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Convite à leitura 

Nesta 24ª Edição da Revista Eletrônica de Tecnologia e Cultura, que comemora 10 anos de existência, 

temos que celebrar a permanência acadêmica de uma Revista plural e com rigor em sua publicações. 

Tradicionalmente as sessões permanentes  como as de artigos  e Dossiês temáticos foram acrescidas 

de sessões de fotos, memória,  registros de experiências, Sessão de Iniciação Cientifica e Tecnológica  

e mais recentemente a de poesias. 

Na trajetória de uma década devemos agradecer ao comprometimento de todas as Equipes Editoriais 

que se formaram desde o início. Sempre há dificuldades na manutenção de uma  Revista Acadêmica, 

não seria diferente para a RETC, que inclusive, na era digital sofreu ataque de Hackers o que exigiu 

atrasos e remodelações.  Na capa  da Edição 24  aparece a menção ao termo n +1 , por enquanto  

esta expressão está  com valor 10, e esperamos e torcemos que mais longeva ainda se torne e que 

seja útil  na divulgação científica. Novos desafios são esperados nestes momentos em que, mais que 

nunca, devemos defender a Educação Pública e a Ciência e  trabalhar para que este fortalecimento  

se manifeste com  mais e melhores financiamentos. Discutindo cenários que fujam das distopias 

contemporâneas,  nesta edição são apresentados artigos  no Dossiê  Cidades Inteligentes, artigos no 

ciclo tradicional de submissões, artigos  de nosso programa de Iniciação Científica e  finalizamos com 

a poesia  de Yolanda Castillo, Terra  medida, que, com forte escolha das palavras,  fala  dos n 

problemas que criamos e projeta esperança , comparando-a  com o  cotidiano real se nos apresenta 

com rios, alimentos,  litorais e mobilidades contaminadas.Que a tecnologia e cultura nos ajude. 

Boa leitura 

Profª Drª Sueli Soares dos Santos Batista  
Profª Drª Fernanda Alves Cangerana Pereira 

Prof. Dr. Francisco del Moral Hernandez   

Prof. Dr. Célio Aparecido Garcia  
Prof. Dr. Emerson Freire 
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LEITE, ANNA CLAUDIA   
Faculdades Metropolitanas Unidas- FMU 
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RESUMO  
 
A Rede Agroflorestal do Vale do Paraíba está 
implantando e cuidando de Sistemas Agroflorestais – 
SAF –, da Região metropolitana do Vale do Paraíba. 
Esses sistemas consorciam culturas agrícolas com 
espécies arbóreas, e contribuem para restaurar 
florestas, recuperar áreas degradadas e produzir 
alimentos. A agroecologia está sendo utilizada na 
reforma agrária popular, como ferramenta de 
resistência e produtividade. A Rede Agroflorestal é 
constituída pela comunidade civil, estudantes, 
Movimento Sem Terra – MST –, Assistência Técnica 
e Extensão Rural e Social – ATERS –, pesquisadores 
da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios 
– APTA –, entre diversos outros sujeitos do campo. 
Na pesquisa desenvolvida, acompanhamos os 
mutirões agroflorestais em assentamentos do MST 
durante os quais foi possível conhecer pessoas e 
observar o processo de organização das atividades. 
Do ponto de vista metodológico este trabalho foi 
construído sob uma abordagem qualitativa, com uso 
dos procedimentos da história oral para registro das 
narrativas. Assim, o que ora se apresenta são os 
estudos de casos dos mutirões de SAF nos 
assentamentos Olga Benário (Tremembé-SP) e Nova 
Esperança (São José dos Campos – SP). Buscamos 
construir análises geográficas sobre o fenômeno de 
conexões populares – Rede Agroflorestal, que está 
promovendo transformações socioambientais na 
região do Vale do Paraíba. 
 
Palavras-chave: Mutirões. Rede Agroflorestal do 
Vale do Paraíba. MST. Agroecologia. História Oral. 
 

ABSTRACT  
 
The Agroforestry Network of Vale do Paraíba is 
implementing and caring of Agroforestry Systems - 
SAF - of the Vale do Paraíba metropolitan region. 
These systems consortize agricultural crops with tree 
species, and help restore forests, reclaim degraded 
areas, and produce food. Agroecology is being used 
in popular agrarian reform, as a tool of resistance and 
productivity. The Agroforestry Network is made up of 
the civil community, students, Landless Movement 
(MST), Technical Assistance and Rural and Social 
Extension (ATERS), researchers from the Paulista 
Agency of Agribusiness Technology (APTA) among 
several other subjects in the field. In the research 
developed, we accompanied the agroforestry groups 
in MST settlements during which it was possible to 
meet people and observe the process of organizing 
the activities. From a methodological point of view, 
this work was constructed under a qualitative 
approach, using oral history procedures to record the 
narratives. Thus, the present case studies are the 
case studies of SAF “mutirões” in the Olga Benário 
(Tremembé-SP) and Nova Esperança (São José dos 
Campos - SP) settlements. We seek to construct 
geographic analyzes on the phenomenon of popular 
connections - Agroforestry Network, which is 
promoting socioenvironmental transformations in the 
Vale do Paraíba region. 
Keywords: Agroforestry systems. Fellowships. 
Landless Movement. Agroecology. Agroforestry 
Network of the Vale do Paraíba. Oral History. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
1.1 O PRINCÍPIO DE UMA PESQUISA  

Esta pesquisa nasceu da vontade de estudarmos tanto os movimentos sociais quanto 
a agroecologia. Para tanto foi feita uma visita técnica a APTA. Em contato com os 
pesquisadores Antonio Devide e Cristina Castro pudemos conhecer a Rede Agroflorestal, sua 
parceria com o MST e sobre a disseminação dos SAF por meio dos Mutirões Agroflorestais.  

Este artigo objetiva apresentar as colaborações da Rede Agroflorestal do Vale do 
Paraíba para o ambiente e para a agricultura familiar de bases agroecológicas da reforma 
agrária popular - principalmente para os assentamentos do MST- Nova Esperança I e Olga 
Benário na Região Metropolitana do Vale do Paraíba. Por meio da história oral, com enfoque 
no protagonismo das pessoas que compõe a Rede Agroflorestal do Vale do Paraíba, MST e 
IBS. 

Os estudos bibliográficos, as observações de campo e o contato com as pessoas eram 
de fundamental importância para uma pesquisa que ansiava por descrever e explicar os 
fenômenos transformadores do espaço geográfico. Norteadas pelas concepções da História 
Oral, ferramenta para a construção dessa pesquisa, visamos expor as iniciativas idealizadas e 
praticadas pela Rede Agroflorestal do Vale do Paraíba para o meio ambiente e para a 
agricultura familiar de bases agroecológicas, englobadas na reforma agrária popular e, 
sobretudo, para as organizações MST, Nova Esperança I e Olga Benário na Região 
Metropolitana do Vale do Paraíba.  

Para tanto, neste artigo será descrito o espaço de atuação da Rede Agroflorestal; 
levando em consideração seu histórico (econômico, político, social cultural e ambiental) e 
suas características naturais. Além de reflexões sobre o que é uma Rede Agroflorestal e 
quais são suas atribuições, apresentando a Rede Agroflorestal do Vale do Paraíba sua 
origem, valores, missões fundamentações filosóficas, intenções e funcionamento, 
entendendo quem dela faz parte e se beneficia com seu o trabalho, em especial os casos dos 
assentamentos Nova Esperança I, MST, os ATERs do IBS, e os pesquisadores da APTA. 

Desta vivência de pesquisa, destaca-se que a parte mais significativa foi a de 
estarmos em campo. Deste modo, retomamos os escritos de Geertz, que certamente 
influenciam trabalhos de pesquisa como este, orientados por uma nova prática, em que o 
estar lá traz consequências e muda o estar aqui, dentro da academia e das bibliotecas 
(GEERTZ, 2002). 

Com isso, pode-se afirmar que as visitas técnicas foram marcantes e enriquecedoras 
para a construção deste trabalho, cabe dizer que elas foram várias e em diferentes lugares. 
Foram feitas visitas a APTA, ao Instituto Biosistêmico – IBS -, ao Instituto de Colonização e 
Reforma Agrária – INCRA – e aos assentamentos do MST do Vale do Paraíba. Os lugares 
eram distantes e com isso foi difícil acompanhar todos os mutirões. Outra dificuldade 
encontrada pela pesquisa foi entender mais profundamente as tramas dessa rede que 
envolve tantas pessoas – advindas de diversos lugares, e de tantas ações - promovidas pela 
Rede Agroflorestal, MST e IBS.  Isso se tornou um desafio, por ser ela uma rede e não ter 
caráter hierárquico, nem padrões de registros e nem frequência estabelecidas. Assim, para a 
pesquisa em alguns momentos carecíamos de informações.  
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FIGURA1 - Assentamento Nova Esperança I - Lote da Rose 

 

 
               Fonte: Rede Agroflorestal (13/05/2016) 
 

No dia 13 de maio de 2016 foi possível acompanharmos um acontecido na casa da 
Rose - Assentamento Nova Esperança I. Naquele dia conversamos com diversas pessoas, 
acompanhamos o plantio e fomos embora com uma visão ampliada daquela nova realidade 
que pairava em nossa frente. De fato, foi ali que tivemos noção sobre o que realmente era a 
força da conexão de pessoas em prol de um objetivo comum. Depois dessa experiência 
vieram diversas outras participações em mutirões, em cada um deles exercíamos uma 
função diferente: cozinha, separação de mudas e sementes, feitura de berços, plantio, 
relatório etc. Em todas elas ocorreram o desenvolvimento de nossa consciência, potencial 
humano e agroecológico.  
 
2 JUSTIFICATIVA 

Quanto mais estudamos os principais problemas de nossa época, mais somos levados 
a perceber que eles não podem ser entendidos isoladamente. São problemas complexos e 
sistêmicos, o que significa que estão interligados e são interdependentes. Por exemplo, 
somente será possível estabilizar a população quando a pobreza for reduzida em âmbito 
mundial. A extinção de espécies animais e vegetais numa escala massiva continuará 
enquanto o Hemisfério Meridional estiver sob o fardo de enormes dívidas. A escassez dos 
recursos e a degradação do meio ambiente combinam-se com populações em rápida 
expansão, o que leva ao colapso das comunidades locais e à violência étnica e tribal que se 
tornou a característica mais importante da era pós-guerra fria (CAPRA, 1996, p. 15).  

Segundo o Ministério do Meio Ambiente (2016), a Mata Atlântica, bioma de atuação 
Rede, constitui o bioma brasileiro com menor porcentagem de cobertura vegetal natural, 
possuindo, no entanto, uma relevante parte da diversidade biológica do país com várias 
espécies endêmicas. A porcentagem de 8,5% restante da cobertura florestal original, é um 
fato agravado porque os recursos hídricos (rios) abastecem mais de 120 milhões de 
brasileiros, com remanescentes que regulam o fluxo dos mananciais hídricos, asseguram a 
fertilidade do solo, controlam o clima e protegem escarpas e encostas das serras 
(FIGUEIREDO, 2016, p. 344).  

Em relação ao uso e ocupação do solo na agricultura moderna, um dos principais 
problemas do planeta agravado pela difusão das sementes geneticamente melhoradas ou 
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modificadas, as variedades locais de sementes1 e as práticas tradicionais de agricultura, 
desenvolvidas ao longo de séculos de convivência das populações com o seu ambiente, 
tiveram seus usos reduzidos, ficando sob forte risco de serem parcial ou totalmente extintas. 
As novas tecnologias massificaram a agricultura e agravaram os problemas ambientais e 
sociais que já existiam, tornando este modelo conservador de agricultura extremamente 
dependente das grandes indústrias multinacionais. Em resumo, esse processo foi moldado 
para gerar lucros significativos a essas empresas, ainda que com ele tenha vindo uma 
propaganda de produção de alimentos e redução da pobreza rural (SILVA, 1982, p.12). 

Maira, Assistente Técnica de Extensão Rural – ATER do IBS, explica como é a vida do 
agricultor que decide usar o agrotóxico e seguir os procedimentos do pacote tecnológico da 
revolução verde.  

 
A agricultura convencional tem muitos custos entre eles roupas, defensivos, 
equipamentos etc. Os riscos à saúde é algo constante. Já na agricultura 
orgânica não se tem nada disso. Quando se mexe com defensivo agrícola 
existe uma sequência a ser respeitada, os produtores mais velhos por 
exemplo falam que usavam produtos químicos sem proteção nenhuma, se 
for juntar o histórico do manuseio desses produtos perceberíamos várias 
causas de doenças como o câncer. Os produtos químicos são acumulativos, 
através do muito contato com a pele é prejudicial a longo prazo. Quem 
quer usar defensivo tem que ter muita preocupação com a utilização 
correta dos equipamentos e dos defensivos, os efeitos desses químicos vão 
ser evidenciados lá na frente depois de uns 40 anos. (MAIRA, 2016)2 

 
O SAF como modo produtivo - por carecer de pouca estrutura e investimentos para 

ser implantado e manejado - favorece bastante os(as) agricultores(as) que lutam contra o 
agronegócio por espaço no mercado. O SAF também agrega diversos benefícios à natureza 
do espaço, tais como a recuperação de ambientes degradados, o ressurgimento da água, 
aumento de cobertura vegetal e da biodiversidade. Reconhece essas forças/movimentos 
como ferramentas importantes de promoção de espaços mais saudáveis, de combate à fome 
e às desigualdades, de promoção de segurança e justiça alimentar, de possibilidades de 
resgate e a sucessões culturais; de aumento da produtividade de alimentos mais diversos e 
saudáveis.  

Ao documentar a história vivida no presente e as transformações sociais, culturais, 
econômicas, políticas, ambientais, que estão sendo tecidas pelos movimentos sociais e 
agroflorestais unidos em rede no Vale do Paraíba; este trabalho torna-se um registro 
importante que contribui para as pessoas do lugar, e também para o campo das ciências 
humanas e naturais. Como podemos observar no relato da Gestora ATER dos assentamentos 
do Vale do Paraíba, Maira Elizabete Vicente Gouveia: 

 
Não existe nenhum documento que prove esses benefícios do que estamos 
fazendo para sociedade. Os mutirões são importantes e precisam 
permanecer, até para empresa foi difícil à adesão ao SAF. Há necessidade 
de juntar as informações para mostrar para sociedade o que estamos 

                                                           
1
 Sementes crioulas.  

2
 Entrevistada no dia 10/03/2016 no IBS - Instituto Biossistêmico Inovações para Sustentabilidade. Endereço: 

Av. Monteiro Lobato, nº 35, Bairro Vila Odete, CEP: 12050-730, Taubaté. 
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fazendo, o que está acontecendo aqui. Nós plantamos o futuro, plantamos 
agua, precisamos desses registros, a tendência do SAF é transformar as 
áreas de cultivo em uma floresta, mas que dali saia renda para essas 
pessoas que querem viver da terra. (MAIRA, 2016)  

 
Portanto, ao escolhermos a Rede Agroflorestal do Vale do Paraíba como fonte de pesquisa, 
acreditamos estar contribuindo com documentação desse trabalho que está sendo realizado 
no Vale do Paraíba e para produção de material didático sobre o assunto.  A Rede 
Agroflorestal está contribuindo com a regeneração da Mata Atlântica e, ao mesmo tempo, 
fornecendo mão de obra e aporte tecnológico para diversas famílias, principalmente para a 
reforma agrária regional. 
 
3 METODOLOGIA  

Esse trabalho se consolida a partir dos relatos dos(as) articuladores(as) da Rede 
Agroflorestal do Vale do Paraíba, que apresentam as ações e experiências agroecológicas 
promovidas nos assentamentos do MST Olga Benário e Nova Esperança I. As vozes que 
ditam os caminhos dessa pesquisa são as de agricultores do MST, da Assistência Técnica de 
Extensão Rural e de pesquisadores da APTA.  

A metodologia de História Oral foi o que conduziu os levantamentos e as produções 
de dados deste trabalho. Esta escolha metodológica implica em posicionamentos durante 
todo o processo de pesquisa, conforme afirmou Ribeiro:  

 
Gostaria de explicar algo muito interessante do processo de pesquisa. No 
momento em que a história oral pensa no entrevistado, não apenas como 
depoente, mas sim como colaborador, agente ativo de sua história, tenho 
que admitir que fui colocada em xeque pelos procedimentos que resolvi 
seguir, desde o início dessa pesquisa (RIBEIRO, 2002, p.18). 

 
É importante ressaltar que ao transcrever as entrevistas, nosso interesse foi de 

passar o que estava gravado para o escrito. “Comumente, transcrição é o nome dado ao ato 
de “traduzir” o conteúdo gravado na fita em um texto escrito” (CARVALHO e RIBEIRO, 2013, 
p.47). Sendo assim, não foi objetivo desse projeto contrapor os discursos dos(as) 
entrevistados(as) ou remontar as histórias por eles(as) narradas. O que importou foram as 
experiências de ordem objetiva e subjetiva, expressadas nas narrativas das pessoas, as quais 
representariam para elas a verdade sobre si e sobre os espaços nos quais vivem. 

 
QUADRO 1 – Amostra dos entrevistados 
  

ENTREVISTADOS(AS) LOCAL DATA 

Bruno de Oliveira  IBS - Taubaté  06/05/2016 

Ceceo Chaves  IBS – Taubaté 06/05/2016 

Maira Gouveia IBS – Taubaté 06/05/2016 

Cristina Castro  APTA - Pindamonhangaba  23/10/2017 

Adalgiso  Nova Esperança I – São José dos Campos  13/05/2016 

Diurene Nova Esperança I – São José dos Campos 13/05/2016 
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Rose  Nova Esperança I – São José dos Campos 13/05/2016 

Daniela 3 
Nova Esperança I – São José dos 
Campos/Egídio Brunetto – Lagoinha  

27/07/2016 

Igor  
Nova Esperança I – São José dos 
Campos/Egídio Brunetto – Lagoinha 

27/07/2016 

Dona Dalva  Nova Esperança I – São José dos Campos 29/09/2017 

Valdir Nascimento  Olga Benário- Tremembé  02/07/2016 

Fonte: Elaborado pelas Autoras.  
 

Os instrumentos utilizados para o desenvolvimento da pesquisa foram: fichamento 
com análise de textos, legislações - análise documental, entrevistas documentadas, análise 
dos relatos de vivências, informações provenientes do blog da Rede Agroflorestal do Vale do 
Paraíba, trabalho a campo entre outras/os. 

A rede de entrevistados, contando com os agricultores/as do MST, técnicos do IBS, da 
APTA e colaboradores da Rede Agroflorestal, seguiu critérios definidos baseando-se no 
calendário de mutirões de SAF da Rede Agroflorestal. As entrevistas aconteceram com datas 
e horários previamente agendados com os depoentes. 

Os roteiros foram preliminares às entrevistas garantindo melhor aplicação dos 
métodos, facilitando a aquisição dos detalhes explorados nas narrativas. Foram elencados 
critérios para formulações das perguntas que caracterizam socialmente os entrevistados, 
para que eles descrevam as paisagens, os lugares; destaquem as formas de relações com a 
terra e como são as práticas agroecológicas; retratem as experiências em mutirões 
agroflorestais; demonstrem os conhecimentos de políticas de reforma agrária e agricultura 
familiar e que evidenciem o conhecimento popular. 

As entrevistas foram realizadas mediante o consentimento dos colaboradores após 
apresentação do projeto de pesquisa. As informações armazenadas no formato digital serão 
mantidas sob a guarda do pesquisador por um período de cinco anos, quando, então, serão 
doadas a um centro de documentação ou inutilizadas. Foram transcritas literalmente, 
incluindo-se repetições, vícios de linguagem, expressões regionais e marcadores 
conversacionais que caracterizam a oralidade.  

 
Por fim, a última etapa desse processo foi a transcriação. Na qual os 
elementos extra-texto são incorporados. Tentei recriar a atmosfera, o 
contexto em que foi feita cada entrevista. Acrescentei a ela anotações de 
meu caderno de campo e aspectos da vivência junto à comunidade. 
(CARVALHO e RIBEIRO, 2013, p.47) 

 

Após esse procedimento, houve um trabalho de tradução criativa com vista à 
reconstituição da informação estética original. No fim do processo, o texto editado foi 
apresentado aos colaboradores a fim de obter-se a autorização oficial para o uso mediante 
assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, dando liberdade aos mesmos de 

                                                           
3
 Daniela, seu companheiro Igor e suas cinco crianças eram agregados, nas terras de sua cunhada no 

assentamento Nova Esperança I, na ocasião que realizamos a entrevista. Estavam na luta pela sua terra. 

Atualmente, Daniela e sua família são parte do projeto de assentamento Egídio Brunetto- Lagoinha-SP.  
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sugerir inclusões, exclusões e/ou modificações na entrevista, pois, a partir dela chegamos à 
versão final do texto. 

Além de entrevistas, foram realizadas diversas visitas a campo, levantamentos por 
meio de pesquisas bibliográficas e conversas informais com técnicos do IBS no escritório de 
assistência técnica em Taubaté/SP e com pesquisadores da APTA - Polo Regional do Vale do 
Paraíba, em Pindamonhangaba - visando ampliar o leque de informações. Buscou-se 
caracterizar as técnicas de implantação, as espécies e os arranjos empregados no plano dos 
SAF, cujos dados foram compilados do blog da Rede Agroflorestal do Vale do Paraíba: 
<http://redeagroflorestalvaledoparaiba.blogspot.com.br/>. 

 
3.1 O VALE DO PARAÍBA, O CHÃO QUE ESTUDAMOS  
 

FIGURA 2 – Localização do Vale do Paraíba 
 

 
                    Fonte: Emplasa (2017). 

 
A Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte – RMVPLN- teve sua 

criação proposta pelo Projeto de Lei Complementar n. 66, de 2011, e sua efetiva criação em 
2012 através da Lei Complementar n. 1166, de 2012. A RMVPLN está situada entre as duas 
Regiões Metropolitanas mais importantes do país: São Paulo e Rio de Janeiro. Destaca-se 
nacionalmente por intensa e diversificada atividade econômica. A produção industrial é 
altamente desenvolvida, predominando os setores automobilístico, aeronáutico, 
aeroespacial e bélico nos municípios localizados no eixo da Rodovia Presidente Dutra. 
Destacam-se também as atividades portuárias e petroleiras no Litoral Norte e o turismo na 
Serra da Mantiqueira, litoral e cidades históricas. A região caracteriza-se, ainda, por abrigar 
importantes patrimônios ambientais de relevância nacional, como as Serras da Mantiqueira, 
da Bocaina e do Mar, e pelas fazendas de valor histórico e arquitetônico (EMPLASA, 2017).  

Segundo o Censo Demográfico de 2011, a região abriga população aproximadamente 
de 2,3 milhões de habitantes, o que corresponde a 5,5 % da população do estado de São 
Paulo. Nas últimas décadas (60/70/80), houve um forte processo de imigração entre cidades 
pequenas para cidades grandes do Vale do Paraíba, principalmente da zona rural para a 
urbana, em função da industrialização. Imigrantes advindos do Sul de Minas Gerais e do 
Norte do Paraná se instalaram nas cidades mais industrializadas. Nesse mesmo período, 
municípios como São José dos Campos, Jacareí, Taubaté e Caçapava, receberam muitos 
novos moradores que saíram da zona rural para morar na zona urbana das próprias cidades. 
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Além dessa crise de mão de obra que a zona rural sofreu, o Governo Federal implementou 
regras contra a Reforma Agrária, com isso, houve falências de muitas fazendas que antes 
investiam em propriedades agropastoris. A questão da pecuária leiteira é um forte exemplo, 
que vem sofrendo uma decadência grande na região (ASSIS, 2000, p.53). 

A bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul situada na região sudeste do Brasil 

compreende áreas dos estados de São Paulo (13.900 km²), Rio de Janeiro (20.900 km²) e 

Minas Gerais (20.700 km²) somando uma área total de 56.665 km². O nome é atribuído ao 

Rio Paraíba do Sul, cuja bacia de mesmo nome tem sua foz formada pela confluência dos rios 

Paraitinga e Paraibuna, localizada na serra da Bocaina, no Estado de São Paulo. Após 

percorrer cerca de 900 km, deságua no Oceano Atlântico, na praia de Atafona, em São João 

da Barra, norte do estado do Rio de Janeiro (DEMAMBORO, 2015, p.517). 

A Depressão do Rio Paraíba do Sul estende-se desde as proximidades da Cidade de 

São Paulo até Campos dos Goytacazes, no Estado do Rio de Janeiro. Deprimida em relação às 

serras circundantes – do Mar e da Mantiqueira –, nela se instalou a drenagem atual do Rio 

Paraíba do Sul, que juntamente com o Rio Doce constituem os maiores rios totalmente 

incluídos no Bioma Mata Atlântica. O quadro morfológico reflete fortemente os 

condicionantes geológicos. Cristas de serranias, linhas de cumeadas, sulcos estruturais, 

escarpas erosivas e vales (adaptados a falhas) dispõem-se segundo a direção geral das 

estruturas geológicas (FIGUEIREDO, 2016, p.278). 

Do ponto de vista Geomorfológico, a paisagem encontrada atualmente é classificada 

como:  

Heterogênea e instável submetida a mudanças ambientais cada vez mais 
rápidas e sob altas taxas de erosão e deposição nas encostas e fundos de 
vales fluviais; enquanto nos domínios montanhosos prevalecem os 
deslizamentos, nos domínios de colinas, sob espessa sedimentação 
quaternária, prevalecem os mecanismos de erosão linear. A progressão na 
incisão e/ou recuo desses canais erosivos tende a favorecer a ocorrência de 
deslizamentos, particularmente junto às encostas mais íngremes, e sua 
intensificação nas cabeceiras de drenagem vem acarretando um aumento 
das taxas de assoreamento nos canais fluviais coletores e aumento das 
enchentes nas planícies de inundação (COELHO NETTO, 2003, p.74). 

 
Conforme Riechelmann (2006) as condições climáticas do Vale do Paraíba de acordo 

com a classificação de Köeppen4, são do tipo Cwa (verões quentes e úmidos e invernos 
secos). Com temperatura média absoluta podendo chegar aos 37 °C. Precipitação média 
atinge 1300 mm ao ano, tendo os meses de julho e agosto mais secos. O Vale do Paraíba 
está inserido no Bioma da Mata Atlântica, sendo atualmente apresentada na forma de 
remanescentes florestais, constituído por uma miscelânea de ecossistemas, segundo Freitas 
e Marson (2007). 

                                                           
4
 O sistema de classificação global dos tipos climáticos, muito utilizado na Climatologia, na Geografia e na 

Ecologia, é conhecido como Classificação Climática de Köppen-Geiger e comumente chamada de Classificação 

Climática de Köppen. Essa proposta foi criada por Wladimir Köppen, climatologista russo, e aperfeiçoada pelo 

mesmo anos mais tarde. Em 1936, recebeu novas alterações, preparadas em colaboração com Rudolf Geiger, 

dando origem ao novo nome.  
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O bioma, palavra derivada do grego bio (vida) + oma (sufixo que pressupõe 
generalização; grupo, conjunto), deve ser entendido como um conjunto de vida (vegetal e 
animal) constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação contíguos e identificáveis em 
escala regional, com condições geoclimáticas similares e história compartilhada de 
mudanças, resultando em uma diversidade biológica própria (FIGUEIREDO, 2016, p.139). 

Para a SOS Mata Atlântica (2017), essa floresta é um Hotspot mundial, ou seja, uma 
das áreas mais ricas em biodiversidade e mais ameaçadas do planeta. Foi decretada como 
Reserva da Biosfera pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura -UNESCO - e Patrimônio Nacional, pela Constituição Federal de 1988. 

O Bioma Mata Atlântica, dependente de maior volume e uniformidade de chuvas do 
que os biomas confinantes constituem o grande conjunto florestal extra-amazônico, 
formado por florestas ombrófilas (densa, aberta e mista) e estacionais (semideciduais e 
deciduais). Cerca de 85,0% da superfície do Bioma Mata Atlântica era recoberta 
originalmente por formações do tipo florestal. Além dessas formações florestais, a Mata 
Atlântica abarca um complexo de ecossistemas associados (FIGUEIREDO, 2016, p.267). 

A Mata Atlântica está distribuída ao longo da costa atlântica do país, atingindo áreas 
da Argentina e do Paraguai nas regiões Sudeste e Sul. De acordo com o Mapa da Área de 
Aplicação da Lei nº 11.428, a Mata Atlântica abrangia originalmente 1.309.736 km2 no 
território brasileiro. Seus limites originais contemplavam áreas em 17 estados: PI, CE, RN, PE, 
PB, SE, AL, BA, ES, MG, GO, RJ, MS, SP, PR, SC e RS. Nessa extensa área vivem atualmente 
mais de 72% da população brasileira (SOS Mata Atlântica, 2017). 

Conforme dados extraídos da malha municipal do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE -  no ano de 2010, vivem na Mata Atlântica atualmente quase 72% da 
população brasileira. São mais de 145 milhões de habitantes em 3.429 municípios, que 
correspondem a 61% dos existentes no Brasil. Destes, 2.481 municípios possuem a 
totalidade dos seus territórios no bioma e mais 948 municípios estão parcialmente inclusos. 

Segundo o Ministério do Meio Ambiente, a Mata Atlântica constitui o bioma 
brasileiro com menor porcentagem de cobertura vegetal natural, possuindo, no entanto, 
uma relevante parte da diversidade biológica do país com várias espécies endêmicas. A 
porcentagem de 8,5% restante da cobertura florestal original, é um fato agravado porque os 
recursos hídricos (rios) abastecem mais de 120 milhões de brasileiros, com remanescentes 
que regulam o fluxo dos mananciais hídricos, asseguram a fertilidade do solo, controlam o 
clima e protegem escarpas e encostas das serras (FIGUEIREDO, 2016, p.344).  

A Mata Atlântica se encontra largamente devastada, alterada e fragmentada, 
restando algumas áreas preservadas em Unidades de Conservação e outras em porções mais 
elevadas e íngremes do terreno. Ainda assim, suas reduzidas formações vegetais 
remanescentes abrigam uma biodiversidade ímpar, assumindo importância primordial pelos 
inúmeros serviços ambientais oferecidos a quase 120 milhões de pessoas que vivem nesta 
porção do território (CUNHA et al., 2013). 

Por outro lado, o Bioma Mata Atlântica foi também o berço do movimento ambiental 
brasileiro. Novas preocupações de cunho científico-social sobre o futuro da Mata Atlântica 
surgem no final do Século XX, já na década de 1980, com uma significativa participação da 
sociedade e com uma perspectiva mais moderna e realista das questões ambientais. Esses 
movimentos obtiveram conquistas importantes com o reconhecimento da Mata Atlântica 
como patrimônio nacional pela Constituição Federal do Brasil de 1988 e, por ocasião da 
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio 92), quando 
a Mata Atlântica é reconhecida como um dos biomas mais ameaçados do mundo, 
impulsionando novas conquistas (FIGUEIREDO, 2016, p.291).  
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Nos últimos 30 anos, houve uma redução de 83% do desmatamento do bioma. De 
acordo com Márcia Hirota, Diretora-Executiva da Fundação SOS Mata Atlântica, sete dos 17 
estados da Mata Atlântica já apresentam nível de desmatamento zero: “Agora, o desafio é 
recuperar e restaurar as florestas nativas que perdemos. Embora o levantamento atual não 
assinale as causas da regeneração, ou seja, se ocorreu de forma natural ou decorre de 
iniciativas de restauração florestal, é um bom indicativo de que estamos no caminho certo”, 
observa Márcia (2017). 

