de seis pontos. As demais variáveis foram calculadas com auxílio com uso do 

geoprocessamento. 
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Os dados foram organizados em mapas e confrontados com a legislação em vigor. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A localização do Zoológico é de fácil acesso, vez que várias linhas de transporte coletivo 

passam nas proximidades do local. A região destacada mostra a área do Zoológico de Goiânia de 

192.070 m² (Figura 2). Observou-se que o espaço se encontra muito próximo ao meio urbano. O 

zoológico de Goiânia ainda é um dos locais mais procurados pela população como opção de 

lazer, principalmente nos finais de semana. 

                                           Figura 17 Área do Zoológico de Goiânia. 

 

 

Fonte: Adaptado de Google Earth Pro, (2017). 

Entretanto, as transformações urbanas ocorridas desde o surgimento do parque Zoológico 

até a atualidade, causaram impactos ambientais. Construções de edifícios ao redor do Parque 

Zoológico aumentando o tráfego de veículos, maior concentração de CO2, poluição sonora, 

estresse aos animais e pessoas, resíduos sólidos, impermeabilização e alterações na drenagem 
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urbana. Além da polêmica sobre local adequado do zoológico. O Parque Zoológico enquadra-se 

como equipamento urbano de lazer (BRASIL 2001), e ao seu redor há várias edificações 

residenciais. Consequentemente ocorre adensamento populacional na região que exerce pressão 

sobre o parque, animais, áreas verdes e recursos hídricos. 

Segundo Brasil (2012) a Área de Preservação Permanente é uma área protegida, coberta 

ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a 

paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, proteger o solo, assegurar o bem estar das 

populações. Desse modo, o Parque Zoológico se enquadra nesse tipo de área, pois é uma área 

protegida por vegetação nativa, tendo que cumprir as funções de Área de Preservação 

Permanente, para alcançar habitat natural equilibrado. Mascarenhas (2008) considera o parque 

como instrumento de natureza constitucional com atuação no meio ambiente, sendo importante 

para assegurar a dignidade da pessoa humana. Na figura 3 observou-se vegetação em 95.226 m². 

 

 Figura 18 Área da vegetação do Zoológico. 

 

Fonte: Adaptado de Google Earth Pro, (2017). 

 

Conforme Conama (2006) esta área verde desempenha função ecológica, paisagística e 

recreativa. Rubira (2016) descreve que as áreas verdes caracterizam-se pela continuidade e 
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predominância da cobertura vegetal, distinguindo-as da arborização como apenas elemento 

acessório, típico em canteiros centrais de avenidas. 

O perímetro do local é foi de 1.653 m (Figura 4). O espaço é utilizado para atividades 

físicas. Não há barreiras de proteção de segurança aos pedestres no percurso, com risco de 

atropelamentos, já que o tráfego de veículos é intenso. Há dois radares para controle de 

velocidade e uma faixa de pedestre com botoeira em frente à entrada do Zoológico. 

 

          Figura 19 Perímetro do Parque Zoológico. 

 

        Fonte: Adaptado de Google Earth Pro, (2017). 

 

Há três nascentes, originando três lagos dentro do Zoológico, com área total dos corpos 

d´água de 8.792 m². A lei 12.651, 25 de maio de 2012 (BRASIL, 2012) denomina nascente o 

afloramento natural do lençol freático, ou seja, água subterrânea, apresentando ação contínua 

dando início a um curso d’água. 

Na Figura 5 a extensão do curso d´agua até a divisa do zoológico foi de aproximadamente 

421 m. As maiores largura e comprimento são de 61,31m e 274,97m, respectivamente. Nota-se 

rara presença de Área de Preservação Permanente, conflitando com Artigo 4º do Código Florestal 

Lei 12.651/12. 



 

V SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

II SEMINÁRIO DA REDE IBEROAMERICANA DE 
ESTUDOS SOBRE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E 

GOVERNANÇA  

 

1322 
 Toledo, Paraná de 17 a 19 de outubro de 2018. 

 

 

        Figura 20 Extensão do curso d´água no parque Zoológico de Goiânia. 

 

          Fonte: Adaptado de Google Earth Pro, (2017). 
 

Na figura 6 mostra-se o percurso do córrego Capim Puba a partir da divisa do Zoológico 

de Goiânia, deslocando-se pela cidade de Goiânia até desaguar no córrego Botafogo, afluente do 

Rio Meia Ponte. 

Figura 21  Parte do córrego do Capim Puba nos limites do Zoológico e Lago das 

Rosas, Goiânia, GO. 