Na escala regional, a época dos primeiros plantios de eucaliptos no Vale do Paraíba 
paulista corresponde ao início da política de incentivos fiscais, em 1965, visto que a empresa 
Suzano Papel e Celulose comprou as primeiras terras em São Luiz do Paraitinga em 1968, e 
os cultivos em Salesópolis começaram por volta do ano de 1973. Devido à sua grande 
capacidade de adaptação a diferentes condições geoecológicas, principalmente em áreas 
tropicais, e às numerosas possibilidades de uso, com destaque a matéria prima da indústria 
de papel e celulose, os plantios de eucaliptos para fins produtivos têm sido implantados em 
diversos países, inclusive no Brasil e, mais especificamente, na região do Vale do Paraíba 
Paulista (FREITAS JUNIOR, MARSON, SOLERA, 2012, p.2). 

Na década de 1970 outra transformação significativa da paisagem foi a chegada da 
monocultura do eucalipto, que gradativamente tomou conta da região (LIMA, 1996). Esse 
tipo de agricultura é considerado capitalista, pois, o interesse nesse produto apresenta bens 
naturais em mercadorias, ocultando os desequilíbrios substanciais como o êxodo rural, 
concentração fundiária, exploração do trabalho e a concentração de renda (SANTOS, 2009). 

Este desenvolvimento econômico não aconteceu em conjunto com a preservação, 

pois, o modelo utilizado era ‘nômade e predatório’ (DEVIDE et al., 2014, p.15). Grande parte 

de toda a mata atlântica foi derrubada para dar lugar às plantações e o extermínio da tribo 

Puri-Coroado, últimos índios da região, trouxe a perda de toda história oral. 

Devide (2014 et al., p.22) argumenta que se faz necessário incentivar o ajuste entre a 

cultura do eucalipto à pecuária com pastejo rotacionado e sistema ‘lavoura-pecuária-

silvicultura’ (LPS), integrada às outras atividades de baixo impacto como o reflorestamento 

de madeira de lei, unida ao desenvolvimento da indústria moveleira, apicultura e a extração 

de produtos agroflorestais, melhorando desta forma os parâmetros socioeconômico-

ambientais do Vale do Paraíba. 

 

3.2 ASSENTAMENTO NOVA ESPERANÇA I  
O assentamento Nova Esperança I - São José dos Campos (ex-fazenda Santa Rita, do 

Banco da Amazônia, em litígio com o posseiro Valdir Pena); foi criado em 2001, tem 446,7 
hectares e 64 lotes e segue os moldes de Comuna da Terra5. O Assentamento está apenas a 
13 km do centro pela estrada municipal Pedro Moacir de Almeida (Vargem Grande), que tem 
início no Alto da Ponte, 5 km atrás passando pelo bairro de Santana (RIECHELMANN, 2006, 
p.87). 

FIGURA 3 - Configuração territorial do Assentamento Nova Esperança I 

 

                                                           
5
 Comuna da Terra, nova proposta de assentamento, traz condições específicas tanto para o sem-terra 

participante como para região onde ela se implanta. Nesse caso o perfil do sem-terra é caracterizado rururbano 

(ruro-urbano, periurbano), tendo proximidade vivencial com o centro urbano: parentes na região, emprego fixo 

acessível, acesso a infraestrutura (RIECHELMANN, 2006, p.86). 
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Fonte: Brasil (2008 apud TINTI, 2017, p. 122).  

 

Tinti (2017) diz que o assentamento é resultado do trabalho de base desenvolvido 
pelo MST na Região Metropolitana de São Paulo, uma vez que as famílias que participaram 
dessa ocupação eram oriundas das periferias de Osasco, São Paulo, Suzano e da própria 
região de São José dos Campos. Também contou com a participação de sindicatos regionais, 
mas com pouca presença de famílias da região do Vale do Paraíba. O Assentamento Nova 
Esperança é basicamente composto pelas famílias de regiões do entorno da capital, de 
característica mais urbana.  

Ao buscar trazer para o conjunto dos trabalhadores pessoas oriundas dos centros 
urbanos como desempregados, moradores de rua, migrantes, entre outros, o MST também 
procura contribuir problemas sociais bastante comuns aos grandes centros urbanos como a 
violência, o desemprego, o acesso a moradia, acesso à cultura e lazer, entre outros 
(RIECHELMANN, 2006, p.104). 

 
Vim pra cá por desemprego mesmo, quem me trouxe pra cá foi o Sr. 
Ovídio6, a saída para o povo é o campo. Aqui ninguém passa fome e todos 
tem trabalho, ao invés de ficar na cidade passando fome na favela, tem a 
reforma agraria, aqui tem a natureza e uma vida digna. Tudo tem o lado 
ruim e o lado bom. Trabalhar com orgânico ainda é uma resistência para o 
próprio assentado, o povo está calejado. A saída do povo é a terra, o 
capitalismo não faz milagre não, a terra dá tudo que você precisa, dinheiro 
não é tudo. Aqui você pode colher a comida que come, sabendo o que tem 
nela. Você vai na feira e o cara fala que é orgânico e você nunca vai saber. 
Aqui sabemos o que comemos (ADALGISO, 2016).7 
 

Depois da conquista árdua do assentamento ainda é preciso resistir. Percebemos as 
dificuldades de permanência na terra ao ouvir o depoimento do Adalgiso, agricultor do MST 
assentado no Nova Esperança I:  

 

                                                           
6
Senhor Ovídio e sua esposa senhora Marlise, foram líderes do MST importantíssimos para as conquistas do 

MST no Vale do Paraíba. O assentamento Nova Esperança I, recebeu esse nome por sugestão do senhor Ovídio, 

por referenciar um novo solo cheio de esperança para o povo.  

7
Entrevista concedida pelo agricultor do MST, em sua residência no assentamento Nova Esperança I.  
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Depois que você assenta, vem as denúncias e as trairagens, aqui também 
tem isso. Aqueles que não conseguem viver da terra acabam virando de 
lado. Não é o MST o problema são as pessoas do movimento, que não tem 
na veia a essência da coletividade (ADALGISO, 2016).  

 

Ainda, no que se refere à origem das famílias que integram o assentamento Nova 
Esperança I, é possível observar uma grande diversidade de hábitos, culturas e experiências, 
tratando-se pessoas oriundas tanto da cidade quanto do campo, existindo também aqueles 
que tiveram sua origem no campo, foram para as cidades e possuíam o desejo de retorno. 
Essa variedade também irá se refletir no grau de conhecimento e experiências no trato com 
a terra, com a existência de famílias que possuem grande habilidade na produção agrícola e 
pecuária e outras que pouco ou nada possuem de experiência no trato com a enxada 
(RIECHELMANN, 2006, p.288). 

 

3.3 O ASSENTAMENTO OLGA BENÁRIO  

Segundo Tinti (2017), a origem do assentamento Olga Benário, diferentemente do 
Nova Esperança, contou com um trabalho de base, de organização das famílias Sem Terra, 
mais voltado para as cidades da região do Vale, em particular dos municípios de Taubaté, 
Tremembé, São José dos Campos e Pindamonhangaba. Em meados do ano de 1999 
correspondeu ao mesmo processo organizativo que as famílias que também viriam a 
conquistar a terra com a constituição do assentamento Manoel Neto, no município de 
Taubaté. O acampamento que dará origem ao Assentamento Olga Benário se constitui em 
2000, ocupação de uma área improdutiva em Taubaté. O público Sem Terra é oriundo das 
camadas pobres urbanas, composta por desempregados e ex-operários da indústria, fruto 
do trabalho de base com as famílias acampadas. Os acampamentos que resultaram nos 
assentamentos Olga Benário e Manoel Neto tiveram momentos de reintegrações de posse 
que fizeram com que se unificassem num único acampamento, voltando posteriormente a 
se dividirem. 

 

As famílias passaram por processos de unificações e separações conforme se 
modificava a conjuntura da disputa pela terra na região.  

 
Nesse contexto, 215 famílias realizaram, em fevereiro de 2003, uma 
ocupação na Fazenda Coru Mirim, município de Tremembé/SP, com vistas a 
seguir pressionando o estado para que desapropriasse o imóvel para fins de 
reforma agrária. Menos de um mês depois as famílias receberiam a ordem 
de despejo, dirigindo-se à uma ocupação provisória no km 22 da Rodovia 
Floriano Rodrigues Pinheiro. Ao final do mesmo ano cerca de 400 
trabalhadores rurais Sem Terra realizam uma nova ocupação na Fazenda 
Coru Mirim (SEM-TERRA, 2003).8 

 

Em 30 de dezembro do mesmo ano, o decreto assinado pelo presidente Lula e 
publicado no Diário Oficial da União (DOU) declarava a fazenda Coru-Mirim, de 708 hectares, 
em Tremembé, área de interesse social, para fins de reforma agrária. Uma conquista das 
famílias acampadas (TINTI, 2017, p.129). 

 
 

                                                           
8
 SEM-TERRA voltam a ocupar fazenda em Tremembé. O Estado de São Paulo, [S.l.], 22 abr. 2003.  
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FIGURA 4 – Assentamento Olga Benário 

 

O processo pelo qual essas famílias passaram foi intenso até a conquista definitiva e 
criação do assentamento Olga Benário, marcado por conflitos com o estado, no que se 
refere à promoção dessas políticas públicas. Tudo isso levou à necessidade de que as 
famílias se mantivessem organizadas. Em 19 de dezembro de 2005, através da portaria de nº 
70, o Superintendente Regional do INCRA no Estado de São Paulo oficializou a criação do 
assentamento: Projeto de Desenvolvimento Sustentável - PDS Olga Benário (TINTI, 2017, 
p.129). 

Organização das famílias procede na forma de “Conquista partilhada”: Todo núcleo 
de Sem Terra tem suas regras normativas. Valdir esclarece como se dá esta organização. 

 
Nós adotamos a conquista partilhada. Dividimos a terras conquistadas em 
partes iguais, independente se você tem 10 filhos, for solteiro, sozinho, 
homossexual, o que quer que seja. Essa era a nossa política de equidade. E 
isso, foi outro embate com o Estado. Eles diziam que sempre era assim, e 
nós dizíamos que a lei era de 69 e que os tempos mudaram. Daí veio o 
choque, quando o governo não era nosso, era aceitável, mas lutar contra a 
nossa própria política foi decepção (VALDIR, 2016). 

 

Questionado sobre qual a participação do INCRA no processo de assentamento do 
Conquista, Valdir é enfático,  

 
O INCRA nunca fez o parcelamento das terras, fomos nós que fizemos tudo, 
os marcos de concreto para demarcar a área, a divisão, o corte e a venda 
dos eucaliptos, a abertura de estradas... arrancamos muitos tocos de 

Fonte: Tinti (2017, p. 132).  
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eucalipto. Nosso GPS era uma corda. As medidas foram feitas pelos que 
melhor entendiam de matemática e geometria, isso era o que tínhamos 
disponível (VALDIR, 2016). 

 
O agricultor relembra que foi preciso estudar e planejar bastante sobre onde seriam 

implantadas as Áreas de Preservação Permanente – APPs –, as áreas agricultáveis e as 
moradias e avalia:  

Fizemos melhor que podíamos, deixamos mais que o estipulado para áreas 
de preservação, praticamente todos têm acesso a água. Tudo foi feito em 
forma de mutirão. Tínhamos a brigada dos idosos, que ficava na porteira e 
quem tinha acima de 16 anos, ajudava em tudo. Aqui nós tínhamos 
eucalipto, então passamos um ano livrando a terra do eucalipto e não 
plantamos nada. Uma vez ou outra trabalhávamos fora e injetávamos 
dinheiro no lote. Daí que fomos plantando e perdendo e assim era nossa 
vida (VALDIR, 2016).  

 
Requisitada a opinião do agricultor de como foi a relação com o INCRA, Valdir avalia, 

“foi conflituosa”. 
Brigar com o INCRA é brigar com o Estado. Os movimentos sociais 
reivindicam e lutam pelos seus direitos e eles não fizeram nada por nós. 
Quando a relação era com a direita, era aceitada a postura, mas quando a 
esquerda estava no poder nossa luta não era aceita. Essa região, assim 
como Campinas, Ribeirão Perto entre outras, era dominada pelo 
agronegócio, não tem a cultura de incentivar a agricultura familiar. Essas 
regiões se rebelaram contra os sem-terra. Enquanto o ‘governo Sarnei’ fez 
um plano de assentar mais de 1 milhão de famílias, o nosso governo Lula 
fez um plano de reforma agrário píer, mega rebaixado, de 400 mil. E eles 
chamavam de regiões reformadas, eles nos diziam assim: vamos colocar 
vocês no espaço geográfico que nós queremos. No caso de São Paulo era 
Itapeva, Andradina e no Pontal do Paranapanema, ou seja, não era para o 
pessoal que estava nos perímetros urbanos, nos conglomerados (VALDIR, 
2016).  

 
Em termos organizativos, as famílias do Olga Benário também se constituíram em 

quatro núcleos por afinidade, que eram voltadas à perspectiva de uma produção conjunta, 
facilitando processos logísticos, econômicos, entre outros. Essas definições foram resultado 
de um processo participativo e construído por meio do consenso entre as famílias (TINTI, 
2017, p.133). 

Segundo o relatório técnico9 do IBS, empresa contratada para prestar assistência 
técnica aos assentamentos do Vale do Paraíba. O assentamento abriga aproximadamente 39 
famílias, sendo 13 irregulares (1/3 do total). Homologação em 2007. Não há grupos 
independentes, apenas uma divisão em dois núcleos para facilitar a organização interna.10 O 
IBS enumera os maiores o objetivo do PDS:  

                                                           
9
 Instituto Biosistêmico - IBS. Relatório de Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER. Núcleo Operacional 

da Grande São Paulo – Núcleo de Apoio de Taubaté. Avenida Monteiro Lobato, nº 35, Bairro Vila Odete, CEP: 

12050-730, Taubaté – SP, Tel: (12) 3426-1624. 
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 Fortalecer a produção e consolidar a organização interna por meio dos mutirões 
de implantação e manejo de SAF, incentivando também, um melhor 
relacionamento com a comunidade local e regional. 

 Providenciar os documentos necessários para obtenção de CNPJ de produtor. 

 Após obterem o CNPJ e talão de notas, incentivar os mais produtivos a se 
inscrever no Programa de Aquisição de Alimentos – PAA - compra direta junto 
com beneficiários do Projeto de Assentamento - PA Tremembé. 

 Elaboração de projetos Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar - 
PRONAF. 

 Incentivar o turismo rural com ciclistas. Barraca de caldo de cana. 
Aproximadamente 70 ciclistas por semana passam pelo assentamento. 

 Forte potencial turístico com os mutirões de SAFs 

 Trabalhar com o grupo de jovens recém-formado no PDS (transversal as outras 
atividades no PDS). 

 
O relatório também aponta as dificuldades do assentamento: 
 

 Falta de produção generalizada. 

 Falta de infraestrutura, principalmente água para consumo humano e irrigação. 

 Falta de interesse e iniciativa de parte dos assentados. Como fomentar isso? Com 
atividades práticas sócio educativas como os mutirões de SAF. 

 Responsabilização do INCRA pela falta de produção. 
 
Tinti (2017) aponta que a não-homologação de parte das famílias tem interferido 

numa série de acesso a políticas públicas como, por exemplo, a disponibilização de créditos 
e assistência técnica, dificultando ainda mais a permanência das famílias na área. Isso 
também se reflete na disponibilização da energia elétrica, na qual parte famílias assentadas 
ainda não possuem.  

Outro apontamento do autor, é a distribuição de água “é outra política que até hoje 
não se efetivou no assentamento, o que leva as famílias a obterem água a partir da coleta 
em minas e drenagens do assentamento”. Diz ainda que essas condições tão adversas 
apenas evidenciam os desafios que têm sido superados para que as famílias permaneçam na 
terra conquistada.  

E, apesar do estado não cumprir com seu papel de efetivação das políticas 
públicas relacionadas à reforma agrária nos assentamentos, as famílias 
assentadas do Olga Benário, conseguem resistir, se desafiando a construir 
um outro modelo para o campo.  
Entre as políticas públicas, além de saúde, educação, lazer, condições para 
produção, estão aquelas relacionadas ao respeito ao meio ambiente. Na 
reforma agrária proposta pelo MST contempla-se não apenas o respeito e 
uma relação harmônica com esse último na forma de viver e produzir no 
campo. Por herdarem o passivo ambiental deixado pelo agronegócio, os 
assentamentos de reforma agrária também desenvolvem esforços para a 
recuperação ambiental das áreas degradadas (TINTI, 2017, p.136). 

 
A caracterização demográfica da população assentada em 2001, indicava um total de 

101 homens sendo um terço de crianças até 14 anos, 77 mulheres sendo 32 crianças. O 
grupo era composto de militantes, desempregados, moradores de rua, sem-teto, 
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aposentados e lideranças, vieram de vários lugares do País. Para divisão dos lotes do 
assentamento essas pessoas foram divididas por grupos de afinidades: Manoel Neto, Zumbi 
dos Palmares, Os Excluídos e Consciência e Liberdade.  

Até o ano de 2006, das 63 famílias assentadas que resistem no assentamento Nova 
Esperança, cerca de 18 vêm se dedicando de fato ao cultivo de produtos e/ou à criação de 
animais em seus lotes. Entre as famílias que não têm produzido, a justificativa localiza-se em 
questões como a financeira (enfrentamento de dificuldade para de obtenção de 
financiamentos, como investimento e custeio, além de apoio à produção), de origem (se 
urbana, por exemplo, evidenciando mais dificuldade na adaptação à vida e trabalho no 
campo), de condições físicas (com a presença de homens e mulheres com idades mais 
avançadas e muitas vezes vivendo sozinhos no lote), entre outros (RIECHELMANN, 2006, 
p.359). 

No aspecto produtivo as famílias de assentamento tiveram duas grandes experiências 
coletivas em seus primeiros anos de organização e resistência. Foram iniciativas que 
contaram com o apoio e solidariedade de diversas organizações como a Igreja Católica, a 
Central Única dos Trabalhadores – CUT- da região, sindicatos, partidos políticos progressistas 
e Prefeitura de Caçapava, vizinha à cidade de São José dos Campos. A primeira experiência 
envolveu o cultivo de feijão, mandioca e milho em uma área comum da fazenda. Seu 
objetivo inicial foi demarcar junto à sociedade a importância e a viabilidade econômica do 
assentamento. A segunda experiência, foi a promoção do cultivo de hortaliças 
(RIECHELMANN, 2006, p.354). 

São os objetivos básicos da rede agroflorestal do Vale do Paraíba: promover a 
implantação e circulação da informação sobre os SAFs; desenvolver a pesquisa participativa; 
fomentar projetos em conjunto; estabelecer parcerias para ampliar a atuação e fomentar o 
mercado justo e solidário (TERCEIRA VIA, 2013, p.51). 

Foram implantadas unidades de desenvolvimento tecnológico na APTA, em 
Pindamonhangaba/SP que estão servindo de referência para a recuperação ambiental no 
Vale do Paraíba, gerando informações técnicas e recursos genéticos em sistemas 
conservacionistas de uso do solo (como SAFs). Doravante, tem promovido também o resgate 
de plantas alimentícias não convencionais, o plantio direto sob manejo orgânico, a seleção 
de adubação verde adaptado à região, entre outras tecnologias que são repassadas como 
resíduo de pesquisa aos produtores que se vinculam aos mutirões. Tal iniciativa tem 
promovido a alimentação saudável e melhoria de renda do produtor com um modelo novo 
de redefinição do uso do solo, neste caso, de áreas ciliares margeando lavoura de arroz e de 
cultivo de pupunha abandonada, convertidas em SAFs (REDE AGROFLORESTAL, 2013).  

A rede acredita que disseminar SAFs, seja uma maneira sustentável de restaurar a 
Floresta Atlântica convertendo o ecossistema degradado em outro, tornando- o com baixos 
recursos externos ao capital. Os SAFs são reconhecidamente modelos de exploração de solos 
que mais se aproximam ecologicamente da floresta natural, e, por isso, considerado como 
uma alternativa de uso sustentado do ecossistema. Ainda, podem tornar-se um dos vetores 
de ligação entre fragmentos de florestas remanescentes, ligando a Serra do Mar à 
Mantiqueira, melhorando os fluxos de animais silvestres e beneficia também, a diversidade 
biológica (TERCEIRA VIA, p.51).  

Conforme o Blog da Rede Agroflorestal do Vale do Paraíba, a rede aflorou durante as 
discussões sobre o novo Código Florestal (BRASIL, 2012). O assunto passou a ser tema de 
diversos encontros que ocorreram entre os anos de 2011 e 2013.  Foram realizados cinco 
Mutirões Agroflorestais reunindo um público estimado de 300 pessoas.  Essas atividades 
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inicialmente foram realizadas no Polo Regional do Vale do Paraíba, da APTA, órgão da 
Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.  

Antonio C. P. Devide e Cristina M. de Castro são pesquisadores da APTA - Polo 
Regional do Vale do Paraíba – Setor de Fitotecnia em Pindamonhangaba. Eles desenvolvem 
trabalhos com a sociedade dentro da APTA, com pesquisa participativa e vivências 
agroecológicas, inclusive, de transição agroecológica. Com o objetivo de troca de 
experiências com produtores rurais e implementação, monitoramento e avaliação de 
sistemas agroecológicos de produção vegetal. Foi por meio do projeto Vitrine 
Agroecológica11 que as pesquisas participativas e transferências de tecnologias para o 
público geral foram consolidadas. Outra linha importante realizada pelos pesquisadores é o 
resgate de conhecimentos tradicionais e cultivo de hortaliças não convencionais. São 
realizados diversos encontros de campo, oficinas, mutirões, visitas técnicas, receitas e 
degustação de pratos (TERCEIRA VIA, 2013, p.52).  

Sobre a metodologia participativa, promovem interação entre os pesquisadores e o 
público. O objetivo é demonstrar a importância do cultivo e uso das hortaliças não 
convencionais na alimentação com benefícios à saúde, preservação da identidade cultural e 
biodiversidade.  Há também na APTA o projeto de troca de sementes, objetivando a 
circulação e para que não se perca a variedade (TERCEIRA VIA, 2013, p.53).  

Cristina Maria de Castro, pesquisadora da APTA, em entrevista concedida na data de 
23 de outubro de 2017, junto ao Polo Regional de Fitotecnia de Pindamonhangaba, contou-
nos que a Rede Agroflorestal começou com a pesquisa do Antonio aqui na APTA, o projeto 
Vitrine Agroecológica. Os SAF eram implantados em área de pesquisa e em mutirões, e 
foram expandindo pelo vale em diversas formas. 

  

E então, começaram a ter os mutirões fora da área de pesquisa, era uma 
troca e eles eram os participantes da pesquisa. Depois eles vinham fazer o 
manejo. Então, começou a implantar SAF em mutirões nas áreas dos 
produtores. Juntaram um conjunto de pessoas, interessadas em praticar 
Agrofloresta e a fim de restaurar as áreas degradadas do Vale, e foi 
crescendo informalmente e assim nasceu a Rede Agroflorestal (CRISTINA, 
2017).  

 
Ceceo Chaves, ATER do IBS, desde o ano de 2012, integra a Rede Agroflorestal do 

Vale do Paraíba; ele fez parte desde o início da sua formação.  Nessas narrativas ele expressa 
como foi suas experiências nesse princípio da Rede: 

  
A Rede Agroflorestal começou com um mutirão que aconteceu na APTA, 
através do projeto ‘Vitrine Agroecológica’, com a Cristina Castro e Antonio 
Devide incentivando a produção de plantas não convencionais as PANCs; 
um resgate dessas culturas que estão sendo perdidas. A ideia da Rede veio 
de pesquisadores, técnicos, agricultores para expandir a pesquisa 
participativa e a implantação e manutenção dos SAF. 
Ajudei a desenhar o que seria hoje o projeto do SAF – Sistemas 
Agroflorestais, na região do Vale do Paraíba. O primeiro objetivo do projeto 
foi captar recurso para os SAF através do edital Microbacias II do Governo 

                                                           
11

 Vitrine Agroecológica - Projeto de pesquisa contínua que acontece na APTA Polo Pindamonhangaba, 

coordenado pelos pesquisadores Antonio Devide e Cristina Castro. Dentro desse projeto estão os SAF 

registrados, cultivos em aleias, biofertilizantes. A partir dele que surgiu a Rede Agroflorestal do Vale do Paraíba.  
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do Estado; mas não conseguimos o recurso por não serem aprovados. 
Então, o projeto foi feito na raça mesmo, com os mutirões e contando com 
doações de sementes e ferramentas pela APTA de Pindamonhangaba e de 
outros produtores parceiros da Rede Agroflorestal. Formamos um coletivo 
e fizeram um calendário dos mutirões. No começo os mutirões foram nos 
Assentamentos Manoel Neto, em Taubaté; Olga Benário, em Tremembé; 
Nova Esperança I, em São José dos Campos; alguns produtores de Roseira, 
em Pindamonhangaba, Cachoeira Paulista e Redenção (CHAVES, 2016).  
 

3.4 ORGANIZAÇÃO DA REDE 
Os participantes da Rede são adeptos voluntários. Mesmo nascendo em um polo 

governamental de pesquisa, mantêm um caráter autônomo e diversificado. Participam da 
Rede Agroflorestal e dos mutirões diversos produtores rurais, assentados de reforma 
agrária, pesquisadores, educadores, estudantes de nível médio, técnicos agropecuários e 
universitários, gestores ambientais de unidades de conservação, empresários e 
representantes de organizações não governamentais (ONGs), de acordo com dados do Blog 
da Rede Agroflorestal (2018). 

Essas pessoas estão organizadas em uma rede sem uma hierarquia, mesmo 
mantendo um ordenamento, métodos da pesquisa participativa, e certo padrão na 
realização dos eventos e mutirões. Esse ordenamento acaba sendo orgânico. 

Percebemos ao acompanhar a Rede Agroflorestal, que estão espalhados pelo 
território, a existência um corpo gestor, como se fossem pontos/centos que alicerceiam as 
principais conexões e atividades da Rede, mas, sem características hierárquicas, apenas para 
melhor articular, receber, e conduzir as atividades internas da Rede. A Rede comunica-se 
pela internet – blog, redes sociais, chats via celular, e-mails. 

O blog da Rede Agroflorestal, principal fonte de registro da Rede foi criado em 
setembro de 2012, em abril de 2018 o total de pageviews soma 31.632, visitors 14.562 e 
pageviews per visit 2.17. Dentre as origens das visitações encontram diversos estados 
brasileiros, Estados Unidos, Portugal, Taiwan, Costa Rica e Colômbia. 

A Rede Agroflorestal tem objetivos específicos, e os pontos fortes dessa tarefa de 
conexão são seus atores; cada participante desenvolve, desenvolveu ou desenvolverá um 
papel importante na Rede. As pessoas se conectam e por mais que tenham dificuldades, a 
rede segue. Qualquer pessoa que esteja interessada pode participar da rede independente 
de idade, condição, crença, origem etc. todo mundo é acolhido. Veja o que expressa a 
narrativa de Ceceo Chaves (2016): 

 
Atores, como pesquisadores da APTA; o Antonio Devide e Cristina Castro; e 
membros da Rede, como o Marcos, adotaram uma metodologia do Projeto 
Germinar, para mediação de conflitos e conciliação. E isso vem sendo sucesso no 
nosso trabalho. O nome do projeto no início era ‘Regeneração: Religando o Homem 
à Natureza’, para as pessoas voltarem os olhares para produção, ver que é possível 
viver da terra (CHAVES, 2016). 

 
Daniela, agricultora do MST, conta-nos que antes da Rede, às vezes as pessoas 

ficavam acomodadas, e que a Rede possibilitou maior comprometimento entre as pessoas: 
“tendo a Rede, além de trazer conhecimento técnico; que às vezes a pessoa não tem ou até 
tem, porque ouviu falar; conhece uma coisa ou outra e vai incrementando”. Daniela 
complementa:  
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A Rede mobiliza todo mundo, todo mundo vai porque faz parte da Rede, não 
porque é na casa de fulano ou porque beltrano que puxou. Vai porque ele faz parte 
da Rede. Ele está ali cumprindo o papel dele: vou salvar o planeta e não me 
interessa, estou junto com a galera e vai embora. Acho que é essa importância da 
Rede, para gente pelo menos é essa.  Cada um tem um objetivo na Rede. (DANIELA, 
2016)  

 
Importante ressaltar a metodologia de pesquisa participativa, onde todos os atores 

envolvidos da Rede, eram protagonistas desde o desenho, implementação e manejo dos 
SAFs. Temos aqui o produtor(a), pesquisador(a), técnico-pesquisador, todos estavam 
efetivamente comprometidos, o que permitiu que mesmo com ausência de pesquisadores e 
técnicos, todos tinham condições e quiseram continuar com os mutirões e SAFs. 

 
Lição maior que tiro como profissional e como pessoa, é que na natureza está tudo 
o que precisamos, basta olhar com “olhos de ver”, a sabedoria das plantas, dos 
sistemas, tudo ali está pronto para que possamos, com respeito cultivar e ter 
alimentos saudáveis. E foi justamente através deste pequeno movimento, essa teia, 
essa rede, de permitir que o produtor se reconectasse a natureza, que foi possível 
esse trabalho, que acredito ficará para os assentados, seus filhos e futuras gerações 
por vir. (CRISTINA, 2017).  
 

Com as palavras de Cristina é possível compreender os significados atribuídos à rede 
e ao próprio fazer da agricultura e do valor de estar em grupo. Tudo isso junto dá sentido à 
vida e reconecta ao fazer da terra com preocupações com o Meio Ambiente. Assim, pode-se 
retomar a ideia apresentada inicialmente de que todo esse modo de vida está inserido em 
algo sistêmico, interligado e interdependente, de ecossistemas, mas também de modos de 
vida complementares e que a humanidade e a atividade agrícola não está fora desta 
atividade circular. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O espaço geográfico vai se modificando com o tempo, tomando outras formas, 

recebendo outros tutores, outras intenções e outros significados. Por exemplo, as fazendas 
do Vale do Paraíba endividadas e abandonadas, que antes eram lugares de pastagens ou do 
eucalipto; hoje dão lugar aos assentamentos e são moradas de dezenas de famílias que 
lutam pela sobrevivência. Essas pessoas estão aos poucos re-significando o espaço 
geográfico e a relação com o trabalho, transformando essa terra em solos mais férteis, em 
local com mais justiça alimentar e nutricional, mesmo com todas as dificuldades encontradas 
no percurso. 

Em relação ao MST no Vale do Paraíba, percebemos que os grupos de assentados e 
acampados são formados por diversas realidades; nem sempre são de origem rural ou 
conectados com a terra. O MST recebe a diversidade representada no espectro humano 
desde que essas pessoas declarem ter o intuito de viver na terra – idosos, ex-moradores de 
rua, jovens e crianças, mulheres solteiras com filhos, casais, etc. Muitos dos assentados são 
obrigados a trabalhar nas cidades vizinhas por diversos motivos, como a não sobrevivência 
financeira exclusiva do lote; falta de assistência técnica de extensão rural; falta de recursos 
financeiros para inverterem no lote; entre outros. 

O estímulo à agroecologia promovido pela Rede Agroflorestal do Vale do Paraíba é 
fundamental, principalmente, para fornecer melhoria na qualidade de vida dos agricultores, 
e, posteriormente, todo o grupo e natureza local são beneficiadas pelos sistemas 
agroflorestais. A Rede Agroflorestal sem dúvidas teve influências positivas e colaborou para 



Dossiê – Cidades Inteligentes 

 

 

 

 

RETC - Revista Eletrônica de Tecnologia e Cultura    Edição 24ª, outubro de 2019 

20 

a aproximação da Assessoria Técnica, Social e Ambiental à Reforma Agrária – ATES – com o 
MST, com a transição agroecológica dos lotes, com a mudança das paisagens do Vale do 
Paraíba, com a segurança alimentar e nutricional das famílias assentadas que participavam 
dos mutirões de SAF. 

O principal destaque é a metodologia participativa que foi difundida pela pelos 
pesquisadores da APTA. Essa metodologia não concentrou os saberes nos pesquisadores e 
técnicos, existe uma troca de conhecimento entre todos os participantes da Rede 
Agroflorestal. O estímulo à observação da paisagem, não apenas proporcionou o 
conhecimento geográfico, mas também, conectou as pessoas com o espaço e despertou o 
amor pela natureza. O protagonismo dos agricultores é o principal indicador de sucesso e 
manutenção da Rede. De fato, o conhecimento é passado em cada mutirão e as pessoas vão 
aprendendo umas com as outras e não apenas com os pesquisadores e técnicos. Essa 
descentralização do conhecimento é o que manteve a Rede forte. 

Nos mutirões as pessoas idosas, mulheres com filhos pequenos, pessoas que não 
sabem lidar com a terra, pessoas que não se falam devido a conflitos, jovens que estão 
evadindo do campo; acabam trabalhando juntos e unindo forças para realizar o trabalho 
proposto para o dia, e todos se beneficiam de alguma maneira, principalmente o 
proprietário da terra. O trabalho em mutirão rende, e as pessoas compartilham o que tem 
nesse dia: trocam sementes, comida, ferramentas, mão de obra, conhecimentos etc. 

Além do mais, é possível notar a biodiversidade nos locais por onde a Rede 
Agroflorestal atuou, a troca de sementes e mudas, os incentivos a policultura mantem os 
espaços mais biodiversos. A Rede Agroflorestal é muito importante para região e para a 
reforma agrária popular. Ela é a comprovação que a conexão entre pessoas pode mudar a 
realidade social e do espaço geográfico.  

Em suma, esperamos com este trabalho contribuir para reflexões para pesquisas 
futuras sobre a Rede Agroflorestal e sobre a reforma agrária popular que está acontecendo 
na Região do Vale do Paraíba. 
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RESUMO  
O presente trabalho analisou o problema da 
destinação do lodo de esgoto produzido por uma 
estação de tratamento de esgoto. Busca-se encontrar 
soluções viáveis para a redução de custo no 
processo de gestão do lodo, destinando-o para reuso 
ou como composto de matérias para a construção 
civil e, assim, otimizar os processos de tratamento e 
descarte. A destinação dos resíduos deve adequar-se 
à Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), que 
é uma norma implementada desde o ano de 2010. 
Este trabalho foca na PNRS para buscar opções de 
destinações para o lodo, trabalhando com valores e 
percentuais pré-estabelecidas na norma, que devem 
ser atendidos em favor do meio ambiente. Realizou-
se um estudo de caso, levantando informações junto 
uma empresa ligada ao processamento do lodo, que 
disponibilizou amostras do resíduo para análise e 
caracterização energética. Foram realizadas análises 
químicas e físico-químicas (imediata, elementar, PCI 
e PCS) para avaliar a composição das amostras. Os 
resultados mostraram o potencial para geração de 
energia do lodo, com isso uma possibilidade de 
destinação mais adequada que os aterros 
sanitários.O objetivo deste meta-artigo é apresentar 
as diretrizes a serem aplicadas para o preparo de 
artigos para a RETC. Este documento pode ser 
utilizado como template no Microsoft Word 2013 ou 
superior.  
 
Palavras-chave: Lodo de esgoto, gestão de lodo, 
Política Nacional de Resíduos Sólidos, tratamento 
térmico, energia. 
 

ABSTRACT  
The present work analyzed the destination of sewage 
sludge produced by a sewage treatment plant. It 
seeks to find viable solutions for cost reduction in the 
process of sludge management, destined for reuse or 
as a composite of materials for civil construction and, 
thus, to optimize the processes of treatment and 
disposal. Waste disposal should be in line with the 
National Solid Waste Policy (PNRS), which is a law 
implemented since 2010. This work focuses on the 
PNRS to search for sludge disposal options, working 
with standards pre- established in the law, which must 
be met in favor of the environment. A case study was 
carried out, collecting information from a company 
involved in sludge processing, which provided residue 
samples for energy analysis and characterization. 
Chemical and physical-chemical analyzes (immediate, 
elementary, PCI and PCS) were performed to 
evaluate the composition of the samples. The results 
showed the potential for the generation of sludge 
energy, thus a possible more adequate disposal than 
the landfills. The goal of this meta-paper is to present 
the guidelines to be applied for preparing articles for 
RETC.  
Keywords: Guidelines, structure, scientific writing, 
research, template. 
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INTRODUÇÃO 

Atuar de maneira ambientalmente responsável é uma obrigação constitucional para 
uma empresa e também um diferencial. No entanto, ao passar dos anos será um pré-
requisito para seu funcionamento, por isso, quanto antes as empresas perceberem esta 
realidade, maior será a chance de continuar no mercado. 

Existem legislações para questões ambientais que aos poucos vem surgindo e 
tornando-se obrigatórias por meio de regulamentações específicas que impõe as empresas 
novas realidades de atuação ligadas ao meio ambiente a fim de continuarem no mercado. 

O artigo XI da Política Nacional de Resíduos (PNRS) fala sobre “conjunto de ações 
voltadas para a busca de soluções para os resíduos sólidos, de forma a considerar as 
dimensões políticas, econômicas, ambientais, culturais e sociais, com controle social e sob a 
premissa do desenvolvimento sustentável”. Dentre os vários resíduos sólidos gerados pelas 
empresas em seus processos produtivos, está o lodo de esgoto, que é oriundo do processo 
de tratamento de esgoto ou efluentes dos processos industriais – comuns nas indústrias de 
Papel e Celulose, Bebidas, ETE (estações de tratamento de esgoto) e afins.  

A PNRS regulamenta a geração e destinação de resíduos, possibilitando a reciclagem 
daquilo que ainda tem proveito econômico dando destino correto aos rejeitos. Por outro 
lado, a PNSR estabelece uma responsabilidade compartilhada entre fabricantes, 
distribuidores, comerciantes e cidadãos. Essa legislação traz uma série de imposições legais 
às empresas em seus ramos de atuações. Contudo, proporciona uma oportunidade de 
inovação frente aos negócios, dando destino correto aos rejeitos que antes não tinham 
destino adequado e, consequentemente, jamais poderiam gerar lucro. 

O lodo de esgoto é uma biomassa. Por biomassa entende-se também os dejetos 
animais e a matéria orgânica contida nos rejeitos industrial e urbano. Essa biomassa possui 
energia química acumulada podendo ser liberada diretamente por meio da combustão ou 
convertida em produtos energéticos como carvão, etanol, gases combustíveis e de síntese, 
óleos vegetais combustíveis entre outros (MME, 2007 p. 103). De acordo com a ANEEL 
(Agência Nacional de Energia Elétrica - 2005, p.77), todo recurso renovável de origem 
orgânica animal ou vegetal pode ser utilizado para a produção de energia. 

Assim, o presente trabalho visa apresentar possibilidades de gestão de resíduos 
produzidos nas ETE’s e tratamento do lodo gerado em processos de tratamento de esgoto. 
Analisou-se a possibilidade de dar tratamento ambientalmente correto, atendendo a PNRS, 
ao lodo de esgoto produzido por uma estação de tratamento de esgoto numa cidade na 
região de Piracicaba - SP; bem como opções para destinação do lodo produzido nos 
processos de tratamento de esgoto. 
 

Revisão bibliográfica 

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.  

Na PNRS tem-se a proposta de prevenção e redução na geração de resíduos além da 
prática de hábitos de consumo sustentável, 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 (MMA, 2010).  
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As organizações empresariais a partir da Revolução Industrial e do processo de 
desenvolvimento do capitalismo, privilegiaram o pensamento coorporativo voltado mais 
intensamente à produção e ao lucro quase a qualquer preço. No entanto, esta visão e este 
modo de agir, em detrimento ao conceito de sustentabilidade, tiveram um alto custo, como 
se tem tido o desprazer de saborear com o desequilíbrio físico e climático do ecossistema 
mundial (ZANINOTO & TÓFOLI, 2014).  

Com efeito, diante das mudanças na forma de gestão voltadas à preocupação 
ambiental, coube ao setor empresarial a estruturação de planos de gerenciamento 
integrados ao plano de gestão com o propósito de não gerar, minimizar e reaproveitar 
materiais de descarte, além de implantar a logística reversa. Também deve haver um 
estimulo às novas tecnologias na fabricação, na operação, no transporte e também no 
descarte, tendo como objetivo a eficiência e a geração de novos negócios (ETHOS, 2012).  

Ademais, a PNRS traz consigo a responsabilidade compartilhada, que estabelece o 
conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, importadores, 
distribuidores, comerciantes, consumidores e titulares dos serviços públicos de limpeza 
urbana e de manejo dos resíduos sólidos, para minimizar o volume de resíduos sólidos e 
rejeitos gerados, bem como para reduzir os impactos causados à saúde humana e à 
qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos. Há também uma 
preocupação do legislador infraconstitucional em alertar e conduzir toda a sociedade, assim 
como o poder público, para ações que minimizem os decorrentes problemas pelo mau 
gerenciamento dos resíduos sólidos, sendo tanto no âmbito residencial quanto no comercial 
(MAIA et al., 2014).  

Os desafios propostos pela PNRS em relação às responsabilidades das empresas na 
fabricação de embalagens e produtos mais facilmente recicláveis ou que gerem menor 
impacto ambiental, estabelecem que as medidas para reduzir os resíduos devem começar 
desde o projeto do produto e permear durante todo seu ciclo de vida, incluindo também o 
transporte e o seu descarte final (CEMPRE, 2010).  

Em seu artigo 21, alínea a, a Lei nº 12.305/10, regulamenta que:  
 

Os resíduos sólidos deverão ser reaproveitados em produtos na forma de 
novos insumos, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, cabendo: a) 
adotar tecnologias de modo a absorver ou reaproveitar os resíduos sólidos 
reversos oriundos dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos (LEI 12.305/10). 
 

Para o atendimento da PNRS, mais precisamente ao artigo 21, vários estudos têm 
sido realizados em um tipo de resíduo sólido produzido tanto por empresas que fazem 
tratamento de efluentes em seu processo quanto por empresas que prestam serviços 
públicos no tratamento de água e esgoto. Este resíduo é conhecido como “lodo de esgoto”, 
que também pode ser classificado como “Biomassa”, é composto por resíduos sólidos 
urbanos, animais, vegetais, industriais e florestais. Para fins energéticos, abrange-se a 
utilização destes resíduos para a geração de fonte de energia (CORTEZ et al., 2008). 

Dessa forma, em atendimento ao artigo 21, alínea a, da Lei nº 12.305/10 poderão 
surgir novas oportunidades de negócios por meio da reciclagem dos resíduos e do destino 
adequado dos rejeitos. Nesse contexto, tem-se a possibilidade de dar destino correto ao 
lodo de esgoto, aproveitando a sua potencialidade em relação à geração de energia e 
também aquilo que restar desse processo enquanto rejeito, dando destino correto e menos 
nocivo ao meio ambiente. 
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O gerenciamento do lodo de esgoto proveniente de estações de tratamento é uma 
atividade de grande complexidade e alto custo, que, se for mal executada, pode 
comprometer os benefícios ambientais e sanitários esperados destes sistemas. O principal 
objetivo do tratamento do lodo é gerar um produto mais estável e com menor volume para 
facilitar seu manuseio e, consequentemente, reduzir os custos nos processos subsequentes 
(PEDROZA et al, 2010). 

 

Geração do lodo de esgoto 

Segundo Iwaki (2014), o lodo de esgoto é gerado no processo de tratamento de 
efluentes industriais e também domésticos. A quantidade gerada de lodo de esgoto cresce 
proporcionalmente ao aumento dos serviços de coleta e tratamento de esgoto, que, por sua 
vez, deve acompanhar o crescimento populacional. 

Muitas atividades produzem lodo de esgoto, dentre as quais destacam-se os 
frigoríficos. Nos frigoríficos há uso de um alto índice de água, acarretando grandes volumes 
de efluentes, sendo que de 80 a 95% são descarregados como efluente líquido (CETESB, 
2008). 

Assim, muitos processos industriais geram resíduos nocivos ou potencialmente 
nocivos ao meio ambiente se não forem tratados de maneira adequada e também se não 
houver um gerenciamento dos mesmos. Esse gerenciamento pode ser crítico, 
principalmente para empresas de pequeno porte, que carecem de recursos, de forma que o 
processamento interno dos resíduos, não raro, é inevitável (CETESB, 2008).  

De acordo com a CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - 2008) os 
resíduos gerados por frigoríficos são: a) resíduos da estação de tratamento de água: lodos, 
material retidos em filtros eventuais materiais filtrantes e resinas de troca iônica; b) resíduos 
da estação de tratamento de efluentes líquidos: material retido por gradeamento e 
peneiramento, material flotado (gorduras/escumas), material sedimentado – lodos diversos; 
c) cinzas das caldeiras; d) resíduos de manutenção: solventes e óleos lubrificantes usados, 
resíduos de tintas, metais e sucatas metálicas (limpas e contaminadas com 
solventes/óleos/graxo-tintas), materiais impregnados com solventes/óleos/graxo-tintas (ex.: 
estopas, panos, papéis, etc.); e) outros: embalagens, insumos e produtos danificados ou 
rejeitados e pallets, das áreas de almoxarifado e expedição. 

O lodo de esgoto tem sido aproveitado já há muito tempo em vários países, sendo os 
métodos mais comuns voltados para a área agrícola. No Brasil, as alternativas de reuso ainda 
são pouco utilizadas e o destino mais comum tem sido aterros sanitários, no entanto outras 
formas de reaproveitamento têm sido estudadas (IWAKI, 2014).  

Estudos já comprovam que a utilização tanto do lodo de estações de tratamento de 
água quanto o gerado nas estações de tratamento de esgoto das indústrias, foram bem 
aceitos na produção de blocos cerâmicos, sendo que a adição de 20% em base do lodo 
gerado no processo de tratamento de esgoto em matriz cerâmica para a produção de tijolos 
é uma alternativa tecnicamente viável no que diz respeito à absorção e à resistência da 
compressão (DUARTE, 2008). 

Segundo Macedo (2006), os processos de fabricação de papel e celulose produzem 
alguns resíduos que não são reaproveitados, de tal modo que os mesmos são depositados 
em aterros sanitários. Um destes resíduos é o lodo gerado no processo primário de 
separação de sólidos suspensos que fazem parte do efluente industrial, sendo este o resíduo 
mais representativo em volume a ocupar o aterro. Há dois destinos para o resíduo primário 
de efluentes da fabricação de papel e celulose. 
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• O primeiro, e o mais importante, são a falta de espaço físico e os problemas 
ambientais ocasionados pela deposição deste resíduo em aterros sanitários, tanto 
em aterros próprios como em terceiros. 

• Substituição de combustíveis tradicionais, como o óleo combustível e o gás natural, 
pelo resíduo, ganhando em termos de custos e também pela diminuição sensível 
dos produtos poluentes gerados. 

Lodos que contêm cerca de 60 % de umidade podem ser queimados em caldeiras de 
Leito Fluidizado, porém para outros tipos de caldeiras é necessário o uso de equipamentos 
para retirada de água (YU et al., 2002). 

De acordo com Sänger et al. (2001) países como Dinamarca, França, Bélgica, 
Alemanha, EUA e Japão incineram de 20 a 50 % do lodo produzido. Os lodos podem ser 
classificados em três tipos de acordo com o grau de umidade: Lodos secos (maior que 80 % 
de peso seco); Lodos semi-secos (de 30 a 55 % de peso seco); Lodos mecanicamente 
desaguados (de 20 a 40 % de peso seco). 

O lodo de efluente de papel e celulose gira em torno de 25 a 50 % de peso seco. 
As Tabelas 1 e 2 apresentam as composições elementares de lodo de esgoto de 

estação de tratamento determinadas por vários autores, além do poder calorífico, umidade, 
cinzas, voláteis de efluentes, segundo alguns autores. 

 

Tabela 1. Composição Elementar, Poder Calorífico Superior (PCS), Umidade e cinzas de Lodos de 

Efluentes segundo alguns autores 

Análise Charlson et al. 

(1999) 

Cronin (1999) Zhao et al. 

(1999) 

Yu et al. 

(2002) 

Tarnawski 

(2004) 

Carbono (%) 14,70 14,62 8,99 16,01 12,50 

Hidrogênio (%) 1,80 1,93 1,35 1,82 1,63 

Nitrogênio (%) 0,35 0,17 0,28 0,07 0,26 

Oxigênio (%) 17,50 9,75 7,22 7,72 15,2 

Enxofre (%) 0,05 0,05 0,10 0,04 0,11 

Cloro (%) 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 

Cinzas (%) 18,60 13,40 17,06 14,53 7,4 

Umidade (%) 47,50 60,00 65,00 59,80 63,00 

Poder C. S. (MJ.kg-1) 4,89 6,60 1,77 3,81 4,20 

Fonte: Adapatado de Charlson & Taylor (1999), Cronin (1999), Zhao et al. (1999), Yu et al. (2002), Tarnawski (2004). 

 
Mocelim (2007) pesquisou o lodo de esgoto para fins energéticos da ETE Belém 

(Curitiba – PR). A amostra de lodo seco, pulverizado e com pH alcalino (10,3 ± 0,2) 
apresentou um teor de umidade de 1,5%, indicando a presença de água residual. Tal 
resultado fez com que a amostra armazenada voltasse para a estufa para novamente ser 
submetida ao processo de secagem. A combustão completa da amostra de lodo indicou que 
51% do material era formado por constituintes minerais, denominados de cinzas. O restante, 
49% foi degradado durante a combustão, constituindo assim os sólidos voláteis. Os 
resultados são apresentados na Tabela 2. 
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Tabela 2. Resultados da caracterização do lodo de esgoto aeróbio (ETE/Belém - Curitiba), 

encontrados por Mocelim (2007) 

Análise Lodo Aeróbio 

pH 10,3 ± 0,2 

Umidade (%) 1,5 ± 0,3 

Cinzas (%) 51,0 ± 0,5 

Voláteis (%) 19,0 ± 0,5 

Poder Calorífico (MJ. kg-1) 6,60 

  Fonte: Mocelim (2007). 

 

Geração de energia  

É possível gerar energia através do lodo de esgoto, já que é constituído por uma 
grande variedade de grupos funcionais (ácido, álcool, amina, amida, nitrila, cetona, 
hidrocarbonetos). Essas estruturas orgânicas possuem potencial energético elevado e 
podem ser recuperadas em processos térmicos (PEDROZA et al, 2011). 

Os processos biológicos de tratamento de esgoto residem na capacidade dos 
microrganismos envolvidos utilizarem os compostos orgânicos biodegradáveis, 
transformando-os em subprodutos que podem ser removidos do sistema de tratamento. Em 
qualquer processo seja aeróbico ou anaeróbico, a capacidade de utilização dos compostos 
orgânicos depende da atividade microbiana da biomassa presente. As diferenças entre os 
processos são muitas, mas a importância está na quantidade de energia final liberada o 
processo aeróbico produz 673 quilocalorias (kcal), o anaeróbico apenas 63 quilocalorias 
(kcal) (MACHADO, 2011).  

A grande questão posta em relação às tecnologias de conversão enérgica de 
biomassas é que existem tecnologias de conversão energética da biomassa que podem ser 
adequadas para aplicações em pequenas e grandes escalas (GOLDEMBERG, 2009). 

Nesse contexto, atendendo a PNRS, algumas empresas de tratamento de esgoto têm 
utilizado o digestor anaeróbio, o qual faz o tratamento sanitário e gera biogás possibilitando 
o aproveitamento do mesmo. O processo consiste no encaminhamento do lodo gerado na 
Estação de Tratamento de Esgoto para um biodigestor. Entre as principais vantagens do 
sistema anaeróbio estão: a baixa produção de sólidos, o baixo consumo de energia, 
tolerâncias a elevadas cargas orgânicas e a produção de metano que pode ser usado na 
geração de energia elétrica ou diretamente como fonte de calor por meio da queima 
(RIBEIRO, 2012). 

 

Processos térmicos 

Dentre os meios para geração de energia através do lodo, a tecnologia mais eficaz 
segundo estudo de Silva (2011) é a gaseificação, pois permite consórcio com outros 
materiais, como resíduos de poda de árvores, cujo destino tem sido aterros sanitários.  

A gaseificação é definida como a conversão da biomassa, ou de qualquer combustível 
sólido, em um gás energético, através da oxidação parcial a temperaturas elevadas. Esta 
conversão pode ser realizada em vários tipos de reatores, tais como reatores de leito fixo e 
de leito fluidizado. O gás produzido tem muitas aplicações práticas, desde a combustão em 
motores ou em turbinas para a geração de potência, energia elétrica, em bombas de 
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irrigação, para a geração direta de calor, ou como matéria prima na síntese química da 
amônia e do metano. Quando produz eletricidade, calor ou gás (também chamado de gás 
producer),deve competir com a combustão direta de biomassa, combustíveis fósseis e 
outros combustíveis alternativos (SANCHEZ et al, 2002). 

De acordo com Rocha; Oliveira & Silva (2011), as etapas do processo de gaseificação 
podem ser descritas como: Secagem da Biomassa - através do controle da temperatura 
permitindo-se a secagem da biomassa, sem que ocorra sua decomposição; Pirólise - 
decomposição química por calor do resíduo, na ausência de oxigênio, resultando num 
resíduo rico em carbono. O processo consiste na trituração de resíduos, que podem ser RSU, 
provenientes de indústrias, etc., destinados posteriormente a um reator, ocorrendo a 
separação dos subprodutos. As reações de pirólise iniciam-se em temperaturas em torno de 
400º C; Combustão - O resíduo nesta etapa reage com oxigênio, vapor d’água, gás carbônico 
e hidrogênio, reagindo entre si, resultando em uma mistura de gases e, Redução - os gases 
provenientes da combustão seguem para a zona de redução, onde há ausência de oxigênio, 
e reações ocorrendo originando componentes combustíveis do gás produzido.  

De acordo com Young (2010) e EPA (2002) é possível a transformar em energia as 
toneladas de resíduos sólidos utilizando-se diferentes rotas tecnológicas. As razões obtidas 
para cada uma das rotas termoquímicas testadas são apresentadas na Tabela 3. 

 

Tabela 3. Potencial de aproveitamento energético do RSU por tipo de processo térmico 

Tipo de processos termoquímicos  Produção líquida de energia para a rede  

Incineração (EPA, 2002)  523 k Wh/t RSU  

Queima da massa/combustão - Incineração  493 kWh /t RSU  

Pirólise  518 kWh /t RSU  

Pirólise/Gaseificação  621 kWh/t RSU  

Gaseificação convencional  621 kWh/t RSU  

Gaseificação por plasma  740 kWh/t RSU  

Fonte: Baseado nas taxas de Young (2010) e EPA (2002). 

 

Opções de uso do lodo de esgoto 

Visando minimizar o uso de recursos naturais na construção civil, vêm se estudando o 
uso de cinzas de lodo na formulação de argamassas em substituição a parte das matérias 
primas utilizadas (SIMOKA, 2016). 

As empresas públicas que geram este lodo têm procurado apenas se livrar do 
mesmo, sendo uma das formas mais utilizadas o descarte da torta do lodo em aterros 
sanitários (GODOY, 2013). 

De acordo com Araújo (2008), o aterro sanitário constitui uma técnica de disposição 
de resíduos sólidos urbanos no solo que busca evitar danos à saúde pública e a minimização 
dos impactos ambientais. É operacionalizado pelo confinamento dos resíduos na menor área 
possível e intercalando-os com camadas de terra como cobertura. Existem duas modalidades 
de disposição, segundo Araújo (2008): 1) Aterro sanitário exclusivo: que recebe apenas lodo. 
O teor de sólidos deve ser superior a 30% ou mesmo seco termicamente; 2) Co-disposição 
com resíduos sólidos urbanos: nesta modalidade o lodo é misturado com os resíduos sólidos 
urbanos. 
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Pela NBR 10.004, o lodo é classificado como Classe II, não inertes, mas contaminação 
por efluentes industriais pode mudar suas características para Classe I, perigosos, e exigir 
aterros especiais (ABNT, 2004). 

 

METODOLOGIA 

O trabalho foi desenvolvido em uma empresa localizada em uma cidade na região de 
Piracicaba/SP que trata o esgoto sanitário do município. A empresa permitiu a coleta de 
amostras de lodo de esgoto, bem como forneceu informações para a elaboração deste 
trabalho. 

O tratamento gera por dia através de suas estações aproximadamente 50 toneladas 
de lodo de esgoto tratado por mês. A Tabela 4 apresenta a lista das estações e respectivas 
capacidades por habitantes. 

 

Tabela 4. Dados das estações de tratamento de esgoto na região de Piracicaba/SP - processos, 

populações atendidas, volumes tratados por mês e categorias 

Estação de 

tratamento de 

esgoto 

Processo de tratamento 

População 

Projetada 

(habitantes) 

V. tratado 

méd. 

(m³/mês) 

ETE “A” 
Lodos Ativados Aeração Prolongada, com 

Nitrificação e Desnitrificação Simultânea 
10.000 66.456 

ETE “B” 
Lodos Ativados Aeração Prolongada, com 

Nitrificação e Desnitrificação Simultânea 
142.500 875.462 

ETE “C” 
Reator anaeróbio seguido de tanque de 

aeração e decantação secundária (UBOX)  
10.000 49.680 

ETE “P” 
Lodos Ativados Aeração Prolongada com 

Câmara Anóxica 
135.000 774.432 

ETE “PC” 

Lodos Ativados Aeração Prolongada, 

com Nitrificação e Desnitrificação 

Simultânea 

151.265 1.271.520 

ETE “T” 
Reator anaeróbio seguido de tanque de 

aeração e decantação secundária (UBOX)  
5.000 33.206 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

A empresa destina este resíduo é o descarte em aterros sanitários, que segundo 
informações obtidas junto a empresa, gera custo total de operação de R$ 187,50/tonelada, 
ou R$ 9.375,00 por dia ou R$ 281.250,00 por mês. Chegando a um custo para descarte de R$ 
3.375.000,00 ao ano, sem se considerar os demais custos das operações. 

O consumo de energia informado pela empresa com a soma de todas as estações é 
de 729.000 kWh ou 729 MWh ao mês. 

 

Coleta e Análise de Amostras  

Foram coletadas amostras de lodo da estação de tratamento (ETE) “PC”, para realizar 
análises físico-químicas nas amostras para determinar as características energéticas do lodo, 
a fim de ter opções de destinação final para o lodo e assim atender à PNRS. A amostra foi 
separada de duas formas, úmida (lodo úmido – sem qualquer processo de secagem) e “seca” 
- coletada após a saída da centrifuga (lodo seco). 
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Poder calorífico  

O poder calorífico de combustíveis sólidos pode ser determinado através de ensaio 
de bomba calorimétrica e segue a norma ASTM E711-87 (2004). Também pode ser calculado 
através de equações empíricas quando não se tem disponibilidade de realização de ensaio e 
desde que seja conhecida a composição elementar do combustível. Essa técnica determina o 
Poder Calorífico Superior (PCS) a um volume constante (SANCHÉZ, 2010).  

O poder calorífico superior de uma biomassa também pode ser determinado com a 
ajuda dos resultados da análise elementar (RENDEIRO et al., 2008). 

O Poder Calorífico Inferior (PCI) é calculado subtraindo a energia de condensação da 
água do calor de reação: 

 
PCI . mcomb = PCS . mcomb - mH2O . hlv 

Para a biomassa combustível uma quantidade de água é trazida com o combustível, 
ou seja, a umidade do combustível. A umidade do combustível participa da reação como um 
inerte e é incorporada aos produtos. É necessário que seja conhecido o PCS do combustível e 
a relação entre as quantidades de átomos de hidrogênio-carbono (H/C) existentes no 
combustível, ou seja, o PCI é calculado subtraindo-se a energia de condensação da água do 
calor de reação, segundo o cálculo:  

 
PCI * mcomb = PCS * mcomb - mH2O * hlv  Equação 1 (RENDEIRO et al., 2008). 

Quanto maior a umidade do combustível, menor o PCI do combustível. 
O poder calorífico também pode ser calculado por equacionamentos, sendo as 

equações mais conhecidas as de Dulong-Petit (Equação 2) e a de Mendeleev, (1897 - 
Equação 5). Utilizando-se os resultados da análise elementar (teores de carbono, hidrogênio, 
nitrogênio, enxofre e oxigênio) nas equações citadas, determina-se o PCI e o PCS.  

 
PCS = 81C + 344[H – (O/8)] + 25S   [kcal.kg-1] Equação 2 

PCI = 81C + 344 [H - (O/8)] + 25S – 6w   [kcal.kg-1] Equação 3 

 Onde: 

PCS = Poder calorífico superior [MJ/kg]; 

C = porcentagem de carbono em massa [%]; 

H = porcentagem de Hidrogênio em massa [%]; 

O = porcentagem de Oxigênio em massa [%]; 

S = porcentagem de Enxofre em massa [%]; e 

w = 9H + u       Equação 4 

 Sendo: 

u =  umidade do combustível [%].   
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As determinações de PCI e PCS para as quais que se utilizou as equações de Dulong-
Petit e Mendeleev, o valor do oxigênio na análise elementar foi determinado por diferença 
(descontando-se a quantidade de cinzas). A equação 5 apresenta a equação de Mendeleev 
em base seca: 

 

PCI = 81C + 300H – 26 (O – S)  [Kcal.kg-1] – (base seca)  Equação 5 

Já Bazzo (1995) calcula o PCS e PCI utilizando as Equações 6 e 7 – respectivamente: 

PCS = 33900.C + 141800.(H – (O/8)) + 9200.S    Equação 6 

Onde: 

C = porcentagem de carbono em massa [%]; 

H = porcentagem de hidrogênio em massa [%]; 

O = porcentagem de oxigênio em massa [%]; 

S = porcentagem de enxofre em massa [%]; e 

PCI =  PCS – 2440. (9H – w) [kJ/kg] 

 Onde: 

 W = umidade da amostra [%]. 

O poder calorífico inferior do gás produto é calculado considerando a porcentagem 
volumétrica dos componentes do gás produto (CO, H2 e CH4) e a entalpia de combustão 
desses gases (Ponte Filho, 1988), como demonstrado na Equação 6. 

 

PCI = [(%H2*ΔHCH2) + (%CO*ΔHCCO) + (%CH4*ΔHCCH4)]/(100*Vm)   [kcal/Nm3]  Equação 6 

Onde: 

% H2 = porcentagem volumétrica do H2 no gás produto limpo [Nm3/Nm3]; 

% CO = porcentagem volumétrica de CO no gás produto limpo [Nm3/Nm3]; 

% CH4 = porcentagem volumétrica de CH4 no gás produto limpo [Nm3/Nm3]; 

ΔHC = entalpia de reação de combustão de um composto do gás produto 

[kcal/kg.mol]; 

Vm = volume molar [Nm3/kg.mol]. 