 

        Fonte: Adaptado de QGIS, (2017). 
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Durante a limpeza dos locais em que os animais ficam alojados, ocorre à liberação de 

efluentes líquidos, possibilitando a contaminação do curso da água pela poluição difusa e 

oferecendo riscos à população, em especial, aqueles que frequentam o parque Lago das Rosas. 

A utilização das nascentes dos rios que ali se encontram como moradia de animais 

exóticos, de grande porte, oriundos de outros biomas e países, pode ser fator de 

comprometimento da qualidade da água do manancial e fonte poluidora dos corpos d´água. 

De acordo com Beltrame et al. (2016), não existindo o tratamento adequado para a 

disposição de efluentes no meio ambiente, propicia-se a contaminação do solo e recursos 

hídricos. Os efluentes lançados no meio ambiente ou reutilizados devem ser tratados 

adequadamente atendendo aos padrões das normas, legislações de recursos hídricos, resoluções 

do CONAMA, entre outros. 

O espaço urbano é transformado por diferentes agentes definindo como toda organização 

ou indivíduo que possa interferir por meio de seus atos. Na figura 7A observa-se o espaço 

urbano, apresentando edifícios, parque Lago das Rosas e o Zoológico, circundado por uma pista 

de caminhada. Desse modo, observou-se área externa ao parque Zoológico, como pista de 

caminhada e, ou corrida, de 2.523m, considerando todo o perímetro, incluindo parque Lago das 

Rosas (Figura 7A). O parque Zoológico surgiu por volta da década de 1950 em região de mata 

que na década de 60 passou por verticalização, ou seja, inúmeros prédios em seu entorno 

(SILVA, R., 2016b). 

O crescimento desencadeou diversos impactos na organização do espaço urbano, tanto ao 

Parque Zoológico, quanto à população que mora no entorno. A alta densidade demográfica e 

diversas atividades desenvolvidas na região mostram a complexidade na interpretação do uso do 

solo. 

 

 



 

V SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

II SEMINÁRIO DA REDE IBEROAMERICANA DE 
ESTUDOS SOBRE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E 

GOVERNANÇA  

 

1324 
 Toledo, Paraná de 17 a 19 de outubro de 2018. 

 

 

 

 

 

Figura 22A  Pista de caminhada externa no entorno do parque Zoológico e Lago das Rosas. Goiânia, GO. 

 

   Fonte: Adaptado de Google Earth Pro, (2017). 

 

Martini et al. (2014) denominam o uso do solo como a relação entre o espaço natural e as 

ações das pessoas em seu ambiente. Essas ações são as transformações no solo natural, ocorridas 

por meio de ação antrópica, consequentemente das várias atividades visando a produção de um 

ou mais serviços. 

Na Figura 7B percebe-se que a distância média entre as edificações e os limites do parque 

Zoológico de Goiânia não ultrapassa a média de 23,1m., demonstrando que do passado ao 

presente houve forte pressão imobiliária nas margens do zoológico e Parque Lago das Rosas. 

Segundo Martinho (2016) na década de 60 iniciou-se o primeiro adensamento populacional, 

consequentemente as edificações baixas, sendo que essas verticalizações se aproximando através 

do centro da cidade. 
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Figura 7 B Delimitações do parque Zoológico e distância das edificações em Goiânia, GO. 

            Fonte: Adaptado de Google Earth Pro, (2017). 

 

É necessário compreender as diferentes funções e interações entre os componentes que 

produzem o espaço urbano. Martini et al. (2014) afirmam que as informações do uso de 

determinado espaço é importante no planejamento territorial, pois são processos de 

conhecimentos da organização do espaço. 

Analisando o Parque Zoológico com a distância das residências do entorno há 

possibilidade de estar localizado em lugar inconveniente ao bem estar público e dos animais, 

podendo acarretar impactos ambientais. 
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CONCLUSÃO 

 

O parque é bem servido de recursos hídricos apesar de uma das quatro nascentes ter sido 

extinta e haver ausência de área de preservação permanente em certos locais 

Há excesso de área construída, concebida à administração, e à acomodação dos animais e 

tráfego dos visitantes. 

Embora seja opção de lazer e com pista de caminhada no entorno do parque zoológico, 

está muito próximo das faixas de veículos, oferecendo riscos aos animais e aos seres humanos à 

luz do planejamento urbano. 

 

A caracterização evidencia impactos que devem ser mitigados, seja com medidas 

ambientais e/ou avaliação de local mais adequado às necessidades dos animais e seres humanos 

no espaço urbano. 
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