 

Umidade  

Segundo David (2012) a umidade de um sólido refere-se à quantidade de água a ele 
associada, seja na forma ligada ou livre, pode ser expressa em termos de quantidade total 
(em base úmida) ou em apenas em termo sólido seco. 

 
Nitrogênio total kjeldahl 
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A determinação do nitrogênio total (NT) proposta por Kjeldahl em 1883 baseia-se na 
decomposição da matéria orgânica através da digestão da amostra a 400º C com ácido 
sulfúrico concentrado, em presença de sulfato de cobre como catalisador que acelera a 
oxidação da matéria orgânica (GALVANI & GAERTNER, 2006). 

 

Análise Imediata e Elementar  

Segundo Alves (2012), análise imediata consiste basicamente em isolar as espécies 
que constituem um material, ou amostra, sendo que esse isolamento pode ser feito de 
maneira manual, ou com a ajuda de equipamentos. A análise elementar é uma técnica usada 
para determinar a quantidade de um elemento (tipicamente a percentagem em massa) num 
determinado composto. Assim, como existem muitos elementos diferentes, também as 
experiências para determinação da composição elementar de um composto são variadas. 

 

RESULTADO E DISCUSSÃO  

Após as coletas e as análises, os resultados obtidos para PCI/PCS, NTK, análise 
elementar e umidade são apresentados na Tabela 5. 

 

Tabela 5. Resultados da análise do Lodo da ETE do Bongue 

Parâmetros NTK 

[mg/kg] 

PCI 

[MJ/kg] 

PCS 

[MJ/kg] 

Umidade 

[%] 

C [%] H [%] N 

[%] 

O [%] Fe [%] S [%] 

Lodo úmido 160,5 1,31 4,5 98,53 11,21 7,27 1,86 56,8 0,728 0,243 

Lodo Seco 7285 2,29 4,5 23,78 11,96 7,53 2,01 57,8 0,704 0,238 

Fonte: Autores – “C” = carbono; “H” = hidrogênio; “n” = nitrogênio; “O” = Oxigênio; “Fe” = ferro; “S” = enxofre 
 

Os resultados das análises apontam o lodo úmido com alta umidade, conforme 
esperado e de acordo com as referências; o lodo seco e úmido apresenta nitrogênio, porém 
na análise de NTK o lodo seco apresentou uma alta concentração de nitrogênio, podendo 
assim ser utilizado na adubação de solo, segundo a Resolução do Conama nº 375, de 29 de 
agosto de 2006. Assim além de promover a agregação do solo, permitindo uma maior 
oxigenação das raízes das plantas e resistência à erosão, possibilita também a recuperação 
de áreas degradadas (CARLOS et al., 2015). 

Com base nas informações obtidas junto à empresa, a quantidade de lodo gerada por 
dia na estação é de aproximadamente 50 toneladas, gerando no mês um total de 1.500 
toneladas de lodo, com as taxas de conversões da EPA (2002) e de Young (2010), calculou-se 
o potencial energético e possível receita para cada tecnologia térmica, apresentados na 
Tabela 6. 
 

A Tabela 6 considerou o valor médio anual da tarifa de energia baseado nos valores 
da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), para 2016, de R$ 238,84 /MW.h;  
              Nota-se que a geração de energia elétrica pelo processo de gaseificação 
convencional se torna mais eficiente e lucrativo segundo os dados da Tabela 6. Segundo 
Mazzonetto e Fialho (2016), além da gaseificação ser o processo mais eficiente de geração 
de energia, as cinzas geradas pelo processo podem ser utilizadas como adubo 
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Tabela 6. Potencial de aproveitamento energético do RSU por tipo de processo térmico 

Processo 
Conversão 

[kWh/ton] 

Resíduo 

[ton/mês] 
MWh/mês R$/mês MW.h/ano R$/ano 

Incineração1 523 1500 784,5 187.369,98 9.414,00 2.248.439,76 

Incineração2 493 1500 739,5 176.622,18 8.874,00 2.119.466,16 

Pirólise2 518 1500 777 185.578,68 9.324,00 2.226.944,16 

Pirólise/ Gaseificação2 621 1500 931,5 222.479,46 11.178,00 2.669.753,52 

Gaseificação 

Convencional2 
621 1500 931,5 222.479,46 11.178,00 2.669.753,52 

Gaseificação - Arco de 

Plasma2 
740 1500 1110 265.112,40 13.320,00 3.181.348,80 

Fonte: Autores baseados nas taxas de conversões de 1 = EPA (2002) e 2 = Young (2010); preço do MW.h pela CCEE 
(R$ 238,84 /MW.h). 

.            
Apesar de a gaseificação com plasma apresentar melhores números, foi 

desconsiderada, pois o custo de sua implantação é maior do que a gaseificação 
convencional, além do consumo maior de energia.                 

Com base nas informações obtidas com a empresa; pode-se avaliar alguns aspectos. 
O custo aproximado de R$ 187,50 por tonelada, sendo 50 toneladas de lodo por dia e gasta-
se por dia R$ 9.375,00 para o descarte. Calculando este valor durante o período de 30 dias a 
empresa gasta aproximadamente R$ 281.250,00.  A empresa Águas do Mirante tem um 
consumo de energia de 729 MWh por mês, com base nos valores da CCEE a empresa tem 
um custo de R$ 174.114,36.                

Fazendo a gestão com base nestas informações, a empresa optando pela geração de 
energia pelo processo de gaseificação; não precisará gastar mais com os custos de descarte, 
como também produzirá 931 MWh de energia. A empresa poderá suprir também seu 
consumo de energia mensal, assim economizará R$ 455.364,36 por mês. Como a geração de 
energia será superior ao seu consumo a empresa poderá vender o excedente de energia 
gerada, 202 MWh. Baseando nos valores CCEE de 2016 de R$ 238,84 MWh, a empresa 
poderá passar a ter uma receita oriunda da venda do excedente de energia elétrica de R$ 
48.245,68; além de eliminar o transporte diário do lodo para o aterro sanitário. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 A Política Nacional de Resíduos Sólidos vem para alterar algumas práticas e também 
incentivar novas tecnologias para reaproveitamento de resíduos sólidos gerados por 
empresas em suas atividades econômicas. No caso estudado, o lodo de esgoto, cujo destino 
mais comum tem sido o descarte, ficou comprovado que pode ser destinado segundo a 
gestão realizada de duas tecnologias. A primeira destinando o mesmo como adubo e/ou 
recuperação de solos conforme legislação vigente, pois possui uma grande quantidade de 
nitrogênio. A segunda opção, mostrou que é possível gerar energia elétrica com o lodo 
estudado. Foi verificado que para a conversão deste resíduo em energia elétrica a 
gaseificação convencional demonstra ser a mais eficiente, pois tem baixo custo de 
implantação, baixo consumo de energia durante o processo e alto potencial energético. 
Baseando-se nas informações fornecidas pela empresa na região de Piracicaba/SP, a 
empresa consome por mês aproximadamente 729 MWh e descarta aproximadamente por 
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mês 50 toneladas deste resíduo, somando-se os custos a empresa gasta R$ 455.364,36 por 
mês.  

Com a gaseificação a empresa conseguirá gerar energia para atender suas estações e 
ainda poderá se tornar fornecedora, pois terá capacidade de gerar 931 MWh, restarão ainda 
202 MWh para serem fornecidos, gerando para si um lucro de R$ 48.245,68. Com base 
nessas informações a empresa poderá dar outro destino ao lodo, gerando novas 
oportunidades para seus negócios, gerando energia elétrica e ainda atenderá a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos. 
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RESUMO  
 
A indústria de AEC – Arquitetura, Engenharia e 
Construção é um importante setor produtivo e 
econômico de um país. Atualmente, no aspecto 
mundial, está inserido em um cenário de mudanças 
pela internacionalização do mercado, a inserção de 
tecnologias, diminuição dos prazos, redução de 
margem de lucro levando gestores do setor a buscar 
métodos de gestão eficazes para garantir sua 
competitividade frente a um cenário tão turbulento. 
Neste contexto, a filosofia Lean Construction ou 
Construção Enxuta e o Agile Methods ou Métodos 
Ágeis apresentam características que associadas 
podem trazer benefícios a gestão de obras civis. Este 
artigo tem como objetivo a execução de uma análise 
bibliométrica acerca do tema para identificar as 
produções científicas nos últimos dez anos utilizando 
como recurso a base Web of Science. 
 
Palavras-chave: Lean Construction, Inovação, 
Métodos Ágeis, Gestão, Processos Produtivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT  
 
The AEC industry - Architecture, Engineering and 
Construction is an important productive and economic 
sector of a country. Currently, in the global aspect, it 
is inserted in a scenario of changes due to the 
internationalization of the market, the insertion of 
technologies, shortening of the deadlines, reduction of 
profit margin, leading to the managers of the sector 
the search for effective management methods to 
guarantee their competitiveness against such a 
turbulent scenario. In this context, the Lean 
Construction philosophy and Agile Methods have 
characteristics that can bring benefits to the 
management of civil construction. This article aims to 
perform a bibliometric analysis on the topic to identify 
the scientific productions in the last ten years using 
the Web of Science as a resource. 
 
Keywords: Lean Construction, Innovation, Agile 

Methods, Management, Build Production Process. 
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1 INTRODUÇÃO 

A indústria AEC – Arquitetura, Engenharia e Construção é um importante setor para a 
economia de um país, uma das principais fontes geradora de emprego e renda, pois tem 
uma vasta cadeia de suprimentos que mobiliza setores diversos (CUNHA, 2017). 

Encontra-se inserida em um cenário de mudanças pelo aumento da competitividade 
e a internacionalização do mercado, com clientes mais exigentes, uma redução das margens 
de lucro e prazos acirrados para a conclusão dos projetos, exigindo de empresas e gestores 
mudança na gestão de projetos de construção civil com o objetivo de manter sua vantagem 
competitiva no mercado.  (FROTA, WEERSMA; WEERSMA, 2016). 

Diferente de outras industrias, a AEC tem uma característica muito peculiar: gerir 
inúmeros eventos imprevisíveis. Para minimizar seus efeitos negativos, gerentes de projetos 
implementam modelos, listas de verificações, criam-se diversas fases e subfases do projeto, 
implicando em aumento de recurso.  Este tipo de gerenciamento sequencial tem como 
objetivo a gestão do negócio planejando com o máximo de detalhes para o desenvolvimento 
do mesmo sem desvios. Mas este tipo de gerenciamento   demanda um longo período de 
análises e verificações muito antes do início das obras e, muitas vezes as modificações 
constantes nos requisitos originais do produto tem como consequência atrasos no 
cronograma, aumento dos custos e uma redução na qualidade (STREULE et al., 2016). 

Neste contexto há a necessidade de implementar novos modelos de gestão mais 
eficientes para que organizações da indústria de AEC possam manter uma vantagem 
competitiva em seu nicho de negócios. Este trabalho propõe a realização de uma análise 
para verificar a aplicabilidade da filosofia Lean Construction associada aos métodos ágeis, 
especificamente o método Scrum, na gestão de obras civis. 

Esta análise busca responder as seguintes questões: quantas produções científicas 
foram publicadas acerca do tema nos últimos dez anos? Quais autores foram mais citados? 
Quais os tipos de documentos foram publicados? Quais países e instituições ou mesmo 
agencias de pesquisas, tem trabalhado ou trabalharam com o tema em análise?  

Este trabalho tem como objetivo verificar através da análise bibliométrica a produção 
cientifica na gestão de obras civis com o uso das práticas do Lean Construction associado 
com a metodologia ágil, especificamente o método Scrum nos últimos 10 (dez) anos. A base 
de dados aplicada foi a Web of Science. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Nesta seção apresenta-se um contexto sobre a análise bibliométrica e os conceitos 
de Lean Construction e Agile Methods na gestão de obras civis. 

 

2.1 A ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA 

Para Silva e Bianchi (2001), “um novo conhecimento somente adquire o seu valor 
quando ele é difundido dentro da comunidade, pois, somente assim poderá contribuir para 
o avanço científico” e assim, os autores corroboram com a importância do uso dos 
indicadores bibliométricos para estudar as atividades de pesquisa de um país e o 
reconhecimento por parte da sociedade.   

Araújo (2006), afirma que a análise de citações é um dos aspectos mais importantes 
da Bibliometria pois é através desta análise é possível conhecer os padrões de produção do 
conhecimento científico, tais como: os autores mais citados, as instituições onde estes 
autores estão vinculados, os países, os autores mais produtivos, fator de impacto, idade 
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média da literatura, obsolescência e a posição dos periódicos em um determinado campo de 
pesquisa. 

A análise bibliométrica é uma técnica estatística, quantitativa e é utilizada para medir 
índices de produção científica, disseminação do conhecimento e acompanhar o 
desenvolvimento das diversas áreas das ciências, publicações, autoria, resultados de 
diversos tipos de investigações com o objetivo de garantir a qualidade da produção e 
contribuir com a comunidade científica (COSTA et al., 2012). 

A importância e benefícios práticos do estudo bibliométrico está na gestão da 
informação e no desenvolvimento de coleções nas bibliotecas. Já nas comunidades 
acadêmicas e científicas, a aplicação de indicadores bibliométricos colabora para o 
reconhecimento dos pesquisadores na comunidade nacional e internacional e nas agências 
de fomento (COSTA et al., 2012). 

Segundo Costa et al (2012) os indicadores bibliométricos são ferramentas de 
avaliação e dividem-se em: 

a) Indicadores de qualidade científica, baseia-se na opinião dos avaliadores das 
publicações pelos seus conteúdos. 

b) Indicadores da atividade científica contabiliza a distribuição de trabalhos 
publicados, a produtividade dos autores, coautoria nos trabalhos publicados, referências, 
entre outros. 

c) Indicadores do Impacto científico que é medido pelo número de citações recebidas 
(impacto nos trabalhos) e também, o impacto das revistas, o índice de citações imediatas e a 
influência das revistas científicas (impacto das fontes). 

d) Indicadores de associações temáticas que estão relacionada aos temas dos 
trabalhos em suas referências e citações. 

As bases de dados mais utilizadas são Web of Science, a Scopus, Google Scholar 
Metrics e estas mesmas bases, oferecem ferramentas para análise bibliométrica. Estas bases 
abrangem diversos tipos de dados e métricas, o seu uso deve ser realizado de forma 
criteriosa (COSTA et al., 2012). 

 

2.2 LEAN CONSTRUCTION E AGILE METHODS (SCRUM) APLICADOS NA GESTÃO DE OBRAS 
CIVIS 

É importante a compreensão dos conceitos de Lean Construction ou Construção 
Enxuta e dos Agiles Methods ou Métodos Ágeis, sua evolução em gestão de projetos e a 
aplicação em um setor adverso a de sua origem. A filosofia Lean ou pensamento enxuto 
surgiu na indústria de manufatura como uma resposta ao meio competitivo com técnicas 
operacionais e o uso adequado e otimizado de recursos. Já os métodos Ágeis, teve sua 
origem no sistema de tecnologia da informação como uma resposta à complexidade trazida 
por mudanças constantes, ou seja, uma estratégia global para operar em ambientes 
imprevisíveis. (OWEN; KOSKELA, et al., 2006) 

Conforme Saini, Arif e Kulanda (2018) ao integrar os processos ágeis e enxutos aos 
processos de construção civil, a gestão do projeto será beneficiada pela flexibilidade, alto 
desenvolvimento iterativo, envolvimento das partes interessadas abrindo oportunidade para 
redução de custos e favorecendo respostas rápidas para tomada de decisão à jusante dos 
processos. 

Saini, Arif e Kulanda (2018) ainda esclarecem que, a implantação de apenas um dos 
princípios, seja ágil ou enxuto não alcançaria a eficiência almejada, pois uma vez que os 
princípios do Lean Construction são aplicados na redução do desperdício e o tempo de 
entrega dos produtos, regulando ritmos de produção e produtividade, os princípios ágeis 
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estariam no processo respondendo as demandas, fatores e mercados imprevisíveis. Sem a 
colaboração entre as partes interessadas, como por exemplo, em um canteiro de obras que 
possuem tanto atividades de construção quanto montagem não alcançaria os melhores 
resultados. 

Segundo Owen et al (2006), a construção civil tem se movimentado para alcançar 
uma mudança positiva na filosofia de trabalho, levando em consideração os aspectos 
humanos. A aplicabilidade da filosofia Lean Construction associado aos Agile Methods 
apresenta-se como uma ferramenta poderosa para a produção da construção, mas com uma 
demanda de grande esforço principalmente quanto as mudanças culturais do setor.  

Neves (2012) afirma que o sucesso da implantação de novos processos tem uma 
dependência com as partes interessadas as quais, sem o esforço conjunto não há 
possibilidade de uma implantação de processos consistente. 
 

3 MÉTODO 

O método de pesquisa desenvolvido neste trabalho foi aplicação da análise 
bibliométrica na coleção principal da base WoS - Web of Science. Além das ferramentas de 
análise disponibilizadas on line no WoS os dados foram coletados e exportados para o 
EndNote desktop™ com o objetivo de analisar documentos duplicados, usar os filtros e 
agrupar as categorias de produções encontradas.  

Para uma análise quanto a densidade de autores que pesquisaram ou pesquisa sobre 
o tema, foi utilizada o software de mapeamento o VOSviewer 1.6.8. Essas ferramentas 
contribuíram para a escolha das oito (8) publicações que correlaciona o tema de acordo com 
as premissas definidas neste trabalho e descritas no quadro 1. 

 

QUADRO 1: Critérios da Análise Bibliométrica 

Etapas Critérios  Descrição 

1ª Seleção Categoria WoS 

2ª Verificação Remoção de citações duplicadas no EndNote™ 

Agrupamento Criação de clusters ou grupos de áreas de conhecimento no EndNote™ 

3º Performance Autores mais citados 

Densidade Autores e co-autores 

Performance Publicações por ano 

Localização Instituições de Ensino 

Localização Países 

Produção Científica Tipos de Publicação 

Produção Científica Área de Pesquisa 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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3.1 DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA  

Após a definição das palavras chaves de acordo com o tema de pesquisa, a análise 
bibliométrica seguiu as seguintes etapas de aplicação: 

a) Na base Web of Science foram inseridas as palavras chaves utilizando os 
operadores booleanos na seguinte sequência: “Lean Construction OR Innovation AND Agile 
Methods OR Management AND Build Production Process OR Scrum”. 

b) Ao retornar os resultados aplicou-se o primeiro critério de seleção, a escolha da 
categoria WoS – Web of Science, que determina qual área do conhecimento em que as 
produções científicas estão relacionadas especificamente com o tema. 

c) Após a escolha das categorias específicas ao tema da pesquisa, observa-se que a 
quantidade de trabalhos diminui, pois ficaram restritos a área de conhecimento. 

d) Da base Web of Science, exportou as informações da pesquisa para o software 
EndNote™ onde foi feita a primeira verificação quanto a documentos duplicados, quanto aos 
títulos dos trabalhos selecionados que não se correlacionam com o tema de pesquisa e a 
criação de clusters para uma análise dos artigos que apresentam um potencial 
relacionamento com o tema através da análise dos títulos.  

e) Para uma análise complementar foi exportado a pesquisa da base WoS em 
extensão .TXT para o VOSViewer, para uma comparação quanto à produção científica dos 
autores que possuíram uma maior densidade a cerca do tema da pesquisa. 

f) Após esta verificação, selecionou-se os artigos com maior relevância e assim, 
passando para a etapa da leitura e análise bibliográfica para a elaboração do referencial 
teórico do tema da pesquisa. 

 
QUADRO 2: Palavras Chaves e Operadores Booleanos 

Tentativas Palavra Chave e Operadores booleanos Resultado 

1ª Lean Construction AND Innovation AND 
Management AND Scrum 

Não retornou nenhum documento  

2ª Lean Construction OR Innovation AND Scrum 
OR Management AND Build Production Process 

Retornou 2.614 produções científicas em 
diversas áreas do conhecimento, sendo 

371 das áreas de Tecnologia da 
Construção de Edifícios e Engenharia Civil. 

Mas não haviam artigos que se 
associavam ao tema da pesquisa. 

3ª Lean Construction OR Innovation AND Agile 
Methods OR Management AND Build 

Production Process OR Scrum 

Retornou 4.203 produções científicas em 
diversas áreas do conhecimento. Na área 
do tema de pesquisa, foram encontradas 

375 produções potenciais para o 
referencial teórico. 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 
Na 3ª tentativa, obteve-se 4.203 produções científicas em várias áreas de 

conhecimento, ou seja, de acordo com o gráfico 1, apresenta-se por exemplo, na área de 
Ciência da Computação, cinco subáreas, sendo elas: Software, Teoria e Métodos, 
Informação, Tecnologia, Interdisciplinar e Inteligencia Artificial, as quais representam juntas 
38% dos trabalhos acerca do tema enquanto a área de engenharia civil temos 7% e a área de 
tecnologia da construção de edifícios somam 6%. Compreende-se que a busca relacionou 
trabalhos que citam tanto Lean Construction como Agile Methods em todos os campos do 
conhecimento. 

 



Dossiê Cidades Inteligentes 

 

 

 

 

RETC - Revista Eletrônica de Tecnologia e Cultura   Edição 24ª, outubro de 2019 

44 

GRÁFICO 1: Áreas do Conhecimento  
 

Fonte: Web of Science, adaptado pelos autores 
 

Já no gráfico 2, estão relacionados os tipos de documentos que a pesquisa por palavras 
chaves retornou. Estas informações podem ser aplicadas quando o trabalho engloba somente 
artigos, por exemplo. 

 
GRÁFICO 2 - Tipos de Documentos.   

 

Fonte: Web of Science, adaptado pelos autores 

Na sequência, foi aplicado o processo de categorização por cluster ou grupo conforme as 
áreas de conhecimento, os trabalhos que não apresentavam relevância com o tema de pesquisa e os 
que apresentavam relevância potencial.  

No gráfico 3, apresentam-se os 373 trabalhos encontrados sendo que, 56% ou 210 foram 
descartados por não estarem relacionados diretamente com o tema de pesquisa, restando assim 
44% ou 163 trabalhos com potencial de correlação com o tema. 
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GRÁFICO 2- Relação dos trabalhos cientificos após categorizção.  

 
Fonte: Web of Science, adaptado pelos autores 

 

A partir deste processo de refinamento dos dados iniciou-se a terceira e última etapa, 
aplicando-se os critérios de performance, com a análise da quantidade de publicações nos 
últimos dez anos que estão diretamente relacionadas com o tema e os autores mais citados, 
seguindo os critérios de localização, identificando o país e as instituições de pesquisa, tais 
como centros de pesquisas e universidades.  

Os trabalhos relevantes com o tema de pesquisa totalizaram 21 citações, conforme 
demonstrado no gráfico 4. Observa-se que os anos onde ocorreram mais publicações foi em 
2016 e 2017. Os trabalhos publicados em 2018 referem-se ao primeiro quartil ou 
quadrimestre do ano e para análise bibliométrica este dado não representa a produção de 
2018, mas quanto ao material disponibilizado é de importante relevância para o referencial 
teórico. 

GRÁFICO 4 - Produções Científicas relevantes com o tema nos últimos 10 anos 
 

 
. 

 Fonte: Web of Science, adaptado pelos autores 

 

Quanto aos autores e coautores, analisou-se em relação a quantidade de citações no 
decorrer dos últimos dez anos e a correlação entre os autores que pesquisam sobre o tema 
da pesquisa. Na tabela 1, apresenta-se a relação dos autores, o ano de publicação e as 
respectivas citações. 
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TABELA 1: Autores mais citados entre 2008 a 2018.  

 

 
 

Fonte: Web of Science, adaptado pelos autores 
 

Com o uso do software VosViewer buscou-se identificar a densidade e a correlação 
entre autores e coautores que trabalham acerca do tema. A figura 01 apresenta as 
densidades, ou seja, os autores Sacks, Koskela e Dave são os mais citados dentro do período 
de análise e na figura 02, apresenta esta correlação entre os mesmos autores que abordam 
os temas de pesquisa. 

 

FIGURA 1: Mapa de Densidade dos Autores e Coautores de Trabalhos Acerca do Tema.  

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dossiê Cidades Inteligentes 

 

 

 

 

RETC - Revista Eletrônica de Tecnologia e Cultura   Edição 24ª, outubro de 2019 

47 

FIGURA 2 - Mapa de relacionamento dos autores e coautores de trabalhos acerca do tema.  

 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Uma informação importante para o desenvolvimento do projeto de pesquisa é 
identificar os países e instituições que estão desenvolvendo pesquisas acerca do tema. As 
instituições acadêmicas, seu corpo acadêmico e de pesquisadores são os espelhos das 
produções científicas (LOPES; COSTA, et al., 2012). Neste sentido é de extrema relevância 
para o pesquisador que necessita de respaldo científico que corrobore com sua pesquisa que 
esteja inserido no meio onde o trabalho acadêmico seja de qualidade e credível. A tabela 2, 
apresenta um ranking das trinta instituições que mais produziram nos últimos 10 anos acerca do 
tema de pesquisa e a tabela 3, os países relacionados. 

 
TABELA 2: Instituições de Ensino e Centro de Pesquisa.  

  

POSIÇÃO ORGANIZAÇÕES APRIMORADAS REGISTROS %  

1 Pontificia Universidad Catolica De Chile 16 4,3% 

2 University Of Salford 14 3,8% 

3 University Of California System 13 3,5% 

4 University Of California Berkeley 12 3,2% 

5 University Of Alberta 11 3,0% 

6 Technion Israel Institute Of Technology 9 2,4% 

7 University Of Hong Kong 8 2,2% 

8 Harbin Institute Of Technology 7 1,9% 

9 Moscow Region State University 7 1,9% 

10 Moscow State University Of Civil Engineering 7 1,9% 

11 Pontificia Universidad Catolica Del Peru 7 1,9% 

12 University Of Auckland 7 1,9% 

13 Royal Melbourne Institute Of Technology Rmit 6 1,6% 

14 University System Of Georgia 6 1,6% 

15 Georgia Institute Of Technology 5 1,3% 

16 Hong Kong Polytechnic University 5 1,3% 

17 North Carolina State University 5 1,3% 

Fonte: Web of Science, adaptada pelos autores.                (Continua) 
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TABELA 2: Instituições de Ensino e Centro de Pesquisa. (Continuação) 

 

POSIÇÃO ORGANIZAÇÕES APRIMORADAS REGISTROS %  

18 Oregon State University 5 1,3% 

19 Oregon University System 5 1,3% 

20 University Of North Carolina 5 1,3% 

21 Vtt Technical Research Center Finland 5 1,3% 

22 Aalto University 4 1,1% 

23 Changsha University Of Science Technology 4 1,1% 

24 Hanbat National University 4 1,1% 

25 Pukyong National University 4 1,1% 

26 Seoul National University 4 1,1% 

27 State University System Of Florida 4 1,1% 

28 Tongji University 4 1,1% 

29 University Of Washington 4 1,1% 

30 University Of Washington Seattle 4 1,1% 

 

Fonte: Web of Science, adaptada pelos autores. 

 

TABELA 3 - Países.  

 

PAISES  REGISTROS % 

 

PAISES  REGISTROS % 

USA 70 14,70% 

 

LITHUANIA 3 0,60% 

PEOPLES R CHINA 64 13,50% 

 

NETHERLANDS 3 0,60% 

ENGLAND 33 6,90% 

 

SCOTLAND 3 0,60% 

SOUTH KOREA 23 4,80% 

 

ALGERIA 2 0,40% 

CANADA 18 3,80% 

 

BELGIUM 2 0,40% 

CHILE 18 3,80% 

 

CROATIA 2 0,40% 

AUSTRALIA 17 3,60% 

 

EGYPT 2 0,40% 

GERMANY 15 3,20% 

 

GREECE 2 0,40% 

BRAZIL 13 2,70% 

 

IRELAND 2 0,40% 

RUSSIA 13 2,70% 

 

JAPAN 2 0,40% 

SPAIN 13 2,70% 

 

JORDAN 2 0,40% 

NEW ZEALAND 11 2,30% 

 

MEXICO 2 0,40% 

FINLAND 10 2,10% 

 

PANAMA 2 0,40% 

ITALY 10 2,10% 

 

SINGAPORE 2 0,40% 

POLAND 10 2,10% 

 

U ARAB EMIRATES 2 0,40% 

ISRAEL 9 1,90% 

 

BYELARUS 1 0,20% 

MALAYSIA 9 1,90% 

 

COLOMBIA 1 0,20% 

PERU 8 1,70% 

 

HUNGARY 1 0,20% 

SWEDEN 8 1,70% 

 

INDONESIA 1 0,20% 

NORWAY 7 1,50% 

 

KUWAIT 1 0,20% 

DENMARK 6 1,30% 

 

LEBANON 1 0,20% 

TAIWAN 6 1,30% 

 

LUXEMBOURG 1 0,20% 

TURKEY 6 1,30% 

 

PHILIPPINES 1 0,20% 
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FRANCE 5 1,10% 

 

REP OF GEORGIA 1 0,20% 

INDIA 5 1,10% 

 

SERBIA 1 0,20% 

IRAN 5 1,10% 

 

SLOVENIA 1 0,20% 

PORTUGAL 5 1,10% 

 

SOUTH AFRICA 1 0,20% 

VIETNAM 5 1,10% 

 

SRI LANKA 1 0,20% 

AUSTRIA 3 0,60% 

 

SWITZERLAND 1 0,20% 

ECUADOR 3 0,60% 

 

TOTAL 475 100% 

 

Fonte: Web of Science, adaptada pelos autores 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Este trabalho buscou apresentar um cenário geral da produção científica dos últimos 
dez anos (2008 a 2018) sobre o tema de gestão de obras civis com o uso das práticas do Lean 
Construction associada com a método Scrum através da técnica de análise bibliométrica 
realizada sob a coleção principal da base Web of Science.  
Apesar dos recursos disponíveis no próprio site da base Web of Science, para a realização das 
analises é importante o pesquisador utilizar ferramentas que facilite o tratamento dos dados 
obtidos em uma primeira instância. Aceitar os resultados que surgem após a pesquisa pelas 
palavras chaves, sem um tratamento adequado dos dados poderá acarretar uma 
inconsistência nas informações e resultados estatísticos equivocados. Para evitar isso e 
garantir uma melhor qualidade das informações geradas é importante que defina 
claramente as palavras chaves, os critérios para a seleção, tratar os dados obtidos evitando 
duplicidade de documentos, trabalhos fora do escopo do tema de pesquisa e também 
documentos que não contribuem para a produção da teorização do tema.  

Nesta análise, os principais países que publicaram nos últimos dez anos acerca do 
tema foram os Estados Unidos, República Popular da China, Inglaterra, Chile e Austrália. 
Neste ranking, o Brasil encontra-se em 7ª posição. O tema apresentou um interesse 
ascendente de 2008 até 2017, tendo o seu pico em 2016 e um pequeno decréscimo em 
2017. Nesta análise não foram consideradas as publicações de 2018, pois o cenário 
apresentado na análise bibliométrica refere-se ao primeiro quartil do corrente ano. Os 
principais autores foram Sacks, Koskela, Ballard, Tommelein e 57,9% das publicações são 
provenientes de artigos. 
Conclui-se que, através da análise bibliométrica foi possível verificar a produção científica a 
cerca do tema escolhido conforme os objetivos propostos por este estudo, com precisão e 
qualidade e contribuindo para que os autores pudessem obter acesso as produções 
científicas mais citadas, os autores e coautores que mais desenvolvem pesquisas sobre tema 
estudado, assim como, as mais recentes publicações. 
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RESUMO  
 
Como auxiliar os alunos da Fatec Itu a obter 
conhecimentos da área de marketing de serviços 
evitando colocar a empresa em risco ao usufruir das 
técnicas de marketing de guerrilha presentes e 
usadas entre as micro e pequenas empresas (MPEs) 
da cidade e região? A hipótese levantada é a de que 
o problema será amenizado com o desenvolvimento 
de ações para a disseminação do marketing 3.0 e 4.0 
que prezam pelo respeito aos clientes, fornecedores, 
trabalhadores, parceiros e concorrentes. O objetivo 
geral do artigo é apresentar os resultados das ações 
que foram desenvolvidas durante o primeiro ano do 
projeto de continuidade em Regime de Jornada 
IntegraI, na FATEC ITU. O tema é relevante porque 
em época de crise é função da faculdade pública de 
tecnologia dar a contrapartida à sociedade apoiando 
a micro e pequena empresa e os arranjos produtivos 
locais. A metodologia incluiu: a) revisão de literatura 
sobre o tema; b) aplicação de pesquisa em campo 
com suporte de questionários para levantamento de 
dados qualitativos e quantitativos para identificar 
como os alunos da FATEC e os micro e pequenos 
empreendedores da cidade de Itu comunicam e 
divulgam suas empresas à sociedade. 
 
Palavras-chave: Marketing 3.0 e 4.0, Micro e 
Pequenas Empresas, Regime de Jornada Integral, 
FATEC ITU, Empreendedorismo. 
 
 
 
 
 

 
ABSTRACT  
 
How to help Fatec Itu students gain knowledge of the 
service marketing area by avoiding putting the 
company at risk by using the guerrilla marketing 
techniques present and used among micro and small 
enterprises (MPEs) in the city and region? The 
hypothesis raised is that the problem will be mitigated 
by the development of actions for the dissemination of 
marketing 3.0 and 4.0 that respect for customers, 
suppliers, workers, partners and competitors. The 
general objective of the article is to present the results 
of the actions that were developed during the first 
year of the project of continuity in Integrated Journey 
Regime, in FATEC ITU. The theme is relevant 
because in a time of crisis it is the function of the 
public technology faculty to give the counterpart to 
society by supporting micro and small enterprises and 
local productive arrangements. The methodology 
included: a) literature review on the topic; b) 
application of field research with support of 
questionnaires to collect qualitative and quantitative 
data to identify how the students of FATEC and micro 
and small entrepreneurs of the city of Itu 
communicate and disclose their companies to society. 
 
Keywords: Marketing 3.0 and 4.0, Micro and Small 
Companies, Integral Journey Regime, FATEC ITU, 
Entrepreneurship. 
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1 INTRODUÇÃO 

Como auxiliar os alunos da Fatec Itu a obter conhecimentos da área de marketing de 
serviços evitando colocar a empresa em risco ao usufruir das técnicas de marketing de 
guerrilha presentes e usadas entre as micro e pequenas empresas (MPEs) da cidade e 
região? 

A hipótese levantada é a de que o problema será amenizado com o desenvolvimento 
de ações para a disseminação do marketing 3.0 e 4.0 que prezam pelo respeito aos clientes, 
fornecedores, trabalhadores, parceiros e concorrentes.  

O objetivo geral deste artigo é apresentar os resultados das ações que foram 
desenvolvidas durante o primeiro ano do projeto de continuidade em Regime de Jornada 
Integral na FATEC ITU.  

Os objetivos específicos são:  
a) contextualizar as quatro eras do marketing;  
b) pesquisar sobre as principais ferramentas de comunicação dos alunos 

empreendedores da FATEC ITU e dos micro e pequenos empresários da cidade de Itu;  
c) pesquisar sobre as principais problemáticas que podem levar uma empresa a 

falência em época de crise. 
A relevância apoia-se no tripé educação-pesquisa-extensão, pois trabalha e se 

sustenta nesses três eixos que constituem a base do ensino superior. Ademais, em época de 
crise é função da faculdade pública de tecnologia dar a contrapartida à sociedade apoiando 
a micro e pequena empresa e os arranjos produtivos locais. 

A metodologia proposta incluiu: a) revisão de literatura sobre o tema dos livros 
precursores na área de marketing sobre atender a demanda levando em conta o ser humano 
e suas preocupações e anseios; b) aplicação de pesquisa em campo com suporte de 
questionários para levantamento de dados qualitativos e quantitativos para identificar como 
os alunos da FATEC e os micro e pequenos empresários da cidade de Itu comunicam e 
divulgam suas empresas à sociedade.  

Espera-se que o resultado sirva de apoio aos micro e pequenos empresários de Itu e 
região e de conscientização sobre o fato de que marketing não é uma ferramenta para 
vender mais, tampouco é publicidade ou propaganda: marketing é uma ferramenta 
administrativa, que deve ser uma filosofia empresarial, cujo objetivo maior deve ser o de 
encantar a pessoa humana. 

 
 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

Embora a ação de comercializar (marketing) haja surgido formalmente no início do 
século XX (KOTLER, 1980), o estudo do marketing tem início nos anos 1950, nos Estados 
Unidos. 

A palavra marketing deriva do inglês, da palavra market que significa mercado, 
adicionando-se a esta o sufixo ing, de acordo com a gramática da língua inglesa, temos, 
então, numa tradução literal: fazendo o mercado, agindo no mercado ou ainda trabalhar 
com mercados (KOTLER, 1980, p. 33).  

Tanto em português como em inglês, estas palavras derivam do latim, mercari, 
marcare, que por sua vez derivam do etrusco merck, palavra usada para designar as 
mercadorias e os objetos de comércio. A autora Ruschmann (1990) reconhece o termo 
marketing como sendo um neologismo, ainda faz menção de outra forma de tradução do 
termo marketing para o português que seria comercialização.  Em resumo, não há uma 
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tradução exata para a palavra marketing em português, por este motivo autores como Cobra 
(1997) traduzem o termo para o português como mercadologia, que seria o estudo do 
mercado.  

Mas, para Ruschmann (1990) mercadologia e comercialização são traduções que 
fazem com que a palavra marketing perca o significado que tem em inglês, ou seja, segundo 
a autora, essas traduções somente enfatizam uma concepção do marketing voltado para o 
comércio.  

No Brasil, o termo marketing é mais usado do que o termo mercadologia e 
comercialização e, como tem aceitação e entendimento internacional, será marketing o 
termo empregado no decorrer deste artigo. 

Segundo a AMA (American Marketing Association) o marketing é uma atividade, 
resultante de um conjunto de organizações e processos parar criar, comunicar, entregar e 
ofertar valores que são desejados pelos clientes, parceiros e a sociedade em geral (AMA, 
2016). 

Em 1980, o autor Philip Kotler (p. 31) afirmava que “Marketing é a atividade humana 
dirigida para a satisfação das necessidades e desejos, através dos processos de troca”. E que 
o marketing era o “estudo dos processos e relações de troca [...]” (p. 29). 

Estudar o marketing como um processo de como se dava a relação de troca, 
atualmente, parece-nos algo banal e arcaico, mas na época pensar em processos era algo 
inovador. Quando Theodore Levitt publica seu artigo Miopia em Marketing na revista 
Harvard Business Review, na década de 1960, apontando uma série de erros de percepções 
de mercado, de que era preciso satisfazer a necessidade dos clientes, este foi um primeiro 
passo para uma série de artigos e publicações que mostrariam a importância de se investir 
em estudos sérios sobre a importância do marketing como diferencial competitivo. 

No decorrer das décadas que se passaram a visão do que é marketing evoluiu e, 
atualmente, entre os principais autores da área encontramos conceitos que definem e 
também possibilitam acompanhar a evolução dos conceitos e da forma de se conceber o 
marketing. 

Cobra (1997, p. 20) diz que “Historicamente, a transição da economia de produção à 
economia de consumo processou-se através do marketing, desde os primórdios da 
revolução industrial quando a produção em massa encontrou a chamada economia de 
escala na fabricação”. 

E, para os autores Kotler e Keller, na 12ª edição de seu livro Administração de 
Marketing publicado em 2006 (p. 4), o marketing ainda é “a identificação e a satisfação das 
necessidades humanas”, mas agora também deve se preocupar com as necessidades sociais.  

Os autores Cassar e Dias (2005, p. 43), afirmam que: 
 

Marketing pode ser entendido como um canal multidirecional, socialmente 
saudável e economicamente sustentável que se estabelece entre clientes e 
fornecedores, por meio do qual, necessidades e desejos são dinamicamente 
compreendidos, dando origem a idéias, produtos e serviços que possuem 
atributos percebidos como benefícios capazes de atender às necessidades 
das partes envolvidas, de maneira transparente e contínua (sic). 

 

É importante destacar como há uma mudança na forma de se conceber o marketing 
nestes últimos 30 anos. Analisando o conceito de 1980 e comparando-o com os conceitos de 
2005 e 2006, é possível constatar que se sai de uma visão de uma empresa que se preocupa 
com vendas, com a produção e a qualidade do produto para uma realidade de empresa que, 
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na primeira década do século XXI, deve se preocupar primeiro com o consumidor depois 
com vendas; primeiro com a necessidade humana e social e depois com a produção e o 
produto. 

Ao se analisar os conceitos apresentados também é possível constatar que nenhum 
autor cita que persuasão ou vendas faz parte dos objetivos centrais do marketing. A 
disparidade entre conceitos e prática se dá também pela falta de leitura que há entre os 
gerentes da área de marketing que se preocupam mais com o resultado final das vendas que 
com a concepção da estratégia de marketing a ser seguida. 

Nos Estados Unidos, na década de 1960, para muitas pessoas o marketing era o 
salvador da sociedade, o que pode-se confirmar com as citações abaixo. 

 

As políticas e práticas agressivas de marketing têm sido grandemente 
responsáveis pelo alto padrão de vida na América do Norte. Hoje, através 
de um marketing de massa de baixo custo, consumimos produtos que antes 
eram considerados de luxo e que ainda são classificados dessa forma em 
muitos países (STATON, 1964 apud KOTLER, 1980, p. 30). 
 

A propaganda fomenta o poder consumidor do homem. Cria desejos de um 
padrão de vida melhor. Coloca em face do homem o objetivo de uma 
moradia melhor, roupas melhores, alimentação de melhor qualidade para si 
e para sua família. Estimula o esforço individual e maior produção. Junta 
numa união fértil coisas que de outra forma não entrariam em contato 
(CHURCHILL, s.d. apud KOTLER, 1980, p.30). 
 

Nas duas citações anteriores é interessante analisar que, para essas pessoas, o 
marketing possibilitava o acesso a bens que antes não eram conquistados. As técnicas do 
marketing, alinhadas com o avanço tecnológicos, ajudaram a baratear os preços, fizeram 
com que as pessoas tivessem acesso a produtos que, para nós, atualmente, seriam de 
necessidade básica e na época eram considerados artigos de luxo.  

Mas, para outros, o marketing era o vilão, o corruptor da sociedade, como também é 
possível verificar nas duas citações a seguir: 

 
Nos últimos 6.000 anos o campo de marketing foi considerado como feito 
de artistas de segunda classe, trapaceiros, ‘picaretas’ e distribuidores de 
mercadoria de segunda mão. Muitos de nós já foram ‘ludibriados’ pelo 
trapaceiro; e todos nós alguma vez já fomos levados a comprar toda 
espécie de ‘coisas’ que, na verdade, não precisávamos e que, mais tarde, 
descobrimos que nem ao menos queríamos (FARMER, 1967 apud KOTLER, 
1980, p. 30). 
 
O que um homem realmente precisa? Algumas centenas de gramas de 
comida todos os dias, aquecimento e abrigo, dois metros para se deitar e 
alguma forma de trabalho que lhe proporcionará uma sensação de 
realização. E isso é tudo, sob o aspecto material. Todos sabemos disso. Mas 
recebemos uma lavagem cerebral de nosso sistema econômico, até que 
terminemos numa tumba, debaixo de uma pirâmide de prestações, 
hipotecas, utensílios absurdos [grifo nosso], brinquedos que desviam nossa 
atenção da estupidez de tudo isso (HAYDEN, 1963 apud KOTLER, 1980, p. 
30). 
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Analisando as duas últimas citações, fica evidente que o marketing se confundia com 
vendas, ou ainda a alusão que se faz ao marketing como sendo propaganda. Ademais esses 
valores antagônicos do marketing chegaram ao Brasil e à maioria dos países da América 
Latina. Mas a realidade do pós-guerra traz uma realidade muito distinta da que havia sido 
vivida até então, na década de 1960, após o uso de bombas nucleares com poder de 
destruição em massa as pessoas veem a vida como momentânea, frágil e apavorante; mas 
ao mesmo tempo querem aproveitá-la ao máximo, satisfazendo seus desejos e necessidades 
tanto por produtos como também por serviços, se dão ao luxo de pensar em 
superficialidades, querem viver o hoje porque o amanhã talvez não exista. 

Por este motivo, Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010, 2017), esboçam a seguinte 
análise a partir das mudanças ocorridas com os conceitos de marketing no decorrer das 
décadas:  

a) 1900-1990: Marketing 1.0: Era do Marketing centrado no Produto; 
b) 1990-2010: Marketing 2.0: Era do Marketing centrado no Consumidor; 
c) 2010-2015: Marketing 3.0: Era do Marketing centrado no ser humano 
d) 2016-atual: Marketing 4.0: Era do Marketing centrada na pessoa humana. 

A tabela 1 mostra o comparativo entre o marketing 1.0, 2.0 e 3.0, analisando as 
seguintes variáveis: objetivo, forças propulsoras, como as empresas veem o mercado, 
conceitos de marketing, diretrizes de marketing da empresa, proposição de valor que se 
assume e como se dá a interação com os consumidores. 

 
QUADRO 1: Comparação entre Marketing 1.0, 2.0 e 3.0 

 
  Marketing 1.0 Marketing 2.0 Marketing 3.0 

Marketing centrado no produto Marketing voltado para o consumidor Marketing voltado para os valores 

Objetivo Vender produtos Satisfazer e reter os consumidores Fazer do mundo um lugar melhor 

Forças propulsoras Revolução Industrial Tecnologia da informação Nova onda de tecnologia 

Como as empresas 
veem o mercado 

Compradores de massa, com 
necessidades físicas 

Consumidor inteligente, dotado de 
coração e mente 

Ser humano pleno, com coração, 
mente e espírito 

Conceito de marketing Desenvolvimento de produto Diferenciação Valores 

Diretrizes de marketing 
da empresa 

Especificação do produto Posicionamento do produto e da 
empresa 

Missão, visão e valores da 
empresa 

Proposição de valor Funcional Funcional e emocional Funcional, emocional e espiritual 

Interação com                    
consumidores 

Transição do tipo um-para-um Relacionamento um-para-um Colaboração um-para-muitos 

Fonte: Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010). 
 

Não que as vendas, a produção e o produto não sejam importantes, mas as empresas 
perceberam que, ao escutar os clientes, teriam maiores chances de lançar produtos e 
serviços que fariam sucesso no mercado, que teriam diferenciais inovadores e seriam mais 
eficientes e eficazes que antigamente, quando era o setor de engenharia que decidia o que o 
cliente tinha que consumir. 

Ao final da primeira do século XXI, podemos dizer que é por meio da satisfação do 
cliente que acontece o processo de troca: a remuneração recebida por aquele que oferta o 
produto ou serviço. O e-commerce é uma prova desta realidade, há empresas neste ramo 
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em que o cliente só paga pelo serviço depois de verificar que o serviço e o produto atendem 
sua necessidade ou seu desejo, ou seja, não há problemas na entrega, no formato, nas 
condições iniciais contratadas, então pago pelo produto/serviço. 

É como diz Ruschmann (1990, p. 15): 
 

O marketing é, portanto, muito mais do que a modernização das técnicas 
de venda: é um conceito voltado para o consumidor. Seu objetivo busca 
identificar e satisfazer as necessidades dos consumidores. O conceito que o 
relacionava apenas à venda de bens e de serviços está ultrapassado e, 
atualmente, já é prática normal o fato de que a produção ou o 
fornecimento de um serviço comece apenas após o conhecimento das 
necessidades e desejos dos consumidores. 

 

Para alguns autores (COBRA, 1997; KOTLER, 2000) o marketing deve ser encarado 
pela empresa como uma filosofia. Como diz Drucker (apud KOTLER, 1980, p. 29) “o 
marketing é tão básico que não pode ser considerado como uma função isolada [...]. É o 
negócio todo visto do ponto de vista do resultado final, isto é, do cliente”. 

O termo marketing de guerrilha surgiu na década de 1980 com Jay Conrad Levinson 
e, em seu livro “Guerrilla Marketing”, definiu o mesmo como “um método que utiliza as mais 
recentes estratégias de guerrilha no campo de marketing, para planejar, lançar e manter a 
maior ofensiva mercadológica possível” (LEVINSON, 1989, p. 9). 

O marketing tradicional trata de uma maneira diversificada que os publicitários 
encontraram para divulgar os produtos e serviços visando um investimento menor do que 
normalmente é utilizado e impactar o público-alvo sem que o mesmo perceba que se trata 
de uma propaganda. 

Levinson (1989) ainda visa atingir os objetivos comerciais, porém não utiliza os 
métodos convencionais. O autor defende o foco da campanha como de lembrança, de 
reforço, informativo ou persuasivo. 

O marketing tradicional busca espaço em meio ao turbilhão de informação que os 
consumidores recebem diariamente e que são filtradas como interessantes ou não, 
diferenciando os métodos utilizados, fazendo com que o consumidor não perceba que o que 
vê é uma propaganda. 

Atualmente nota-se que a internet tem sido uma importante ferramenta, exercendo 
um peso significativo no marketing tradicional, superando rapidamente a mídia impressa. 

O marketing tradicional cumpre o papel de conseguir espaço para levar a mensagem 
direto ao consumidor, e como a sociedade da informação se superlota com mensagens 
publicitárias, as empresas precisam se destacar entre as outras, diferenciar seu produto e 
diferenciar seus meios de comunicar-se com os consumidores. 

 
(...) a necessidade suprida pelo Marketing de Guerrilha é a de conseguir 
espaço em meio ao turbilhão de mensagens enviadas aos consumidores e 
dentre as quais eles filtram o que interessa e o que não interessa. A 
sociedade de informação é saturada de mensagens publicitárias, sendo 
assim, uma determinada empresa precisa não só diferenciar seu produto, 
mas também se diferenciar quanto aos meios utilizados para comunicar-se 
com os consumidores (CASTRO, 2008 apud KAMLOT; FONSECA 2010, p. 3). 
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O marketing tradicional é, então, um marketing que atinge de modo profundo e 
envolvente os clientes; o termo guerrilha remete ao próprio uso da criatividade para que a 
campanha se sobressaia à do concorrente, vendo o cliente apenas como consumidor e não 
como pessoa que é o caso do marketing 3.0 ou 4.0. 

O problema é que tais técnicas agridem psicologicamente o usuário e a imagem da 
empresa, pois um cliente ao identificar propagandas que fizeram uso de mensagem 
subliminar etc., podem deixar de consumir produtos ou serviços desta.  

As teorias do Marketing 3.0 e 4.0 (que nasceram no oriente) ajudam a fundamentar a 
teoria do Marketing para Seres Humanos (criada por um autor espanhol e outro argentino) 
marcam a mudança da área de marketing e de negócios. São poucas as empresas que, 
atualmente, já fazem uso da teoria do marketing 3.0 ou 4.0, mas os novos paradigmas do 
consumo consciente, da economia solidária, compartilhada e colaborativa, bem como os 
novos modelos de negócios voltados à atenção ao cliente que quer ser reconhecido, 
respeitado e valorizado como pessoa humana, demandam por uma nova forma de ser e 
fazer o mercado.  

O próprio guru da área de Marketing, Philip Kotler (2015), no livro Confronting 
Capitalism pede e faz um alerta às empresas que ainda fazem uso de comportamentos 
primários do ser humano para ganhar dinheiro, utilizando-se de campanhas publicitárias 
baseadas em persuasão, que seus dias estão contados. O consumidor de produtos massivos 
está em decadência e os novos consumidores, denominados como “personas” pelos 
profissionais de marketing de conteúdo, estão atentos a seus direitos e deveres, e avaliando 
a empresa a cada nova experiência, em um processo de não fidelização, baseado na busca 
por valores agregados a cada produto comprado ou serviço adquirido. 

Para os autores Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010, p. 14) o “Marketing 3.0 é a fase 
na qual as empresas mudam da abordagem centrada no consumidor para a abordagem 
centrada no ser humano, e na qual a lucratividade tem como contrapeso a responsabilidade 
corporativa”. 

O Marketing 3.0, segundo Sato (2011), é dividido em três conceitos chave: a) 
Colaboração, b) Cultura ou Comunitização e c) Espiritualidade ou Criação de Caráter. O autor 
Sato (2011, p. 244) as define como: 

 

A primeira como a era da participação e do marketing colaborativo. 
Possibilitada pelos avanços tecnológicos e mídias sociais. A segunda é a era 
do paradoxo da globalização e do marketing cultural. Em que economias, 
culturas e práticas políticas continuam desiguais e heterogêneas. Por fim a 
terceira, a era da sociedade criativa e do marketing espiritual ou do espírito 
humano, na qual a hierarquia de necessidades de Maslow é invertida, com 
a proeminência dos valores de autorrealização como necessidade primária 
dos seres humanos.  

 

Ou seja, o Marketing 3.0 traz uma abordagem mais colaborativa, com bases culturais 
profundas e com um escopo holístico e espiritual, mais adequado às demandas do 
consumidor atual. Traz a importância de evoluir do modelo clássico de posicionamento de 
mercado (diferenciação) para o conceito de “fazer a diferença”. 

Para o autor Sato (2011, p. 3): A evolução para a filosofia proposta pelo conceito do 
Marketing 3.0 traduz o anseio contemporâneo de humanizar relações entre pessoas e 
organizações, que vivem num ambiente cada vez mais racional, complexo e tecnológico. 

O desafio do profissional da área de marketing será apresentar produtos ou serviços 
com valor agregado que respeite tanto os valores intrínsecos da pessoa humana, quanto a 
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sustentabilidade do planeta, promovendo o consumo consciente e buscando novas 
modalidades de negócios que permitam a sustentabilidade da empresa em curto, médio e 
longo prazo.  

Já o Marketing 4.0 é a continuidade da teoria do marketing 3.0, considerando a 
dinâmica de mercado e o avanço tecnológico os autores continuaram mapeando as 
mudanças na área e as tendências que convergem com o marketing, como é o caso da 
economia compartilhada, a economia do agora, a integração onicanal, marketing de 
conteúdo, CRM social, entre outras. Os autores defendem que a tecnologia convergirá o 
marketing tradicional e o marketing digital (KOTLER, KARTAJAYA, SETIAWAN, 2017). Os 
autores esclarecem que, um não existirá sem o outro, o onicanal é o caminho da integração 
entre o ambiente on-line e off-line. Os novos formadores de opinião são os jovens, as 
mulheres e os netizens (cidadãos da internet). Surge também um novo caminho deste 
consumidor que se faz por meio de assimilação de ideia, atração com o conteúdo divulgado, 
arguição ao levar o consumidor a buscar mais informações sobre o produto ou serviço, ação 
ao consolidar o ato de compra e apologia quando o consumidor defende e divulga a marca, 
passa a ser defensor da mesma. 

Também é preciso destacar o fato de que os conceitos clássicos do marketing ainda 
precisam fazer parte da formação do gestor empresarial apenas para apreensão de como 
determinada tarefa acontece no marketing tradicional, mas para a interação no mundo 
virtual ou digital vários novos conceitos são apresentados, alguns em substituição aos 
conceitos clássicos, como os 4 C´s (cooperação/co-criação, moeda, ativação comunitária e 
conversa) e em substituição aos 4 P´s (produto, preço, praça e promoção) e os 5 A´s 
(assimilação, atração, arguição, ação e apologia) como o novo caminho do consumidor ou 
Marketing de Conteúdo como o novo anúncio e a hashtag como o novo slogan (KOTLER, 
KARTAJAYA, SETIAWAN, 2017).  

As novas estratégias de marketing substituirão as velhas táticas do marketing 
tradicional de guerra e competição por vender mais. Porque ao saber dos pontos fracos dos 
consumidores, os profissionais de marketing ao invés de seguir o caminho ético continuarão 
seguindo o caminho do aumento de vendas com técnicas de persuasão, enganação e 
mentiras, porque como o cliente atual é ‘desligado’, cansado, descrente e infiel, o que 
contará é apenas vender e não engajar o cliente, como o livro pede (KOTLER, KARTAJAYA, 
SETIAWAN, 2017). 

A métrica é um dos assuntos mais inovadores tratados no livro Marketing 4.0. Fazia 
falta que Philip Kotler tratasse das métricas, é a primeira vez que faz isso e o fez com 
notoriedade, apresentando coeficientes de ação de compra e de defesa da marca (KOTLER, 
KARTAJAYA, SETIAWAN, 2017).  

Outra inovação dos autores Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017) é quando 
apresentam as novas técnicas de CRM (agora denominado social) e de pesquisa de 
marketing, bem como os novos direcionamentos dados ao setor de pesquisas de mercado. A 
gamificação é outro tema atual que será a novidade da área e demandará por muitos 
profissionais de marketing com expertise para atuar no segmento. 
 
3 METODOLOGIA 

Sobre a pesquisa de campo o primeiro questionário foi elaborado pensando nos 
alunos que haviam montado seus projetos de startups durante o período 2013-2017 do 
projeto de Regime de Jornada Integral, - foram selecionados os alunos da FATEC Itu que já 
tinham estruturado e dado início às atividades de suas startups e também foram 
entrevistados alguns alunos da FATEC ITU que são empresários e que não tinham se 
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envolvido com a capacitação oferecida anteriormente. Foram entrevistados 25 empresários 
que são alunos da FATEC ITU.  

Utilizou-se como estratégia de engajamento desenvolver o formulário da pesquisa no 
Google Forms por já apresentar os gráficos e facilitar o acompanhamento da pesquisa. O 
questionário foi estruturado com um total 15 questões, sendo que algumas eram de 
múltipla escolha. Primeiramente o interesse foi identificar o ramo de atividade da empresa 
deste aluno, para traçar perfil de demanda e para saber que especificidades dos setores 
precisarão ser trabalhadas durante o curso de extensão (que está em andamento na FATEC 
ITU e não será apresentado no limite deste artigo).  

O fato é que desses 25 alunos empresários, 96% deles atuam na área de serviços. 
Este fato se justifica por serem, em sua maioria, estudantes de cursos da área de tecnologia 
da informação com startups direcionadas a operar por meio de sites, aplicativos e sistemas 
off-line.  

Esses são os netizens que os autores citam no livro Marketing 4.0, são os cidadãos da 
internet. O interessante é que no decorrer da pesquisa fica evidente que são tradicionais no 
momento de desenvolver atividades de marketing, como já havia sido detectado no projeto 
de Regime de Jornada Integral anterior, o que pode colocar em risco a sobrevivência dessas 
empresas. A hipótese é que eles aprendem com quem já está no mercado, ainda fazendo 
uso de técnicas de marketing 1.0 para sobreviver. 

A pesquisa de campo com os micro empresários da região central da cidade de Itu 
envolveu uma amostra de 150 empresas instaladas nas principais ruas de comércio da 
cidade, sendo essas: Rua Floriano Peixoto, Rua Sete de Setembro, Rua Santa Rita, (antigo 
centro comercial da cidae) e Rua Joaquim Bernardes Borges e Av. Prudente de Moraes (novo 
centro comercial da cidade).  

As ruas foram selecionadas pelo critério de aglomeração de empresas em uma 
pequena área geográfica, identificadas como principais ruas de consumo da cidade (KOTLER, 
KARTAJAYA E SETIAWAN, 2010). 

O questionário elaborado para os micro e pequenos empresários da cidade de Itu 
também foi estruturado com a ferramenta Google Maps por facilitar o preenchimento do 
mesmo por parte dos empresários e permitir tanto a análise individual quanto coletiva dos 
dados armazenados. 

O critério de escolha dessas ruas também se dá pelo fato de que em época de crise, 
era importante saber quantas dessas empresas encerrariam suas atividades. Nas ruas 
mapeadas na imagem acima (figura 1) o ‘fechamento de portas’ chegou a 20 (vinte) no 
período de um ano. Já nas ruas da Figura 2 o encerramento das atividades chegou a 10 (dez) 
neste mesmo período, o que é uma taxa alta e comprova que em época de crise o micro 
empresário tem dificuldade para manter uma loja física em funcionamento pelos altos 
custos com aluguel, encargos, impostos, etc.  

Entre as 150 empresas contatadas, 80 desses empresários se interessam por 
participar de uma capacitação presencial na FATEC Itu sobre novas tendências de Marketing 
e 70 empresários preferem acompanhar vídeo-aulas na internet sobre o tema. 
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FIGURA 1 – Ruas do centro comercial de Itu 

 
Fonte: Google Maps (2018) 

 
FIGURA 2 – Ruas do novo centro comercial de Itu 

 
Fonte: Google Maps (2018) 

 
A pesquisa ainda envolveu a aplicação de um questionário com 17 questões que foi 

respondido por apenas 25 empresários, do total de 150 que foram contatados. Para 10% o 
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argumento foi falta de tempo para atender os alunos e em 90% dos casos foi a desconfiança 
ao abrir dados que consideravam como confidenciais.  

Este resultado também se justifica pelas conclusões do projeto de Regime de Jornada 
Integral anterior que sinaliza que o traço cultural dessa região envolve desconfiança em abrir 
dados a desconhecidos. 

Do total de empresas que participou da pesquisa até o final, 40% se identificam como 
da área de serviços e 36% atuam no comércio e as empresas da área de agronegócio e 
indústria não estão representadas em grande quantidade na região central da cidade. 

 
4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

No limite deste artigo apresentam-se os dados referentes a como os 
empreendedores alunos e os micro e pequenos empresários da cidade de Itu se comunicam 
com os clientes e como divulgam seus produtos ou serviços.  

Primeiramente apresentam-se os resultados do questionário aplicado com alunos da 
FATEC ITU. Sobre as ferramentas de comunicação que utilizam para divulgar a empresa 
100% fazem uso de marketing boca a boca e 78.6% usufruem das redes sociais e 71,4% do 
WhatsApp pelo baixo custo no uso dessas ferramentas para propagar informações sobre 
suas empresas.  

Para 42,5% é importante conhecer o concorrente em profundidade e para 50% é 
importante desestabilizar o concorrente, o que indica uso de técnicas de marketing de 
guerrilha. 

O problema identificado por todos é o tempo escasso para divulgação da empresa, 
42,9% dedicam de 3 a 10 horas semanais e 35,7% até 2 horas semanais. Como usam as redes 
sociais e WhatsApp precisariam de, pelo menos, 11 a 20 horas semanais nesta tarefa, mas 
como são estudantes e empreendedores ou empresários e, muitos, ainda têm um emprego 
fixo e a empresa própria como segunda renda essa situação se precariza. 

A contratação de pessoal envolve ter indicação de alguém em 71,4% dos casos, por 
que só confiam em pessoas indicadas, amigos ou parentes logo no início das atividades da 
empresa, o problema é que nem sempre essas pessoas terão o conhecimento necessário 
para alavancar a empresa recém-criada. 

No entanto, querem que suas empresas sejam vistas como inovadora (42,9%), de 
preço acessível (92,9%) e que preza pela qualidade (85,7%). E numa capacitação de 
marketing precisam aprender técnicas de vendas (100%) e novas tendências de marketing 
(100%).  

Do total de empresas que participou da pesquisa até o final, 40% se identificam como 
da área de serviços e 36% atuam no comércio e as empresas da área de agronegócio e 
indústria não estão representadas em grande quantidade na região central da cidade. 

No caso dos micro e pequenos empresários da cidade de Itu 40% aborda os clientes 
por meio de telefonemas, 36% em redes sociais e 36% com e-mails. As principais 
ferramentas usadas para divulgar a empresa são 48% redes sociais, 36% site e 36% 
marketing boca a boca. 

Quando o assunto é a concorrência a grande reclamação é que são desleais, por este 
motivo, 48% se preocupa em conhecer o concorrente em profundidade, 24% desestabilizar o 
concorrente e 24% procura ser parceiro.  

O tempo de dedicação para divulgação da empresa chega a 20% até 2 horas 
semanais, 20% de 3 a 10 horas semanais, 12% de 11 a 20 horas semanais, 12% mais de 20 
horas semanais, 16% contratam empresas que cuidam desta ação e 20% se dizem sem 
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tempo para se dedicar à divulgação da empresa e tampouco contratam alguém para assumir 
esta tarefa – o que é muito preocupante, por sinal.  

A contratação de pessoal também se caracteriza por dar preferência à indicação de 
parentes, amigos e conhecidos (52%) e anúncio de vaga no site (44%). Querem que a 
empresa seja vista pelos clientes como aquela que preza pela qualidade (56%), preço 
acessível (52%), forma de pagamento flexível e diversificada (48%), inovadora (20%) e 
competitiva (16%). 

Numa capacitação de marketing querem aprender sobre novas tendências de 
marketing (84%), marketing de conteúdo (60%), marketing digital (60%), técnicas de vendas 
(40%) entre outros conteúdos.  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Identifico que a proposta deste projeto de continuidade em Regime de Jornada 
Integral chegou em momento oportuno na cidade de Itu. No começo do ano de 2017 a 
primeira atividade que desenvolvi foi sair às ruas para diagnosticar as lojas que haviam 
fechado por conta da crise e o número de locais comerciais com placa de aluga-se assustava 
e me desafiava ao mesmo tempo a pensar técnicas de marketing que pudessem ser 
apresentadas rapidamente àqueles empresários da região central e que os ajudasse a 
sobreviver à crise. 

Durante o primeiro ano de Regime de Jornada Integral reaprendi muito sobre o 
Marketing, área em que atuo desde 2003, primeiramente como funcionária em empresa 
privada e, atualmente, como docente e pesquisadora. Este aprendizado também foi 
excelente para dinamizar a rotina, desenvolver a criatividade e aceitar novos desafios.  

O fato de envolver alunos em forma de iniciação científica, estágio ou trabalho de 
conclusão de curso também brinda ao docente e pesquisador, como é o meu caso, sempre a 
necessidade de rever o processo de ensino-aprendizagem, sem contar que é preciso 
respeitar o processo do estudante, porque eles estão em processo de formação. Uma 
atividade que eu desenvolveria em duas semanas eles demoram dois meses para realizar, 
porque ainda há a especificidade de que o estudante da educação tecnológica trabalha e 
estuda (pelos menos foi este o caso dos alunos envolvidos no projeto até o momento) e 
ainda precisam dar conta de muitos trabalhos e conteúdos que precisam estudar para 
aprovar as disciplinas do curso. 

Os objetivos propostos para este artigo foram alcançados e a metodologia utilizada 
permitiu ter acesso às informações que validam a proposta inicial do projeto e auxiliam no 
processo de melhoria constante do mesmo. 

A partir de fevereiro de 2018 o projeto recebeu a participação de alunos do Curso 
Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas que trabalharão no 
desenvolvimento do site do projeto, documentação do curso de extensão em redes sociais e 
os alunos do Curso Superior de Tecnologia em Eventos que, entre outras tarefas, auxiliarão 
nas tarefas operacionais e administrativas do curso de extensão presencial sobre novas 
tendências de marketing, cujos resultados serão publicados numa segunda oportunidade. 
Nossa intenção é poder gravar esses conteúdos em forma de vídeo-aulas para sejam 
subsídios para o site e o canal do projeto no Youtube. 

Também participam outros professores que compõem a equipe do projeto e que me 
apoiam no desenvolvimento do curso de extensão, da iniciação científica resolvendo as 
dúvidas pontuais da área de desenvolvimento e programação, há docentes contribuindo 
com o desenvolvimento dos materiais multi-mídias e na coordenação do curso de extensão 
junto aos órgãos públicos locais. Acreditamos que o curso de extensão presencial poderá se 
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fixar no cronograma de ações da FATEC ITU como uma das contrapartidas da faculdade à 
comunidade local.  

Estudar o marketing 3.0 e 4.0 e o Marketing para seres humanos também me ajudou 
a entender o contexto e perfil dos alunos, melhorando o contexto da própria sala de aula, 
entender o comportamento do consumidor das novas gerações ajudou a mergulhar no 
próprio caminho de aprendizagem do aluno. 
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RESUMO  
 
Atualmente vivenciamos uma época de 
mudanças constantes, tanto na sociedade 
quanto no avanço tecnológico, e esse processo 
acelerado de informações está presente no dia a 
dia das pessoas, como também no âmbito 
educacional. Dessa forma, o presente artigo tem 
como objetivo trazer um estudo de caso sobre 
uma proposta de ensino que integra aulas 
expositivas, trabalho de campo e uso de 
tecnologia na educação básica. A proposta 
nasceu da necessidade do professor de 
Geografia de adotar metodologias que possam 
contribuir para o processo de ensino-
aprendizagem no ensino médio, como também 
da premissa da atual necessidade das pesquisas 
educacionais relacionadas a Geociências. Diante 
da abordagem qualitativa e quantitativa, concluiu-
se que atividades em campo associadas aos 
recursos tecnológicos possibilitam ao discente 
compreender melhor o seu objeto de estudo. 
 
Palavras-chave: trabalho de campo, tecnologia, 
ensino de geociências, educação básica. 
 
 

ABSTRACT  
 
We currently experience a time of constant 
change, both in society and in technological 
advancement, and this accelerated process of 
information is present in the daily life of people, 
as well as in the educational sphere. Thus, this 
article aims to bring a case study on a teaching 
proposal that integrates expository classes, 
fieldwork and technology use in basic education. 
The proposal was born from the need of the 
teacher of geography, to adopt methodologies 
that can contribute to the teaching-learning 
process, from interdisciplinary projects and 
activities in high school, as well as from the 
premise of the current necessity of educational 
research related to fieldwork and the use of 
technologies. Given the qualitative and 
quantitative, it was concluded that field activities 
associated with technological resources, enable 
the student to better understand his object of stud 
 
Keywords: field work, technology, teaching of 
geosciences, basic education.
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

 
As geociências nos permiten entender um pouco melhor as dinâmicas e interações 

dos fenômenos físicos que envolvem o planeta Terra, ou seja permitem ensinar a 
compreender o planeta terra de forma sistêmica em várias escalas (Orion & Ault 2007, p. 
655).  

Munhoz (2013) e (Orion & Ault, 2007) destacam a importância da introdução da 
Geociências na educação básica como um mecanismo de construção do conhecimento sobre 
a sociedade e a natureza, formando com isso, um cidadão político em relação à distribuição 
dos recursos naturais no país.  

Vale destacar que a Geociências engloba múltiplos conhecimentos do sistema Terra, 
envolvendo nesta compreensão os movimentos da Terra no sistema solar, as dinâmicas 
endógenas e exógenas do planeta. Esses conteúdos no currículo do ensino médio brasileiro 
se encontram espalhados em diversas disciplinas (Baldin; Greco, 2018)  

Entre as disciplinas, no contexto atual, a Gegrafia é aquela que apresenta uma porção 
maior de conteúdos de Geociências concentrados majoritariamente no primeiro ano do 
ensino médio. Os professores de Geografia ao longo da licenciatura têm a oportunidade de 
cursar numerosas disciplinas que são agregadas de forma geral com o termo de geografia 
física.  Exemplo dessas disciplinas são Geologia geral (ou sistema Terra), Geomorfologia, 
Pedologia, Hidrografia, entre outros, somente para citar as mais recorrentes no currículo do 
ensino superior de Geografia. Geografia física é um termo que pode ser utilizado como 
sinônimo de ciências da Terra (Stoltman et. al., 2015) que por sua vez no âmbito acadêmico 
está sendo utilizado como sinônimo de Geociências (Greco, 2018). A Geociências tem como 
objeto de estudo o planeta Terra, tornando-se intrínseca a importância do trabalho de 
campo nesta disciplina, para uma melhor comprensão dos fenômenos estudados como 
ressaltados para vários autores, entre eles o Orion e Ault (2007), King (2008). 

Munhoz (2013, p. 9), Brusi et al. (2011) e Lacreu (2017, p. 312) valorizam projetos de 
campo para uma análise sistêmica e interligada do espaço geográfico que, quando bem 
planejados, pode desenvolver competências e habilidades fundamentais para o discente, 
trabalhando o conhecimento prévio construído em sala de aula em relação à observação, 
descrição dos fenômenos, elementos das paisagens, entre outros.  

Brusi et al. (2011) destaca três momentos distintos de análise de campo no 
desenvolvimento das competências e atividades: 

1. Pré-campo: construir com os alunos sobre a importância do trabalho de campo, 
propondo o espaço geográfico de estudo e organizar as atividades dos conteúdos; 

2. Durante o campo: interpretar mapas, utilizar instrumento tecnológico, compreender 
dados da paisagem, categorizar as amostras coletadas e identificar e entender os 
processos de formação do espaço. 

3. Pós-campo: sistematizar os dados coletados em campo, debater hipóteses, comparar 
e selecionar áreas com as referências bibliográficas e sintetizar as conclusões do 
trabalho de campo. 
No trabalho em sala de aula atualmente, não pode ser deixado do lado o uso da 

tecnologia que faz parte do quotidiano da maioria dos alunos e ainda mais do ambiente de 
trabaho onde irão atuar em breve. 

Após a ll Guerra Mundial a ciência e a tecnologia passaram a sofrer transformações, 
incialmente através do desenvolvimento tecnológico que foi valorizado positivamente por 
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ser considerado uma alavanca do progresso e do bem-estar-social. Com o passar do tempo, 
a velocidade na fluidez de informações e a construção do conhecimento passou a ser mais 
rápida, com base no desenvolvimento das telecomunicações, transportes e principalmente 
da informática. Após o surgimento do computador, outra tecnologia alterou as relações 
socioeconômicas, a “internet”, antes usada no setor militar, hoje aplicada também para uso 
doméstico na sociedade. Além disso, destaca-se a modernização dos computadores 
portáteis como celulares e notebooks (JUNIOR, 2012, p.126).  

A informática evoluiu nestes últimos anos com produtos cartográficos (mapas) que se 
restringiam aos setores do governo. Hoje podem ser usados pelas escolas ou qualquer 
pessoa, independentemente do nível de escolaridade, sendo disponibilizados gratuitamente 
por meio da internet (MOREIRA, 2010, p 105). Diante disso, há intensa combinação das 
formas cartográficas com a mídia por meio de gráficos, vídeos, textos e animações, tendo 
como consequência uma atividade dinâmica e interativa. Assim, em um mapa convencional 
e impresso, o leitor está limitado apenas a observar e tocar, convertendo-se em um receptor 
passivo (MOREIRA, 2010). Canto (2014, p. 12) e Moreira (2010) acrescentam que as novas 
tecnologias estão transformando os mapas em uma nova forma de comunicação espacial, o 
que possibilita mapeamentos colaborativos, subjetivos e combinados com outros dados da 
internet, resultando em um processo no qual pessoas de outras áreas profissionais ou 
estudantes tornam-se cartógrafos. 

O Google Earth é uma multimídia em projeto cartográfico da empresa Google 
disponível na internet gratuitamente, oferecendo várias maneiras de o usurário interagir 
com o mapa por meio da combinação e simulações do conteúdo geográfico. Esta interação é 
classificada de interatividade de recriação por meio zoom, rotação, combinação com outros 
mapas, simulação por meio das informações do banco de dados, podendo relatar nos mapas 
as subjetividades e experiências pessoais, como também estimular a métodos alternativos 
de ensino-aprendizagem na educação (MOREIRA, 2010, p. 99) (BONINI, 2009, p. 39). 

Diante dessa tecnologia e práticas educacionais é relevante, em primeira instância, 
considerar os problemas enfrentados pela rede educacional de ensino atualmente. O 
primeiro obstáculo refere-se à infraestrutura deficitária das escolas, como falta de recursos e 
qualificação dos professores na formação continuada em tecnologia. De acordo com a 
pesquisa em 2013 do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da 
Informação (CETIC.br) apud por Lopes (2015, p. 40), as escolas públicas apresentam uma 
baixa velocidade de internet, não superando 2 megas. Esta mesma pesquisa aponta que isso 
torna penoso para o professor trabalhar em aula utilizando as tecnologias.  

Outro obstáculo é desenvolver estratégias para a aplicação do uso da tecnologia de 
forma atrativa no desenvolvimento educacional, o que poderia potencializar o processo de 
ensino-aprendizagem. É fato que as gerações atuais estão cada vez mais conectadas, e o uso 
de tecnologias faz parte de sua rotina, mas é fato também que muitas vezes esta conexão 
em tempo quase integral, gera dispersões e perda de foco, o que pode comprometer o 
desempenho do aluno, em termos de atenção e produtividade (SALATINO, 2014). Neste 
sentido, o grande desafio em utilizar as tecnologias em sala de aula é direcioná-las 
exclusivamente ao processo educacional, para que seja algo significativo, eliminando as 
possíveis ameaças do uso indevido das mesmas (LOPES, 2015, p. 4). 

À vista disso, o objetivo geral desta pesquisa é trazer um estudo de caso sobre uma 
proposta de ensino que integra aulas expositivas, trabalho de campo e uso de tecnologia.  
A problemática deste trabalho consiste em explorar a deficiência de aprendizagem e 
desmotivação dos discentes em relação ao ensino de conteúdos de Geociências no ensino de 
Geografia do primeiro ano do ensino médio da educação básica. Para poder focar mais a 
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pesquisa foi feito um recorte dos conteúdos dos primeiros anos para abordar 
especificamente os temas “tipos de rochas e sua importância econômica” e “uso e ocupação 
do solo”.  
Parte-se da hipótese que o trabalho de campo e a disponibilidade de recursos tecnológicos 
contribuem para a aprendizagem significativa e maior motivação do aluno.  

A hipótese se baseia em Munhoz (2013, p. 139) que afirma que o trabalho de campo 
permite a formação aprimorada do conhecimento, tornando o discente sujeito ativo e 
pertencente ao processo histórico e social e em Lopes (2006, p. 4) que afirma com relação 
aos recursos tecnológicos, estes possibilitam uma inovação no aprendizado, ampliando a 
interação dos alunos com os conteúdos trabalhados. 

O trabalho que aqui vamos apresentar surgiu da experiência na realização de 
projetos interdisciplinares no ensino médio de um dos autores. Desde o início da docência 
dele na educação básica como professor de Geografia, constatou que, nos primeiros anos do 
ensino médio, há uma defasagem nos conteúdos de Geociências e uma crescente 
desmotivação dos alunos. Vivenciou também a dificuldade em ensinar aos alunos por meio 
dos recursos tecnológicos, dada a limitação das escolas em infraestrutura com relação à 
baixa velocidade da internet e diculdades relacionadas a burocracia para a realização de 
trabalhos de campo.  

Logo, este trabalho estrutura-se na introdução/justificativa, metodologia, resultados 
e discussão com autores vigentes e, por fim, as considerações finais. 

 
2 METODOLOGIA 
 

A pesquisa tem como abordagem metodológica a análise quanti-qualitativa dos 
dados obtidos, a partir das aulas de ensino-aprendizagem, trabalho de campo e o uso de 
tecnologias em um bimestre (dois meses). 

O trabalho foi aplicado em duas turmas do primeiro ano do ensino médio integrado 
ao técnico da Escola Técnica João Maira Stevanatto no ano de 2016, identificadas neste 
artigo como turmas A e B, com quarenta alunos por sala, utilizando diferentes recursos 
didáticos. Na turma A foi aplicado recursos com lousa, giz, livro didático, trabalho de campo 
e uso de tecnologia. Já na turma B foi utilizada aulas convencionais com o uso de lousa, giz e 
livro didático apenas. 

O campo utilizado para este trabalho foi uma Pedreira localizada na zona rural do 
Município de Mogi Guaçu-SP à 22 km de Itapira-SP, concentrando sua atividade na área de 
construção em obras pesadas como terraplanagem e drenagem, pedreiras e usinas de 
asfalto, comércio de britas e pavimentação asfáltica.  

Esta Pedreira possibilitou aos alunos o contato direto principalmente com as rochas 
de Basalto e Diabásio, fabricação de britas e sua comercialização no estado de São Paulo. 

Antes das atividades foi aplicado um questionário específico sobre a percepção dos 
alunos em relação à sua trajetória no ensino fundamental. 

Durante as atividades pedagógicas, foram aplicadas avaliações contínuas para 
comparação entre as turmas em relação aprendizagem, representado na figura 8. 

Segundo Souza (2013) e Libâneo (2013) esse processo de ensino aprendizagem e 
formação do cidadão, necessita de um sistema avaliativo contínuo do aluno na instituição 
escolar, envolvendo diferentes tipos de relações sociais entre alunos e professores. Diante 
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disso, cabe aos docentes selecionar vários tipos de instrumentos avaliativos de acordo com 
as competências a serem obtidas.  

Assim, a Etec João Maria Stevanatto por meio do Centro Paula Souza (CPS) define o 
que é avaliação de acordo com o Capítulo VII, do artigo 66 da Deliberação CEETEPS Nº 003 
de 18-7-2013, como sendo um processo de ensino-aprendizagem com objetivos de 
investigar as competências prévias, orientar o discente a superar os seus problemas e 
auxiliar o trabalho do professor em relação ao rendimento do aluno. O artigo 68 do mesmo 
capítulo completa que toda avaliação deve ser contínua e acumulativa por meio de várias 
ferramentas de acompanhamento do discente (BRASIL, 2013). As análises devem ser 
quantitativas e qualitativas, sendo estes de maior importância conforme o quadro 1 – 
“Menções Equivalentes aos Conceitos”. 

Quadro 1 – Menções Equivalentes aos Conceitos 

 
Fonte: BRASIL, 2013 

Segundo Souza (2013), competências, habilidades e conteúdos (temas) têm que estar 
alinhados com os instrumentos de avaliação. Libâneo (2013) completa que a avaliação 
verifica gradativamente a necessidade de recuperar continuamente os alunos e que, para 
isso, demanda inúmeros recursos avaliativos para retratar o quadro real.   

Pode-se concluir que as práticas pedagógicas teóricas e práticas, instrumentos 
tecnológicos e avaliações contínuas são processos inseparáveis e necessários para maior 
contribuição da aprendizagem do aluno. 

 

2.1 TURMA A 

  A Turma A com aulas teóricas e práticas, utilizou lousa, giz, livro didático “Geografia 
Geral” dos autores Eustáquio de Sene e João Carlos Moreira, laboratórios de informática 
com o uso do Google Earth, pesquisa em sites específicos “Museu de Minerais, Minérios e 
Rochas Heinz Ebert” e smartphone com aplicativos “GPS status” e “Minerais”, ambos 
disponíveis gratuitamente no Google Play. Além da realização do trabalho de campo na 
Pedreira. 

Nesta pesquisa a construção do conhecimento ocorreu dentro e fora da sala de aula, 
verificando na paisagem ações antrópicas, neste caso a exploração do território pela 
Pedreira. Diante disso, a coleta e análise contínua dos dados ocorreu em três momentos 
distintos como pré, durante e pós-campo. 

No primeiro momento pré-campo, o trabalho foi em sala de aula com aplicação dos 
temas: “tipos de rochas e minerais” e “uso e ocupação do solo” nas aulas de Geografia, 
totalizando 8 aulas por turma com duração de 50 minutos cada. Além disso, foi aplicado um 
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questionário antes de iniciar este projeto, com cinco questões alternativas sobre a 
percepção dos alunos em relação aos recursos didáticos utilizados durante o ensino 
fundamental (EF). A Avalição continuada iniciou com a produção de texto, listas de 
exercícios e observação direta.  

No segundo momento durante o campo, verificou-se por parte do docente o 
instrumento de avaliação a “observação”, referente às ações dos alunos frente a paisagem, 
fomentando os alunos na história da formação da rocha magmática e no uso e ocupação da 
Pedreira nas rochas de basalto e diabásio. Nesta etapa foram empregados os aplicativos 
“GPS-STATUS” para as coordenadas dos pontos das coletas das informações e “MINERAIS” 
para identificação dos minerais da rocha. Este trabalho em campo foi realizado em meio 
período com aproximadamente 3 horas de estudo. 

Por último e terceiro momento pós-campo, totalizando seis aulas, teve como 
finalidade sanar as principais hipóteses debatidas em campo, analisar o uso e ocupação do 
solo, os problemas ambientais causados pela Pedreira e sua importância na geração de 
empregos para o Município. Foi aplicada avaliação contínua escrita/dissertativa individual, 
observação direta e a realização de um relatório final. Apenas este foi realizado em oito 
grupos de cinco pessoas, resultando em uma nota individual. 

Logo, foi sistematizado as avaliações somativas que constitui na soma de todas as 
menções, resultando em uma menção/nota final dos alunos para fins de análise dos 
resultados. 

 

2.2 TURMA B 

A Turma B com aulas teóricas convencionais, utilizou lousa, giz e livro didático 
“Geografia Geral” dos autores Eustáquio de Sene e João Carlos Moreira. Vale destacar a 
aplicação no início deste projeto de um questionário com cinco questões em alternativas 
sobre a percepção dos alunos em relação aos recursos didáticos utilizados durante o ensino 
fundamental (EF). 

A avalição continuada aplicada em sequência incluiu produção de textos do livro 
didático, lista de exercícios, observação direta, avaliação escrita/dissertativa e um relatório 
final com oito grupos de cinco pessoas, resultando uma menção final. Há de se destacar que 
apenas o relatório foi feito em grupo.  

 

2.3 SÍNTESE DE RECURSOS E INSTRUMENTOS APLICADOS ÀS TURMAS A E B 

 

A análise desta pesquisa baseia-se no questionário prévio, com a finalidade de 
verificar a persepção dos alunos no uso das tecnologias durante a sua vivência no ensino 
fundamental, como também nas informações das avaliações somativas de cada aluno após 
aplicação das atividades pedagógicas, demostrando a contribuição do ensino-aprendizagem. 

Segue o questionário prévio aplicado ao aluno em ambas as turmas:  

A) Qual frequência de uso do recurso “Livro didático” e “Lousa e giz” no ensino 
fundamental? (   ) NUNCA; (   ) DIFICILMENTE/RARAMENTE; (   ) USUALMENTE; (   ) SEMPRE. 
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B) Qual frequência de uso do recurso didático “Goolge Earth” no ensino fundamental?                   
(   ) NUNCA; (   ) DIFICILMENTE/RARAMENTE; (   ) USUALMENTE; (   ) SEMPRE. 

C) Qual frequência de uso do recurso didático “Internet” no ensino fundamental?                              
(   ) NUNCA; (   ) DIFICILMENTE/RARAMENTE; (   ) USUALMENTE; (   ) SEMPRE. 

D) Qual frequência de uso do recurso didático “Smartphone (Fotos)” no ensino 
fundamental? (   ) NUNCA; (   ) DIFICILMENTE/RARAMENTE; (   ) USUALMENTE; (   ) SEMPRE. 

E) Qual frequência de uso do recurso didático “Smartphone (GPS)” no ensino fundamental?      
(   ) NUNCA; (   ) DIFICILMENTE/RARAMENTE; (   ) USUALMENTE; (   ) SEMPRE. 

Analisando especificamente os recursos pedagógicos, segue abaixo o quadro 2 da 
síntese dos recursos didáticos e instrumentos avaliativos contínuos aplicados nas turmas A e 
B. 

 

Quadro 2 – Recursos didáticos e instrumentos avaliativos contínuos aplicados nas turmas A e B 

TURMA A TURMA B 

Recursos didáticos Instrumentos 
avaliativos 

Recursos didáticos Instrumentos 
avaliativos 

Lousa, giz, livro 
didático. 

1) Produção de 
textos; 

2) Lista de 
exercícios; 

3) Observação 
direta; 

4) Avaliação 
escrita/dissertativ
a; 

5) Relatório Final. 

Lousa, giz, livro 
didático. 

1) Produção de 
textos; 

2) Lista de 
exercícios; 

3) Observação 
direta; 

4) Avaliação 
escrita/dissertativ
a; 

5) Relatório Final. 

Smartphone com 
aplicativos “GPS 
Status” e “Minerais” 
e uso do Google 
Earth. 

Sites específicos 
“Museu de Minerais, 
Minérios e Rochas 
Heinz Ebert”. 

Trabalho de campo 
na pedreira. 

Fonte: Elaborado pelo autores. 

Verificando especificamente cada recurso pedagógico, em relação ao instrumento 
avaliativo “produção de texto” foi aplicado a atividade ao discente de acordo com os autores 
do livro didático Sene e Moreira (2013, p. 95): A primeira atividade proposta foi a seguinte: 
Faça um texto com no mínimo cinco linhas relacionando o texto “Tipos de Rochas” com a 
figura 1 “Rochas” do livro didático (p. 95).  

Esta atividade tinha como finalidade trabalhar as competências: “compreensão dos 
fenômenos” como eras geológicas, tempo geológico e formação das rochas e seus 
depósitos; “construção dos argumentos” e “domínio de linguagens” em relação a escrita e 
interpretação da figura. Além disso, a atividade tinha como propósito fornecer a base teórica 
para o trabalho de campo na turma A. 
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Figura 1 - “Rochas” do livro didático 

 

Fonte: SENE, Eustáquio; MOREIRA, João Carlos. Geografia Geral e do Brasil: espaço geográfico e 
globalização. 2 ed. São Paulo: Scipione, 2013. 288 p. 

O segundo instrumento de avaliação “lista de exercícios” do livro didático sugerida 
por Sene e Moreira (2013, p. 109) foi realizada no caderno com as respectivas perguntas: 1). 
Descreva como formam-se as rochas magmáticas, metamórficas e sedimentares; 2). 
Explique a teoria de Wegener sobre a deriva continental; 3). Quais são as províncias 
geológicas do planeta terra? Como elas se formaram? 4). Destaque a importância econômica 
das diferentes províncias geológicas para a obtenção de recursos minerais; 5). Caracterize a 
estrutura geológica do território brasileiro. Esta atividade também buscava trabalhar com 
diversos conceitos da Geociências como base teórica para o trabalho de campo na turma A, 
enfatizando a competência “compreensão dos fenômenos” e “contrução de argumentação”. 
Já para a turma B, o objetivo foi fornecer base teórica para os próximos tópicos do tema. 

A terceira avaliação foi “observação direta” realizada pelo professor, analisando a 
participação e atenção dos alunos no debate em sala e em campo, ter frequência em aula e 
manter o caderno em dia. 

A quarta avaliação “escrita/dissertativa” foi composta por cinco questões 
dissertativas, sendo: 1) Qual a relação existente entre a teoria da deriva dos continentes e a 
teoria das placas tectônicas? 2) Quais são os processos de desagregação física ou 
decomposição química das rochas? 3) Qual a importância econômica de uma mineradora 
para o Brasil? 4) Como são formadas as rochas magmáticas, metamórficas e sedimentares? 
5) Quais os impactos ambientais no vale do rio Doce na região de Mariana/MG com o 
rompimento da barragem em novembro de 2015 de acordo com as discussões em sala de 
aula? Esta avaliação foi aplicada pós campo para a Turma A, trabalhando as competências 
“compreensão dos fenômenos”, “contrução de argumentação” e “domínio de linguagens”. 

O quinto “relatório final” procurou sintetizar o conhecimento aprendido pelos 
discentes durante as aulas, neste caso, o destaque foi o tratamento das imagens no Google 
Earth na turma A. As competências aqui trabalhadas são várias como “compreensão dos 
fenômenos”; “contrução de argumentos”; “domínio de linguagens”, neste caso a 
cartográfica; entre outros; aplicados em ambas turmas no final do bimestre. 

 

3 RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

Vamos analisar agora as respostas do questionário aplicado aos alunos das duas 
turmas antes da aplicação da atividade pedagógica. 
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A Figura 2 destaca a percepção das duas turmas no uso de dois recursos didáticos em 
sala de aula no período do ensino fundamental (EF), ressaltando a “Lousa/Giz” e “Livro 
Didático” com 100% “Sempre” usados na classe. As práticas de ensino com recursos 
tradicionais como lousa e giz tem a sua importância, porém em várias escolas da região de 
Campinas-SP são usados demasiadamente de acordo com a experiência do autor e dos 
dados desta pesquisa, gerando desmotivação na aprendizagem dos alunos. 

 

Figura 2 - Percentual de alunos em relação à percepção do uso dos “Livros Didáticos” e “Lousa/Giz” durante o 
ensino fundamental (EF) nas duas turmas. 

 

Fonte: Elaborado pelo autores 

Já a figura 3 retrata 88% “Nunca” e 12% “Dificilmente/Raramente” o uso do Google 
Earth em sala de aula no ensino fundamental segunda a percepção dos discentes nas aulas. 
O trabalho com este sistema de mapa tem como consequência direta uma compreensão 
maior da paisagem a ser estudada segundo Moreira (2010. p. 111). O problema é o baixo 
índice de uso desta tecnologia em sala, prejudicando o ensino aprendizagem nas escolas do 
interior do interior do estado de São Paulo. 

 

O recurso didático “Internet” na figura 4, destaca 50% “Dificilmente/Raramente” e 
38% “Usualmente” usada em aula. Estes dados refletem a preocupação de Lopes (2015) na 
aprendizagem com a tecnologia, que tem como um dos obstáculos a baixa velocidade da 
internet. Além disso, o pesquisador autor teve como experiência na educação básica, o uso 
de computadores quebrados ou obsoletos para uso educacional no ensino fundamental, 
comprometendo o acesso à internet e até mesmo o ensino do Google Earth. 
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Figura 3 - Percentual de alunos em relação à percepção do uso do “Google Earth” durante o ensino 
fundamental (EF) nas duas turmas. 

 

Fonte: Elaborado pelo autores 

 

Figura 4 - Percentual de alunos em relação à percepção do uso da “Internet” durante o ensino 
fundamental (EF) nas duas turmas. 

 

Fonte: Elaborado pelo autores 

Analisando dois recursos didáticos na figura 5, no primeiro “Smartphone (Fotos) ” 
temos como percepção dos alunos o seu uso de 38% “Dificilmente/Raramente” e 38% 
“Usualmente” trabalhados em sala. Já o segundo recurso “Smartphone (GPS) ” obteve 100% 
“Nunca” usado na escola segundo a percepção dos alunos. De acordo com Moura (2009), o 
número de smartphones no Brasil supera o número de computadores nas residências, o que 
poderia beneficiar as práticas pedagógicas e a aprendizagem do aluno, mas como a internet 
é de baixa qualidade, inviabiliza o uso de GPS. 
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Figura 5 - Percentual de alunos em relação à percepção do uso do “Smartphone (Fotos) ” e “Smartphone (GPS) 
durante o ensino fundamental (EF) nas duas turmas. 

 

Fonte: Elaborado pelo autores 

Analisando as atividades pedagógicas em sala de aula para a turmas A e B e 
especificamente pré-campo para a turma A, envolvendo a apresentação do tema “Tipos de 
rochas e sua importância econômica” e “Uso e Ocupação do Solo” e seus conceitos. Temos 
resultados parecidos na contribuição de aprendizagem entre as duas turmas A e B, 
observados nos instrumentos avaliativos “Produção de textos”, “Lista de exercícios” e 
Observação direta. Resultado já esperado, pois o trabalho de campo e as tecnologias não 
estavam ainda em exercício pleno na turma A. 

Ao observar atividades pedagógicas pós-campo, o instrumento “Avaliação 
escrita/dissertativa” na correção possibilitou ferir a contribuição da aprendizagem entre as 
duas turmas conforme a figura 6, destacando as questões 3 e 4. 

Como pode-se observar na turma A, a contribuição foi maior em relação a turma B, 
pois ampliou as informações que os alunos tinham a disposição, por meio da experiência em 
campo e uso do Google Earth. Na questão 3, aparece “Geração de tecnologia”, em que os 
alunos ficaram impressionados com o tamanho, tecnologia e força dos tratores no 
deslocamento do minério.  

Ao se referir ao termo “Globalização”, ainda na turma A, os alunos mencionaram os 
diversos equipamentos que estão reunidos na empresa de origem estrangeira, possível 
devido ao espaço globalizado que permite a importação de materiais, e por fim, o termo 
“Fabricação e distribuição de matérias primas para rodovias e indústria civil” faz referência à 
grande quantidade de britagem que estava no estoque da Pedreira pronta para ser vendida.  

Já na questão 5, também temos uma contribuição maior da turma A, pois os 
discentes vivenciaram um fluxo intenso de caminhões, uma quantidade enorme de poeira e 
ruídos, resultando em uma paisagem degrada, visualizada Google Earth principalmente. 
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Figura 6 – Anotações do professor em relação aos itens levantados pelos alunos na correção da avaliação 
continuada escrita/dissertativa em sala de aula 

3) Qual a importância econômica de uma mineradora para o Brasil? 

Turma A  Turma B 

Fabricação e distribuição de matérias 
primas para rodovias e indústria civil; 

Importância para o PIB do Brasil; 

Geração de empregos e renda para a 
região; 

Geração de tecnologia; 

Intensificação da globalização; 

Contribuição no valor do PIB no Brasil; 

Fabricação e distribuição de matérias 
primas do Brasil; 

Importância para o PIB do Brasil. 

5) Quais os impactos ambientais no vale do rio Doce na região de Mariana/MG com o 
rompimento da barragem em novembro de 2015 de acordo com as discussões em sala de 
aula? 

Turma A Turma B 

Desmatamento; 

Paisagem degradada; 

Fraturas (trincas) próximo do local da 
Pedreira; 

Muita poeira; 

Intenso tráfego de caminhões na 
localidade; 

Poluição dos rios próximos; 

Redução da biodiversidade local. 

Desmatamento; 

Paisagem degradada. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Por fim, no instrumento avaliativo “Relatório”, a turma B utilizou apenas o texto 
escrito como linguagem. Já a turma A destacou-se, pois conseguiu citar e explicar melhor os 
conceitos apresentados/ensinados pelo professor-pesquisador, como também integrar o 
conhecimento teórico e prático do campo com as tecnologias em relação às Coordenadas 
Geográficas, Altitude e Direção, por meio das informações coletadas do aplicativo “GPS-
STATUS”. Além disso, identificou o uso e ocupação do solo no Google Earth, enfatizando 
duas grandes atividades econômicas, como a identificação da Pedreira no ponto (P3a), o 
plantio de cana de açúcar no ponto (P3b) e uma área urbana com lagos sem matas ciliares 
no ponto (P3c) demostrada na figura 7. A rocha trabalhada na pedreira foi Basalto e Diabásio 
sendo caracterizada por meio do aplicativo “Minerais” e o site específico pelo computador 
“Museu de Minerais, Minérios e Rochas Heinz Ebert”. Neste estudo especificamente foi 
trabalhado a competência “Compreensão da Ocupação Territorial em uma determinada 
região”. 
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Figura 7 - Tratamento do Uso e Ocupação do Solo pelo Google Earth. 

 

Fonte: Google Earth (2016) - Elaborado pelos alunos da Turma A. 

 
Analisando agora os resultados da avalição somativa (nota final) entre as duas turmas 

para verificação da contribuição da aprendizagem. 
Ao apreciar a figura 8, as menções da turma A de cada aluno foram de 12% “Muito 

Bom”, 63% “Bom”, 20% “Regular” e 5% “Insuficiente”. Já a turma B obteram as menções 0% 
“Muito Bom”, 12% “Bom”, 63% “Regular” e 25% “Insuficiente”. Como pode ser observado 
nos dados, a Turma A teve uma contribuição maior na aprendizagem com destaque no 
número de alunos com menções “Muito Bom” e “Bom”. Pode-se observar que o ensino-
aprendizagem aplicado com recursos tecnológicos adequadamente gera um conhecimento 
significativo para o aluno, fomentando-o a buscar mais. Estes dados refletem a posição de 
Junior (2012, p. 135) em afirmar que os estudos com aprendizagem móvel no Brasil 
contribuem para a aprendizagem significativa. 

 
Figura 8 - Percentual de alunos com as menções adquiridas na avaliação pós campo em relação ao tema “Tipos 

de rochas e sua importância econômica”.

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O ensino de geociências fornece vários benefícios aos alunos na compreensão do 

sistema terra, destacando nesta pesquisa a importância dos recursos geológicos para o Brasil 
e região, na forma como são explorados e nos impactos ambientais no espaço geográfico 

Tendo duas turmas com histórico de uso de tecnologia em sala de aula comparável 
no ensino fundamental, constatou-se que as tecnologias como “Google Earth”, “Smartphone 
para Fotos e GPS”, aplicativo “Minerais”; “Internet” para busca de informações e trabalho de 
campo traz inúmeros benefícios, como melhor compreesão do tema estudo, ensino-
aprendizagem mais dinâmico e interativo entre o educador e educando e maior significado 
ao conteúdo. 

Valida-se, assim, a hipótese inicialmente apresentada de que essas ferramentas 
contribuem para um processo de aprendizagem mais significativo e motivador para o aluno. 

Conclui-se, portanto, que ao trabalhar com os alunos de maneira prática, 
complementando os recursos tecnológicos e trabalhos de campo, colabora para a 
compreensão e a interpretação do tema em estudo. Trata-se de um método dinâmico de 
ensino aprendizagem, que atrai a atenção dos alunos, amplia seu raciocínio e aumenta seu 
envolvimento no processo, tornando-o um agente ativo e não somente um mero 
espectador. 

Há de se destacar que o excesso de alunos (40) em sala de aula dificulta o ensino de 
aprendizagem nos laboratórios de informática, com isso essa pesquisa sugere a necessidade 
de um maior investimento em tecnologia em sala de aula para aprimorar as oportunidades 
de aprendizado e a necessidade de trabalhar com menores proporções de alunos por 
professor. 
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RESUMO  
 
Este artigo tem por objetivo apresentar um panorama 
da importância da língua inglesa no cenário brasileiro 
atual.  O inglês é um componente importante para 
empresas como forma de manter a competitividade 
em um mercado internacionalizado, uma vez que as 
interações feitas no mundo globalizado utilizam a 
língua inglesa como meio de comunicação, e o 
domínio do idioma fica cada vez mais evidente que a 
falta de proficiência na língua pode ter um preço alto 
no mundo dos negócios. Podemos verificar por meio 
de relatórios que a proficiência do falante de Inglês no 
Brasil é considerada baixa dentro do cenário mundial, 
sendo que o Brasil ocupa o 53º lugar num total de 88 
países pesquisados.  A partir desse cenário, alguns 
cursos começaram a ser implementados para atender 
às necessidades específicas das pessoas que 
necessitavam do Inglês não só para a situação de 
comunicação geral, mas uma comunicação 
relacionada a habilidades específicas apropriadas ao 
seu Contexto de atuação. Uma das áreas do Inglês 
para Fins Específicos é o Inglês para  
 
Negócios, termo guarda-chuva usado para abarcar 
cursos de inglês geral com um léxico e uma 
gramática adequada para a comunicação de 
negócios.  
 
Palavras-chave: Proficiência. Língua Inglesa. Inglês 
para Fins Específicos.  Inglês para Negócios. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT  
 
This paper aims to present an overview of the 
importance of the English language in the current 
Brazilian scenario. English is an important component 
for companies as a way to remain competitive in an 
internationalized market, since interactions in the 
globalized world use the English language as a 
means of communication, and the lack of language 
proficiency can be a barrier in the business world. We 
can confirm through reports that the proficiency of the 
Brazilian people in relation to the English language is 
considered low within the world scenario, with Brazil 
occupying the 53rd place in a total of 88 countries 
surveyed. From this scenario, some courses began to 
be implemented to meet the specific needs of people 
who needed English not only for the general 
communication situation, but a communication related 
to specific skills appropriate to their context of action. 
One of the areas of English for Specific Purposes is 
English for Business, an umbrella term used to 
encompass general English courses with a 
vocabulary and grammar suitable for business 
communication. 
 
Keywords: Proficiency. English Language. English 
for Specific Purposes. English for General Business  
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1 INTRODUÇÃO 

 Desde o final do século XX e início do século XXI mudanças na ordem econômica 
mundial têm tido repercussão no mundo do trabalho e, como consequência, para 
acompanhar essas mudanças, alterações e implementações nos currículos dos cursos de 
formação profissional se fizeram necessárias.  

No Estado de São Paulo, a oferta de cursos de educação profissional em nível médio 
e superior nas redes estaduais foi e está sendo ampliada ano a ano.  

O progresso tecnológico tem contribuído para o crescimento do 
poder dos Mercados, conferindo-lhes agilidade e proporções inéditas 
na História. Para responder às exigências do Mercado Internacional, 
não são poupados esforços para incorporar avanços tecnológicos e 
mudanças nos modos de formação e de gestão das forças produtivas 
que permitam às diversas instituições alcançar maior com-
petitividade. Como decorrência, aparece a exigência de uma maior 
escolaridade e uma qualificação profissional mais especializada, 
mesmo para trabalhadores que atuam em ofícios considerados mais 
simples. (FERNANDES, 2011, p.1). 

 
Em 1970, por meio do Parecer CEE/SP nº 50/70, p.12, o Conselho Estadual de 

Educação de São Paulo autorizou a instalação e o funcionamento dos primeiros cursos de 
tecnologia do Centro Estadual de Educação Tecnológica de São Paulo, ressaltando que “(...) o 
tecnólogo virá preencher a lacuna geralmente existente entre o engenheiro e a mão de obra 
especializada, (...) deverá saber resolver problemas específicos e de aplicação imediata 
ligados à vida industrial...” e que “vem a ser uma espécie de ligação do engenheiro e do 
cientista com o trabalhador especializado (...) e está muito mais interessado na aplicação 
prática da teoria e princípios, do que no desenvolvimento dos mesmos (...)”.  

De acordo com a Resolução nº 3 de 18 de dezembro de 2002, os cursos de Educação 
Profissional de Nível Tecnológico serão designados como Cursos Superiores de Tecnologia e 
deverão: 

I. incentivar o desenvolvimento da capacidade empreendedora e da compreensão do 
processo tecnológico, em suas causas e efeitos; 

II. incentivar a produção e a inovação científico-tecnológica, e suas respectivas 
aplicações no mundo do trabalho; 

III. desenvolver competências profissionais tecnológicas, gerais e específicas, para a 
gestão de processos e a produção de bens e serviços; 
IV. propiciar a compreensão e a avaliação dos impactos sociais, econômicos e 
ambientais resultantes da produção, gestão e incorporação de novas tecnologias; 
V. promover a capacidade de continuar aprendendo e de acompanhar as mudanças 
nas condições de trabalho, bem como propiciar o prosseguimento de estudos em 
cursos de pós-graduação; 
VI. adotar a flexibilidade, a interdisciplinaridade, a contextualização e a atualização 
permanente dos cursos e seus currículos; 
VII. garantir a identidade do perfil profissional de conclusão de curso e da respectiva 
organização curricular. 
Desse modo, com maior propriedade, ficou evidenciado que o que caracteriza os 

cursos superiores de tecnologia não é a sua duração e, sim, o seu perfil profissional de 
conclusão. 
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Com as novas políticas públicas implantadas e implementadas pelos governos 
federal, estadual e municipal, os Cursos Superiores de Tecnologia têm tido nos últimos anos 
um crescimento considerável, conforme já apontamos. De acordo com o Censo do 
Ministério da Educação um maior número de alunos das classes menos privilegiadas, que 
tinham pouca possibilidade de chegar ao ensino médio e terminá-lo, está tendo essa 
oportunidade de concretizar o sonho de cursar uma faculdade. 

Os cursos de tecnologia gratuitos oferecidos por essas instituições em várias áreas de 
conhecimento como Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão da Tecnologia da 
Informação, Logística, Manutenção Industrial, Automação, somente para citar alguns, são 
disputados principalmente por candidatos oriundos de escolas públicas, que veem neles 
perspectivas promissoras em termos de mercado de trabalho.  

Uma das preocupações dos cursos superiores em geral, e em especial das faculdades 
de tecnologia é com a inserção de seus formandos no mercado de trabalho. Para tal, as 
faculdades de tecnologia têm buscado para seus alunos uma formação profissional 
privilegiada, estando aí inserido o domínio de uma língua estrangeira, no caso o inglês. Em 
algumas delas, principalmente as estaduais paulistas, reestruturações foram feitas no 
currículo dos cursos tecnológicos de três anos inserindo como disciplina obrigatória 6 (seis) 
semestres de Língua Inglesa.  

Foram realizadas pesquisas pelos órgãos diretivos dessas faculdades de tecnologia e 
por uma equipe de professores de Inglês que identificaram a situação dos recém-formados e 
desses cursos de tecnologia e o mercado de trabalho nas áreas dos diversos cursos 
oferecidos por essas instituições de ensino.  Surpreendentemente, constatou-se que o 
mercado vem contratando profissionais de outras áreas para funções para as quais aqueles 
ex-alunos apresentam toda a especialização necessária, e que essa contratação ocorre em 
decorrência da falta de proficiência na língua inglesa.  Assim, profissionais formados em 
diferentes áreas – Letras, Tradução, Turismo, Publicidade, por exemplo, vêm sendo 
contratados como profissionais nas áreas de Logística, Secretariado, Análise de Sistemas e 
Tecnologia da Informação, para citar aqui apenas algumas, pelo fato de terem proficiência 
para a comunicação em língua inglesa.  

Apesar de a língua inglesa ser um requisito básico para determinadas profissões 
como diplomacia e tradução, temos que o conhecimento da língua inglesa está implícito em 
quase todos os cargos de setores da economia, administração, marketing, engenharias e na 
área da saúde. As empresas que oferecem vagas para “trainees” eliminam candidatos que 
não falam inglês, sendo que o mesmo critério vale para a contratação de executivos mais 
experientes e aqueles com habilidades em inglês acima da média local recebem, em média, 
salários 30-50% mais altos que candidatos com as mesmas qualificações, mas sem o domínio 
do idioma. Assim, temos um círculo virtuoso no qual a melhor proficiência leva a melhores 
salários, que pode resultar em um melhor desempenho por parte dos funcionários dentro 
das empresas.  

O inglês é um componente importante para empresas como forma de manter a 
competitividade  em um mercado internacionalizado, uma vez que as interações feitas no 
mundo globalizado utilizam a língua inglesa como meio de comunicação e a falta de 
proficiência na língua pode ter um preço alto no mundo dos negócios, uma vez que  a 
proficiência em inglês está correlacionada à produtividade, e é medida pela quantidade de 
trabalho produzido por cada hora de trabalho, como podemos visualizar na figura a seguir. 
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FIGURA 1: Produtividade de mão de obra por hora trabalhada 

 

Fonte: Projeto Progresso Humano do Instituto Cato, 2017. 

 

Os países em desenvolvimento reconhecem que uma das formas para ter uma 
economia de serviço forte é ter graduados capazes de se comunicar em inglês, de forma que 
muitas escolas estão integrando o inglês desde a Educação Infantil até o Ensino Médio, 
usando a língua como meio de instrução e não apenas ensinando o idioma como uma 
disciplina separada, que faz parte do currículo escolar. Cada vez mais, o inglês está sendo 
incluído em testes nacionais padronizados, como a recente inserção da língua inglesa na 
prova do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e testes internacionais como Testing of 
English as a Foreign Language (TOEFL), Test of English for International Comunication 
(TOEIC), The Business Language Testing System (Bulats), International English Language 
Testing System (IELTS), entre outros.  

Entretanto, apesar de todas as evidências apresentadas na valorização do idioma por 
parte da sociedade, estudos realizados pela EF e finalizados em seu relatório Índice de 
Proficiência em Inglês da Education First (EF) 2018 demonstram que a América Latina é a 
única região do mundo que a proficiência na língua inglesa teve um leve declínio. Entre o 
país da América Latina com a maior pontuação, a Argentina, que está em 27º lugar no 
mundo e o de menor pontuação, a Venezuela, em 75 lugar, a região continua a ser a mais 
constante e uniforme em todo o mundo, com uma diferença de pontuação de 11 pontos 
separando os dois países, conforme podemos verificar no gráfico a seguir. O Brasil está no 
ranking mundial em 53º lugar com uma proficiência considerada baixa, em um total de 88 
países participantes da pesquisa. Um dos agravantes para esse dado são sistemas 
educacionais de baixo desempenho e altos níveis de desigualdade social e econômica 
dificultando uma melhora na proficiência no idioma.  
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QUADRO 1: Ranking de Proficiência do EF EPI – América Latina 

Faixa de 
Proficiência 

Ranking País Índice 

Alta 27 Argentina 57,58 
Moderada 36 

37 
40 

Costa Rica 
República Dominicana 

Uruguai 

55,01 
54,97 
53,41 

Baixa 46 
53 
55 
56 
57 
59 
60 
61 
65 

Chile 
Brasil 

Guatemala 
Panamá 
México 
Peru 

Colômbia 
Bolívia 

Equador 

52,01 
50,93 
50,63 
49,98 
49,76 
49,32 
48,90 
48,87 
48,52 

 

Muito 

baixa 

69 
70 
72 
75 

Honduras 
El Salvador 
Nicarágua 
Venezuela 

 

47,80 
47,42 
47,26 
46,61 

Fonte: Índice de Proficiência em Inglês da Education First (EF) 2018 

2 INGLÊS GERAL E INGLÊS PARA NEGÓCIOS 

A partir desse cenário, alguns cursos começaram a ser implementados para atender 
às necessidades específicas das pessoas que necessitavam do Inglês não só para a situação 
de comunicação geral, mas uma comunicação relacionada a habilidades específicas 
apropriadas ao seu contexto de atuação.  

Uma das áreas do Inglês para Fins Específicos (English for Specific Purposes, 
doravante ESP) é o Inglês para Negócios, e deve ser visto no contexto geral de ESP, pois 
compartilha os elementos importantes da análise de necessidades, plano de ensino, design, 
projeto do curso, seleção e desenvolvimento de materiais, comuns a todos os campos de 
trabalho em ESP.  No entanto, Ellis & Johnson (2002) afirmam que: 

 
Inglês para Negócios difere de outras variedades em ESP, pois 
frequentemente há uma mistura de conteúdo específico relacionado a 
uma profissão em particular ou indústria, e conteúdo geral relacionado 
à habilidade geral de comunicar mais efetivamente, especialmente em 
situações de negócios (ELLIS; JOHNSON, 1994, p. 3). 1 

 

                                                           
1 ‘No original: “Business English differs from other varieties of ESP in that it is often a mix of specific content 

relating to a particular job area or industry, and general content relating to general ability to communicate more 

effectively, especially in the business situations”. (Ellis & Johnson, 1994: 3). 
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Alguns autores como Dudley-Evans & St. John (1998) e Robinson (1991) concebem 
Inglês para Fins Específicos como uma área maior e que dela há ramificação de duas grandes 
áreas: Inglês para Fins Acadêmicos (EAP - English for Academic Purposes) e Inglês para Fins 
Ocupacionais (EOP – English for Occupational Purposes).  

Os mesmos autores apontam ainda que Inglês para Negócios seria um ramo de Inglês 
para Fins Específicos, sendo que o mesmo  “ exige uma pesquisa cuidadosa e a concepção de 
materiais e atividades pedagógicas para um grupo definido de aprendizes adultos em um 
contexto de aprendizagem específica” (Dudley-Evans & St. Johns, 1991), e que “é projetado 
para atender  necessidades específicas do aprendiz” (STREVENS, 1988).   

Ainda, podemos considerar “Inglês para Negócios” como um termo guarda-chuva, 
usado para abarcar cursos de inglês geral com um léxico e uma gramática adequada para a 
comunicação de negócios, além de também descrever um trabalho específico, tanto para 
um grupo homogêneo, cuidadosamente selecionado de uma empresa, ou pequenos grupos 
em atividades programadas para desenvolver  habilidades específicas como negociações, 
escrever e-mails, memorandos, relatórios, leitura de gráficos e apresentações.  

Segundo Ellis & Johnson (1994: 7) o que caracteriza a linguagem de negócios é o 
senso de propósito com que as pessoas a usam e o sucesso desse uso é medido pelos 
resultados de transações de negócios e eventos alcançados. 

Alguns profissionais necessitam de inglês para comunicação oral e escrita, com uma 
grande interação no mundo dos negócios; outros somente precisam desenvolvimento de 
uma habilidade, para um fim específico, como a leitura de uma planilha, por exemplo.  

Essas necessidades levaram ao desenvolvimento de aulas visando o domínio de um 
vocabulário que normalmente não é trabalhado em cursos de Inglês Geral, fazendo com que 
novos materiais surgissem no mercado educacional para contemplar essas novas exigências 
em termos de comunicação em língua estrangeira.  

Alguns autores como Ellis & Johnson (1994, p.4-5) fazem uma diferenciação entre 
Inglês para Fins Específicos e para Fins Gerais. Segundo esses autores, no final dos anos 60 e 
início dos 70, o que diferenciava Inglês para Fins Específicos e para Fins Gerais era o 
vocabulário específico, sem se preocuparem com o uso dessa linguagem em situações de 
vida real.  

De acordo com Ellis & Johnson (1994,35), uma das principais características de Inglês 
para Negócios é capacitar o aprendiz para que ele se torne operacionalmente eficaz. Para 
pessoas da área de negócios, a prioridade é ser capaz de compreender e trasmitir sua 
mensagem, e para a maioria dos aprendizes de Inglês de negócios, muitos dos refinamentos 
da língua são muito simples e irrelevantes. Para pessoas que trabalham em período integral, 
o tempo é muito restrito e a aquisição de conhecimento para seu próprio desenvolvimento 
profissional fica adiada. Segundo os mesmos autores, é possível dizer que as pessoas que 
trabalham na área de negócios e têm a necessidade de  aprender Inglês para Negócios 
precisam: 

- confiança e fluência; 
- habilidades para estruturar e organizar informações; 
- precisão suficiente na linguagem; 
- estratégias para acompanhar um discurso; 
- estratégias para esclarecer e verificar informações que não ficaram claras; 
- velocidade de reação às declarações de outras pessoas; 
- pronúncia clara; 
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- consciência da linguagem apropriada e comportamento para as culturas e situações 
na qual ele atuará; 

A partir de meados dos anos 70 e início dos anos 80, o foco esteve na funcionalidade 
da língua, o uso da língua em um contexto real de interação como pedir esclarecimentos, dar 
sugestões, fazer recomendações, etc.   

Conforme explicam Ellis & Johnson (1994), nos anos 90, algumas variedades de Inglês 
para Negócios surgiram, sendo que uma delas foi o surgimento de cursos projetados para 
pessoas geralmente adultas, que se preparavam para ingressar no mercado de trabalho, 
para aqueles que já estavam (com muita ou pouca experiência) nesse mercado, para alunos 
que ainda estavam estudando para entrar no mundo dos negócios (pré-serviço), ou ainda 
para pessoas que já tinham muita experiência (em serviço), porém não tinham o 
conhecimento da língua inglesa para a comunicação dentro da área. A partir dessa época, a 
visão de linguagem já não era mais sobre o conhecimento teórico da linguagem, mas sobre a 
importância do uso da linguagem.  

A língua inglesa é utilizada para comunicação em boa parte do planeta. Se um diretor 
de uma empresa necessita sair de seu país em uma viagem de negócios, ele terá de utilizar 
como meio de transporte o avião, ele precisará de um táxi e terá de fazer o check in em um 
hotel. Ele provavelmente terá de trocar dinheiro de sua moeda natal pela moeda do país que 
estará visitando e ao se alimentar terá de entender a linguagem utilizada no cardápio e fazer 
o pedido da refeição. Se ele tiver problemas, precisará saber como reclamar. Em todas essas 
situações, ele utilizará as mesmas estruturas linguísticas de alguém que possa estar na 
mesma situação em que ele. Porém, se em vez de uma viagem de negócios, ele estiver 
fazendo uma viagem de férias, será que as exigências linguísticas desse executivo são 
diferentes de um falante de inglês geral?  

Segundo Ellis & Johnson (1994, p. 4-5), nesse caso o ponto chave é o vocabulário 
específico. Entretanto, podemos ainda questionar se além do vocabulário, há diferenças 
entre inglês para negócios e inglês geral. O termo “inglês para negócios” foi cunhado para 
orientar estudantes de inglês que utilizam a língua estrangeira em um ambiente de negócios. 
A diferença para muitos parece residir apenas nas atividades desempenhadas.   

No entanto, existem algumas diferenças, embora pequenas. O vocabulário pode ser 
diferente, mas não inédito. Uma pessoa em sua casa geralmente atende ao telefone dizendo 
“Alô”. No entanto, ao atender ao telefone em um escritório é diferente. Uma forma de 
comunicação seria falar além do “Alô”, o nome da pessoa, como, por exemplo: “Alô, ou 
Bom-dia, Eliana Souza falando. Posso ajudar ?”. As relações interpessoais são diferentes bem 
como o nível de formalidade. 

O quadro 2 apresenta algumas diferenças de vocabulário entre Inglês Geral e Inglês 
para Negócios. 

 
Em um estudo desenvolvido por (ROSENBERG, 2004), a autora procura mostrar de 

que forma as estruturas linguísticas utilizadas no Inglês Geral coincidem com as do Inglês 
para Negócios. A autora fez uma pesquisa junto a um grupo de professores de Inglês, 
questionando quais seriam as semelhanças e as diferenças entre cursos de Inglês Geral e de 
Inglês para Negócios.  Os diagramas a seguir mostram o resultado das respostas fornecidas 
pelos professores. 
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Inglês para Negócios 
* vocabulário especializado 

* motivação em aprender relacionada ao 
trabalho 

* ensinar negociação e apresentação 
* técnicas 

* alunos com objetivos bem definidos 
* alunos mais sérios 

* correspondência comercial 
 

Inglês Geral 
* atividades de tempo livre 

* mais liberdade em não cumprir o plano de 
aula 

* mais tempo para jogos 
* atmosfera mais relaxante 

* música 
* literatura 

* habilidades gerais de escrita 
* eventos sociais 

 

O que o Inglês Geral e Inglês para Negócios  
têm em comum: 

* gramática e funções 
* vocabulário geral 

* ansiedade em relação à capacidade 
* estruturas linguísticas usadas no dia a dia 

* conversas breves 
* vocabulário para viagem 

* inglês para situações cotidianas 
* eventos comuns 

 
QUADRO 2 - Diferentes significados, a partir de uma mesma palavra, no Inglês Geral e Inglês para Negócios  

Palavra em 
Inglês 

Significado em 
Inglês Geral 

Significado em 
Inglês para Negócios 

bill   cédula  fatura 

case estojo, recipiente caso 

composition  composição, redação  pagamento de dívidas 

forecast previsão projeção 

interest interesse  juros 

liquidate pagar, liquidar  acabar com um negócio 

minute minuto minuta  

pitch campo, tom de voz, piche discurso breve e objetivo sobre a 
natureza de um produto ou serviço  

plant planta fábrica ou usina 

player jogador empresa que exerce alguma 
função em algum mercado. 

principal  diretor, principal capital, rendimento financeiro 

spread espalhar, propagar taxa de risco 

turnover olhar para outra direção  faturamento,  

Fonte:  Autora 
 

Depois de fazer esse inventário, Rosemberg (2004,36) constatou que os professores 
ficaram surpresos com a grande quantidade de sobreposições que existem e concluiu que 
mesmo assim temos uma tendência em separar Inglês para Negócios e Inglês Geral.  

Nas três últimas décadas várias publicações foram lançadas com foco na linguagem 
de Inglês para Negócios.  Além disso, algumas certificações internacionais que contemplam 
essa área de estudos também se fazem presentes no mercado. A Universidade de Cambridge 
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oferece vários tipos de exames com foco na área de negócios, que são: B1 Business 
Preliminary (BEC Preliminary); B2 Business Vantage (BEC Vantage); C1 Business Higher (BEC 
Higher). Além desses são oferecidos também o TOEIC – Test of English for International 
Communication, produzido pela ETS – Educational Testing Service, que tem foco na área de 
Negócios, o EFB -  English for Business, oferecido pela Câmara de Comércio Inglesa e o FTBE 
(Foundation Certificate for Teachers of Business English), certificado para professores de 
inglês para negócios. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O mercado de trabalho estipula qual é o perfil do trabalhador desejado: capacidade 
de observação, raciocínio lógico, hábito de leitura diária, rigor nas análises, precisão, clareza, 
uso correto da linguagem oral e escrita e domínio da língua inglesa.  Com a economia 
internacionalizada, o conhecimento do idioma é um pré-requisito cada vez mais importante 
na disputa por melhores empregos. O conhecimento de outros idiomas além do oficial 
dominante dentro do país deve compor a qualificação de profissionais, principalmente 
quando a profissionalização exige contato com o mercado externo. Um dos fatores 
considerados por empresas estrangeiras para terceirizar processos de negócios para outros 
países é o nível de educação da população e proficiência em um idioma, principalmente em 
inglês.  

Para que possamos melhorar o nível de proficiência da população brasileira, algumas 
atitudes importantes precisam ser desenvolvidas e aplicadas, como: definir níveis padrões 
de proficiência em inglês nas escolas, além de exigências de proficiência em inglês em cursos 
superiores de ensino, fornecer um ensino de inglês de alta qualidade, não só em escolas 
regulares, mas também em centros de emprego e programas de redução de desemprego; 
utilizar o inglês como meio de instrução tanto em escolas de nível médio quanto em 
universidades.  

Tanto ao se usar Inglês Geral ou Inglês para Negócios temos que ter em mente que 
“o uso da linguagem é realmente uma forma de ação conjunta que é aquela ação levada a 
cabo por um grupo de pessoas agindo em coordenação uma com a outra” CLARK (2000, 49). 
Essa “ação em língua estrangeira pressupõe muito mais do que simplesmente dominar 
regras gramaticais ou funções comunicativas; significa, sobretudo, interagir dentro e fora da 
comunidade escolar”.   O que é necessário para um falante ser proficiente é mais do que 
conhecer o sistema gramatical de uma língua. É saber usá-la adequadamente em 
determinadas situações e condições, como pedir informações, desculpar-se, negociar 
preços, questionar, responder.   
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RESUMO  
 
O objetivo desta pesquisa é comparar os resultados 
estéticos do design de texturas aplicadas a peças 
plásticas do interior de automóveis a partir da 
reprodução de amostras plásticas injetadas, 
texturizadas pelos processos a laser (laser grain) e 
químico (etching grain). A partir de entrevistas 
realizadas com profissionais e da observação direta 
dos processos de texturização em empresas 
especializadas pôde-se levantar os requerimentos 
para o desenvolvimento de texturas e criar doze 
modelos de design reproduzidos em dois processos 
de texturização - laser e químico. Amostras foram 
injetadas em plástico e submetidas a medições para 
comparação das características formais obtidas nos 
dois tipos de processos de texturização. As medições 
das amostras plásticas possibilitaram analisar 
características da forma e entender as vantagens e 
as desvantagens de cada processo de texturização 
na reprodução de diferentes padrões estéticos das 
texturas criadas. 
 
Palavras-chave: Biomimética. Design de superfície. 
Texturas. Indústria automobilística. Sistemas 
produtivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT  
 
The objective of this research is to compare the 
aesthetic results of the design of textures applied to 
plastic parts in the automotive interior from the 
reproduction of injected plastic samples, textured by 
the processes of laser and bulk engraving. From 
interviews with professionals and direct observation of 
the texturing processes in specialized companies, it 
was possible to raise the requirements for the 
development of textures and create twelve design 
models reproduced in two processes of texturing - 
laser and chemical. The samples were injected in 
plastic and submitted to measurements to compare 
the formal characteristics obtained in the two types of 
texturing processes. The measurements of the plastic 
samples allowed to analyze the characteristics of the 
shape and to understand the advantages and 
disadvantages of each process of texturization in the 
reproduction of different aesthetic patterns of the 
created textures. 
 
Keywords: Biomimetics. Surface design. Textures 
Automotive industry. Production systems 
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1 INTRODUÇÃO 

O automóvel é um bem de consumo de alto valor agregado, produzido 
mundialmente em larga escala. Segundo dados da Organisation Internationale des 
Constructeurs d’Automobiles (OICA, 2018) entre 2015 e 2017 foram produzidos 
aproximadamente 207 milhões de unidades de veículos de passageiros ao redor do mundo. 
A Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA, 2018) relata que 
no Brasil foram produzidos cerca de seis milhões de automóveis no mesmo período. Esses 
dados apontam a importância da indústria automotiva na economia mundial e indicam que 
o automóvel é um produto de consumo relevante no Brasil e no mundo.    

A decisão de compra por um determinado modelo de automóvel está relacionada, 
entre outros fatores, às percepções de valor e de qualidade que o consumidor atribui ao 
produto. A partir de pesquisas e do desenvolvimento de novos produtos as empresas se 
utilizam de conhecimentos da engenharia e do design para gerar inovação, e aplicá-la na 
criação de novos produtos, buscando aumentar seu valor agregado e melhorar a qualidade 
percebida pelo usuário, o que por outro lado, contribui para aumentar a competitividade das 
empresas.  

Assim, o Design de Produtos como uma ciência humana aplicada, atua no 
desenvolvimento de novos produtos em parceria com as engenharias e outras ciências. O 
designer conceitua novos produtos a partir de bases conceituais do objeto, como: 
funcionalidade, operacionalidade, ergonomia, materiais, processos produtivos, sistemas 
construtivos, criatividade, função informacional, função estética, função simbólica e função 
semântica (GOMES FILHO, 2007).  

O designer também propõe soluções de acabamento das superfícies dos produtos 
com o objetivo de atender aos aspectos funcionais, estéticos, táteis, simbólicos e 
ergonômicos, relacionados à segurança, conforto e bem-estar. A área do design 
especializada no desenvolvimento e aplicação de materiais, cores e acabamentos é 
conhecida como Design de Superfície, CMF (Color, Material and Finish) ou ainda, no 
mercado automobilístico, como Color & Trim (Cor e Acabamento); que tem como uma das 
atribuições do Designer de Color & Trim é o desenvolvimento de texturas aplicadas às peças 
plásticas do automóvel.  

Na indústria automobilística as texturas aplicadas às superfícies de peças plásticas 
desempenham diversas funções, as mais importantes são: agregar valor estético visual ao 
produto; diminuir o brilho superficial da peça; melhorar a percepção de qualidade do 
material; minimizar a visualização de efeitos de manchas de fluxo do material oriundos do 
processo de injeção do plástico; melhorar a aderência das mãos em peças que necessitam 
manuseio como: volante, comandos e manípulos; melhorar a ergonomia relacionada aos 
aspectos hápticos (agradável ao toque) da peça plástica; atenuar a percepção visual de 
eventuais marcas de arranhões gerados durante a utilização do produto; evitar a troca 
prematura de peças e contribuir para aumentar a longevidade do produto. 

Os processos mais comuns de texturização de moldes de injeção de peças plásticas 
utilizados atualmente podem ser classificados em: 

I. Processo por ataque químico (Etching grain process): é o processo mais 
utilizado atualmente na confecção de texturas no Brasil. Consiste no ataque 
químico por imersão do molde de injeção a ser texturizado em um tanque 
contendo solução química que corrói o aço da matriz de injeção, por meio do 
controle de parâmetros como: tempo, temperatura e profundidade do 
ataque;  
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II. Processo por gravação a laser: gravação direta da textura na superfície do 
molde por meio de feixe laser onde o desgaste da superfície (ablação) ocorre 
em camadas. Comparativamente ao processo por ataque químico, apresenta 
a vantagem de permitir distorções propositais no desenho para 
compensações visuais (ajustes óticos); 

III. Processo híbrido: utiliza o processo laser para transferência do padrão de 
desenho da textura (frame de proteção) à superfície do molde, seguido por 
ataque químico. As superfícies do molde onde serão realizadas as gravações 
recebem uma tinta protetiva que é parcialmente retirada pela ação do laser, 
formando-se frames de proteção (que substituem os frames de cera utilizados 
no processo químico) e permitem o ataque químico apenas nos espaços onde 
o laser retirou a tinta protetiva. De forma análoga ao processo químico, em 
função da complexidade do desenho da textura, o processo híbrido pode 
necessitar de vários ataques químicos sucessivos a partir de programação 
laser de frames de proteção distintos. 

Esta pesquisa apresenta em detalhes os processos de texturização laser e químico, 
suas características, diferenças, vantagens e desvantagens nos resultados estéticos em 
diferentes tipos de texturas aplicadas a peças plásticas. 

 
2 REFERENCIAL TEÓRICO  

O Design de Superfície é uma área do design que trata do desenvolvimento e da 
definição de materiais e acabamentos dos produtos. A partir da aplicação de cores, 
materiais, texturas e acabamentos de diferentes tecnologias, busca-se atender às 
necessidades estéticas, práticas e simbólicas dos usuários. A importância do design de 
superfície na concepção de produtos industriais e sua relação entre as percepções táteis e 
visuais dos usuários consumidores com o sucesso dos produtos são abordadas na literatura 
científica por diferentes autores no Brasil com maior frequência a partir de 2008.  

Segundo Schwartz (2008), a utilização da superfície como suporte para a valorização 
de produtos existe desde as mais antigas civilizações. As superfícies dos artefatos têm sido 
exploradas com padrões e desenhos como forma de valorizar o produto. Estes desenhos 
podem carregar um valor simbólico-histórico significativo ou servir unicamente como 
ornamentos abstratos. Independente do seu valor simbólico, hoje a interferência na 
superfície do produto, além de ser uma tendência no design contemporâneo, é um fator 
importante de inovação.  

Schwartz, Neves e Rüthschilling (2008) afirmam que o surgimento do design de 
superfície como especialidade do design se deu em resposta às necessidades da sociedade 
pós-industrial do final do séc. XX, momento em que o usuário passa a ser o foco no 
desenvolvimento de projetos de produtos. Pelo fato dos produtos da era pós-industrial 
serem muito equivalentes tecnicamente, tornou-se necessária a produção de objetos 
diferenciados para atender a públicos igualmente distintos, fazendo do Design de Superfície 
uma ferramenta estratégica capaz de criar esta customização nos objetos.  

De acordo com Karana, Hekkert e Kandachar (2008) as pessoas interagem com os 
materiais principalmente por meio de produtos e esta interação envolve atributos como 
propriedades técnicas (que garantem cumprir os requisitos funcionais dos produtos) e 
sensoriais (em especial a visão e o toque). A partir desta perspectiva, a escolha de materiais 
e acabamentos com foco em atender às necessidades técnicas e sensoriais, campo de 
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estudo do Design de superfície, assim como o estudo das características intangíveis dos 
materiais. 

 Karana, Hekkert e Kandachar (2009) afirmam que os usuários atribuem significados 
aos materiais que constituem os produtos. A partir de um estudo empírico buscaram 
relacionar as propriedades sensoriais dos materiais (rugosidade, brilho, transparência etc.) e 
processos de fabricação (polimento, junção, moldagem etc.) com cinco aspectos efetivos na 
atribuição do significado dos materiais (agressivo, nostálgico, profissional, sexy e lúdico) 
pelos usuários.  

 A partir dos resultados da pesquisa, Karana, Hekkert e Kandachar (2009) concluem 
que certos processos produtivos  desempenham um papel crucial na criação de significados 
especiais como luxo, elegância e riqueza. Os autores sintetizam que o significado atribuído 
ao material depende: do tipo de significado do material (agressivo, nostálgico, profissional, 
sexy e lúdico); do tipo do material; do produto em que o material é aplicado; como o 
produto é usado; e da experiência pregressa do usuário. As propriedades sensoriais dos 
materiais desempenham um papel crucial na atribuição de significado aos materiais.  

 Ainda as pesquisas de Karana, Hekkert e Kandachar (2009) apontam que o estudo 
de diferentes texturas, considerando suas propriedades visuais e táteis, podem interferir na 
percepção e significado atribuído por parte dos usuários, incluindo percepção de valor 
agregado e qualidade percebida. 

Brown (2010) afirma que por meio de imagens, formas, texturas, cores, sons e 
aromas o Design enriquece a vida dos seres humanos envolvendo suas emoções, e que tais 
atributos são resultados de um processo de desenvolvimento de design de superfície, 
capazes de gerar experiências nos usuários, criando vínculos emocionais com os produtos. 
Tais vínculos refletem na fidelização do cliente à marca, com impacto positivo na 
competitividade das empresas e em sua atuação de mercado. 

Freitas (2011, p.17) afirma que o Design de Superfície visa “conferir à superfície uma 
carga comunicativa com o exterior do objeto e também o interior, capaz de transmitir 
informações significativas que podem ser percebidas por meio dos sentidos, tais como cores, 
texturas e grafismos”. A autora afirma que, além de proporcionar melhor acabamento às 
peças, as texturas contribuem para aumentar o valor percebido de qualidade, lembrando 
que a indústria automotiva, a partir de pesquisa e desenvolvimento em Design (em especial 
a área de Color&Trim), pode ser considerada pioneira na área de desenvolvimento de 
texturas aplicadas a peças plásticas como forma de gerar inovação e aumentar a qualidade 
percebida do produto.  

Referindo-se ao Design de superfície e à sua relação com as escolhas do usuário ao 
adquirir um produto, Rinaldi (2013) afirma que a união de fatores representativos, 
estruturais e relacionais, entendidos e considerados no planejamento do produto, mostra, 
por meio da configuração final do objeto, as influências no comportamento humano ao se 
adquirir um bem.  

Para Yanagisawa e Takatsuji (2015) a textura de superfície é um fator de design que 
consiste em atributos físicos criados por uma variedade de materiais e acabamentos de 
superfície com atributos como rugosidade, brilho, cor e dureza. As pessoas percebem ou 
preveem as características das superfícies correlacionando cada um de seus atributos físicos 
pela informação sensorial, em um processo chamado de características percebidas, 
exemplo: a rugosidade de uma superfície percebida por meio do toque. Usando uma 
combinação de características percebidas de uma textura superficial, as pessoas percebem a 
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qualidade tátil da superfície como algo agradável ao toque. Algumas características de 
superfícies podem ser percebidas por meio de múltiplas modalidades sensoriais, por 
exemplo: a rugosidade de uma superfície reconhecida pelo olhar, e pelo toque.  

Silva et al. (2009) afirmam que as texturas podem contribuir na relação emocional 
entre usuário e objeto pois estão diretamente relacionadas à percepção de valor e à 
qualidade percebida do produto.  

Segundo Lóss e Jansen (2015) a palavra textura é basicamente o oposto de 
polimento, enquanto texturização é um processo usado para aplicar padrões às superfícies 
dos moldes (de injeção plástica). As texturas são aplicadas diretamente no molde durante 
sua manufatura. A qualidade final de aparência (visual) e tátil (háptica) da superfície plástica 
do produto estão diretamente relacionadas a características como: padrão de textura; 
acabamento superficial da textura; características do polímero injetado; contração do 
material injetado; parâmetros de produção do processo de injeção plástica; cor e brilho da 
peça injetada. 

Ainda segundo Lóss e Jansen (2015), os padrões de texturas podem ser classificados 
como: naturais ou orgânicos; geométricos e funcionais. A Figura 1 apresenta exemplos e um 
resumo das características de cada grupo de padrões de textura. 

 
FIGURA 1 – Classificação dos padrões de textura

 
Fonte: os autores 

  

De acordo com Silva (2016) a percepção de texturas e materiais dos produtos pelo toque 
com os dedos é uma maneira de comunicação entre usuário e produto. O autor destaca os 
principais atributos de classificação das texturas táteis da seguinte forma: 1.Dimensão 
(relacionado ao tamanho do comprimento de onda da textura - micro, macro ou mega 
textura); 2. Densidade (relação de número de elementos sobre a área da superfície - 
exemplo: 25 elementos por mm²); 3. Regularidade (relacionado à simetria e proporção - 
regulares ou irregulares) e; 4. Forma (baseado na estrutura – orgânica ou geométrica). O 
desenvolvimento de texturas aplicadas a produtos deve considerar suas dimensões mínimas 

Tipo Características Predominantes Exemplos

Imitam: peles (couros), madeiras ou pedras

Rapport de repetibilidade de padrão aleatório

Multilayers

Profundidades entre 60 µm e 125 µm

Formas básicas compostas por quadrados, 

círculos e linhas

Filme único ou multilayer

Método de aplicação tipo Spray

Profundidades entre 10µm e 30µm

Pode aparentar acabamento similar ao de 

Eletroerosão

FUNCIONAL

CLASSIFICAÇÃO DOS PADRÕES DE TEXTURA

NATURAL ou 

ORGÂNICO

GEOMÉTRICO
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para que sejam perceptíveis tátil e visualmente pelo usuário e, dessa forma, serem utilizadas 
como atributo de valor agregado ao produto.  

 

FIGURA 2 – Escala das texturas 

ESCALA DAS TEXTURAS 

Definição: Microtextura Macrotextura Megatextura 

Comprimento 
de onda 

< 0,5 mm 0,5mm - 50mm > 50mm 

Fonte: adaptado de Silva (2016) 
 

Ainda Silva (2016) se refere à escala das texturas (dimensões dos desenhos de cada 
elemento de repetição da textura), fator que influencia tanto na percepção tátil como visual. 
As escalas das texturas são definidas a partir de seus comprimentos de onda, conforme 
apresentado na Figura 2. Comprimento de onda refere-se à distância entre repetições da 
forma da textura. 

De acordo com Lóss e Jansen (2015), durante o desenvolvimento das superfícies dos 
produtos, a informação mais importante na execução da viabilidade técnica da injeção é a 
definição dos ângulos mínimos de extração da peça do molde. Estes ângulos estão 
relacionados, entre outros aspectos, às profundidades e desenhos das texturas: quanto 
maior a profundidade da textura, maior deve ser o ângulo de extração mínimo requerido a 
fim de se evitar problemas de marcas de raspagem, riscos e consequente diminuição da 
qualidade do produto por conta de avarias causadas na superfície no momento da extração 
do molde de injeção.  
 

3 MÉTODO 

Esta pesquisa é empírica, de natureza aplicada com objetivo exploratório e 
abordagem qualitativa.  

  
2.1 DESENVOLVIMENTO DAS TEXTURAS 

O início do desenvolvimento de projetos de design supõe um escopo definido do 
projeto e de um briefing. O escopo para este estudo considerou o desenvolvimento de doze 
texturas de diferentes características estéticas para suportar a análise e comparação dos 
processos de texturização. O briefing de design utilizado para o desenvolvimento das 
texturas baseou-se em inspirações de elementos da natureza (biomimética). 

O primeiro passo para o desenvolvimento das texturas foi o levantamento de 
imagens inspiracionais de referência da Natureza. Entre os meses de dezembro de 2017 e 
janeiro de 2018 realizou-se uma pesquisa de referências visuais encontradas da natureza a 
partir de bancos de imagens, redes virtuais de compartilhamento de imagens, além de 
fotografias de elementos da natureza de acervo particular dos autores com potencial para 
gerar inspiração na criação de padrões de texturas bidimensionais (desenhos, croquis e 
ilustrações). 

De uma seleção inicial de 147 imagens inspiracionais, classificadas em 6 categorias, a 
partir de suas características geométricas: hexagonais – imagens cujos elementos naturais 
principais formavam desenhos geométricos predominantemente hexagonais. Totalizaram 
nesta classificação dezenove imagens de referências; pentagonais – imagens cujos 
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elementos naturais principais formavam desenhos geométricos predominantemente 
pentagonais. Totalizaram nesta classificação dezesseis imagens de referências; quadriláteros 
– imagens cujos elementos naturais principais formavam desenhos geométricos 
predominantemente quadriláteros (quadrados, retângulos, losangos e formas que 
sintetizavam contornos desta natureza). Totalizaram nesta classificação dezoito imagens de 
referências; espirais – imagens cujos elementos naturais principais formavam desenhos 
geométricos predominantemente espirais. Totalizaram nesta classificação dezessete 
imagens de referências; alongados – imagens cujos elementos naturais principais formavam 
desenhos geométricos predominantemente alongados (elipses e formas cujos 
comprimentos são muito maiores do que suas larguras, criando formas alongadas, por vezes 
pontiagudas nas extremidades). Totalizaram nesta classificação vinte imagens de 
referências; não geométricos – imagens cujos elementos naturais principais formavam 
desenhos amorfos e aleatórios, sem qualquer definição geométrica regular. Totalizaram 
nesta classificação 57 imagens de referências. 

Dentre as 147 imagens selecionadas com potencial de geração de desenhos de 
texturas foram selecionadas trinta imagens inspiracionais que geraram o desenho de dezoito 
variações de texturas, com o seguinte resultado: 

 Duas texturas hexagonais (a partir de seis imagens inspiracionais); 

 Três texturas pentagonais (a partir de quatro imagens inspiracionais); 

 Sete texturas quadrilaterais (a partir de seis imagens inspiracionais); 

 Três texturas alongadas (a partir de seis imagens inspiracionais); 

 Três texturas aleatórias (a partir de oito imagens inspiracionais). 
Foram selecionadas doze texturas para serem reproduzidas em placas de material 

plástico injetado com dimensões de 50mm x 50mm cada uma. Em algumas texturas foram 
utilizadas proporções áureas na construção dos elementos, outras foram desenhadas sobre 
as próprias imagens de inspiração a partir da sobreposição de linhas de construção. 

A fim de se avaliar o comportamento de diferentes conceitos estéticos das texturas 
na reprodução pelos processos químico e laser, decidiu-se por desenvolver texturas de 
diferentes características formais, classificadas em três grupos a partir dos critérios de forma 
do elemento básico e distribuição dos elementos. Assim, as texturas foram criadas e 
classificadas como: 

 Padrões de superfícies orgânicas e distribuição aleatória; 

 Padrões de superfícies orgânicas e distribuição ordenada; e 

 Padrões de superfícies geométricas e distribuição ordenada. 
A Figura 3 mostra as representações do desenvolvimento da textura A (denominada 

Texas, alusão à imagem inspiracional da planta Lupinus Texensis, abundante no estado do 
Texas – EUA). 

As imagens bidimensionais foram utilizadas como base para a modelagem 
tridimensional das texturas utilizando-se o software de modelagem Rhinoceros®. 

A modelagem matemática levou em consideração as informações levantadas com os 
profissionais de texturas a fim de garantir que os parâmetros de profundidade e ângulos de 
desmolde atendessem aos critérios de viabilidade técnica de texturas aplicadas em peças 
plásticas injetadas. 

Para a etapa de modelagem foram utilizados croquis e alguns desenhos técnicos 
básicos, além das referências visuais das imagens inspiracionais selecionadas. 
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FIGURA 3 - Desenhos bidimensionais para desenvolvimento da textura A 

Fonte: os autores. 

 Inicialmente foram modelados os elementos essenciais de cada textura (elemento 
básico), que em seguida foram multiplicados de maneira a criar a repetição do padrão 
esperado da textura. Cada padrão de textura foi modelado com profundidades distintas, 
observando a profundidade máxima recomendada pelos profissionais de texturização 
(200µm). As texturas foram modeladas em arquivos individuais em áreas com dimensões de 
50mmx 50mm. A figura 4 apresenta a matemática modelada da textura A desta pesquisa 
(denominada Texas). 
 

FIGURA 4 - Imagem da modelagem tridimensional da textura A

 

Fonte: Tela do Rhinoceros 
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Para a confecção das placas-molde e injeção das amostras plásticas texturizadas A 
reprodução das texturas criadas foi realizada em etapas. Primeiramente foram reproduzidas 
as doze texturas pelo processo de texturização a laser (laser graining process) e 
posteriormente pelo processo de texturização químico (etching graining process). A Figura 5 
representa os fluxos de atividades básicas para a criação a aplicação de texturas pelo 
processo de texturização a laser.   
 

FIGURA 5 - Fluxos de atividades básicas de texturização por processo laser 

 

As etapas iniciais de criação da textura são as mesmas tanto para o processo de ablação a 
laser como para o processo por ataque químico e correspondem às atividades: criação do desenho 
da textura; modelagem da textura tridimensional (3D virtual); e criação do elemento de repetição da 
textura (conhecido como rapport: elemento gráfico de repetição que possibilita continuidade do 
desenho quando posicionado lado a lado de si mesmo nos sentidos horizontal e vertical). 

A Figura 6 apresenta fluxos de atividades básicas para a criação e aplicação de texturas pelo 
processo de ataque químico. 
 

2.2 MEDIÇÕES DAS AMOSTRAS PLÁSTICAS INJETADAS 

 
As placas plásticas injetadas em polipropileno com a representação das texturas 

criadas nos dois processos de texturização simulam as características reais de uma peça 
plástica utilizada no interior de automóveis em termos de características visuais (cor e 
brilho) e hápticas (rugosidade, dureza e aspereza). Desta forma foi possível realizar 
fotografia microscópica a partir de microscópio digital manual capaz de fornecer 
informações para análises das amostras e comparação dos resultados de design obtidos 
pelos processos de texturização a laser e químico. 
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FIGURA 6 - Fluxos de atividades básicas texturização por processo de ataque químico 

 
Fonte: os autores. 

  

As placas injetadas foram cortadas de forma a se obter amostras individuais de cada 
textura no formato 50mm x 50mm.  
 Utilizou-se um microscópio digital manual acoplado via USB a um notebook. Utilizou-
se o software AMCAP de captura de vídeo da marca Cooling Tech para o registro fotográfico 
das imagens. A Figura 6 apresenta o equipamento e a captura de imagem da textura E 
denominada Colmeia. 

O equipamento é ligado ao notebook via porta USB e por meio da instalação do 
software AMCAP faz-se a captura das imagens ampliadas. O equipamento possui um suporte 
para fixação que possibilita posicionamento sobre as amostras, ajuste da ampliação e foco 
manual da imagem, realizado a partir de um anel giratório localizado no corpo do aparelho. 
O microscópio ilumina as amostras por leds e possibilita ajuste de intensidade luminosa para 
melhor captura das imagens. 
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FIGURA 7 – Microscópio digital manual 

 

Fonte: os autores (arquivo pessoal) 

As imagens capturadas ofereceram condições de avaliação visual preliminar sobre a 
geometria de cada textura e de comparação estética entre as amostras reproduzidas nos 
processos laser e ataque químico. As figuras 8 e 9 apresentam as comparações de imagens 
de cada textura nos processos laser e químico. 
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FIGURA 8 – Imagens ampliadas por microscópio digital manual (texturas A, B, C, E, Fp, Fn)

 

Fonte: os autores 
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FIGURA 9 – Imagens ampliadas por microscópio digital manual (texturas G, H, I, J, K e L) 

 

Fonte: os autores 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Este capítulo apresenta e discute os resultados obtidos ao longo da pesquisa, 
As informações mais relevantes obtidas a partir da observação direta em visita às três 

empresas especializadas no desenvolvimento de texturas e texturização de moldes foram: 
A tecnologia de texturização química: 

 É realizada a partir da impressão de cera com o desenho da textura sobre 
filmes plásticos. Estes filmes são posicionados sobre as superfícies dos moldes 
de injeção onde se deseja realizar a texturização. A cera é transferida do filme 
ao molde a fim de se criar máscaras de proteção nos locais onde não deve 
ocorrer a corrosão. O molde é texturizado por imersão em tanques contendo 
soluções químicas que corroem a superfície do molde. A complexidade do 
desenho da textura é o que determina a quantidade de filmes e banhos de 
ataque químico que o molde sofrerá para que o processo de texturização 
aconteça, o que comumente pode variar entre um e sete filmes consecutivos.   

 Apresenta limitações para representar fielmente desenhos de superfícies 
planas inclinadas (por conta de a corrosão ocorrer em camadas) e linhas de 
caráter com vértices muito definidos, sem raios (devido à característica 
própria da tecnologia de corrosão em reduzir os cantos vivos). 

 Necessita de registro exato no posicionamento manual de todos os filmes 
utilizados no processo.  

 Possibilita a criação de texturas em dégradé (controle de gravação em 
diferentes profundidades da textura para viabilizar extração da peça em locais 
do molde em que o ângulo de extração é reduzido) pelo controle do tempo de 
exposição ao produto químico em cada região do molde.  

A tecnologia de texturização a laser: 

 Possibilita maior controle do processo por permitir ajustar parâmetros da 
tecnologia (quantidade de camadas de gravação, ajustes de frequência e 
potência do laser). 

 Apresenta boa capacidade para representar fielmente tanto desenhos de 
superfícies geométricas, planas ou orgânicas, assim como para reproduzir 
linhas de caráter com vértices (sem raios). 

 Utiliza referências de coordenadas tridimensionais controladas por sensores 
apalpadores e computador para alinhamento e gravação dos moldes, 
garantindo a precisão da gravação na superfície dos moldes pelo controle de 
sua referência espacial.  

 Possibilita a criação de texturas em dégradé controlada pela programação da 
tecnologia laser. 

A tecnologia de texturização híbrida: 

 Utiliza o laser para remover a emulsão protetora aplicada a cada camada de 
ataque químico, apresentando a vantagem de garantir a precisão de 
sobreposição das camadas de texturização e de reduzir o tempo de 
texturização, comparado com a tecnologia laser (em especial para texturas 
mais complexas e profundas).  

 Apresenta resultados estéticos e limitações semelhantes aos da tecnologia 
química. 
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O Quadro 1 apresenta um resumo das informações obtidas com os profissionais atuantes em 
empresas texturizadoras e destaca as principais vantagens e desvantagens de cada um dos 
processos de texturização utilizados atualmente. 

Demais informações relevantes válidas para quaisquer tecnologias de texturização: 

 O ângulo de extração necessário no molde para que não haja geração de 
marcas de raspagem da peça texturizada no momento da extração varia em 
função: do tipo de material a ser injetado; da configuração formal da peça; do 
tipo de desenho da textura; da profundidade da textura.  

 Peças injetadas em materiais com alta contração necessitam de maior ângulo 
de extração no molde. 

 Para geometrias de superfícies que tendem a contrair mais sobre a matriz do 
molde de injeção (ex. porta objetos profundos) recomenda-se aumentar o 
ângulo de extração recomendado para a textura utilizada ou aplicar textura 
em dégradé (com profundidade reduzida da textura).    

 Para quaisquer tecnologias de texturização recomenda-se a criação de 
texturas de até 200µm de profundidade. 

 
QUADRO 1 – Comparativo dos processos de texturização 

 
Fonte: os autores. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  
A partir das inspirações em elementos da natureza foram criados doze desenhos de macro 

texturas, divididos em três grupos estéticos (padrões orgânicos com distribuição aleatória, padrões 
orgânicos com distribuição ordenada e padrões geométricos com distribuição ordenada), cujas 
singularidades estéticas e visuais apresentam potencial de aplicação em diferentes peças plásticas do 
interior do automóvel, com melhoria de aparência do plástico injetado, aumento do valor agregado 
ao produto e potencialização da competitividade da indústria automotiva. 

As medições das amostras permitiram uma comparação técnica e visual das características 
de forma das texturas reproduzidas nos dois processos de texturização: a laser e por ataque químico, 
onde os resultados são compatíveis com a opinião dos especialistas, ou seja, o processo a laser 
reproduz melhor desenhos geométricos, linhas de caráter, vértices e planos, enquanto o processo 
químico não representa estes elementos com a mesma precisão.  

Visualmente pôde-se comparar os resultados de definição de contornos e precisão dos 
desenhos tanto pela análise visual das amostras injetadas como pela análise microscópica dos 
padrões. O processo de texturização a laser reproduziu com mais precisão e melhor definição os 
contornos dos desenhos, quando comparado ao processo por ataque químico. 

O processo de texturização a laser apresenta vantagens relacionadas à precisão de 
reprodução dos desenhos criados quando comparado ao processo de texturização por ataque 
químico. Entretanto, se for considerado o custo e o tempo de texturização, a partir da expertise dos 
profissionais especializados em texturização, sabe-se que o processo laser demanda maior tempo de 
texturização quando comparado ao processo químico, especialmente em moldes com superfícies de 
grandes dimensões. A comparação de custos e do tempo de texturização de cada processo deve 
levar em consideração: as dimensões do molde, a complexidade e a profundidade do desenho da 
textura. Desta forma não é possível se apontar qual processo é mais rápido ou mais econômico sem 
uma análise exclusiva de cada projeto. 
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RESUMO  
 
Este artigo apresenta o estudo de caso da análise e 
engenharia de software do desenvolvimento do 
sistema de gestão do projeto Acessa Jundiaí mantido 
pela CIJUN - Companhia de Informática de Jundiaí, 
para a prefeitura do município de Jundiaí. A análise e               
engenharia de software foi realizada através do 
levantamento de requisitos e regras de negócio              
e do desenvolvimento dos diagramas de caso de uso 
e de entidade-relacionamento. Através deste estudo 
de caso é possível observar o benefício de uma 
administração inteligente e informatizada dos dados 
públicos municipais para obter maior eficiência na 
administração pública e reduzir gastos. A análise e 
engenharia de software aqui estudada foi posta à 
prova com o efetivo desenvolvimento e implantação 
do software especificado. 
Palavras-chave: Análise de Sistema; Engenharia de 
Software; Administração Pública; Estudo de Caso. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT  
 
This article presents the case study of the analysis 
and software engineering of the management system 
of the project Acessa Jundiaí run by CIJUN - 
Companhia de Informática de Jundiaí to the county 
prefecture of Jundiaí. The analysis and software 
engineering was performed through gathering 
requirements and business rules and by the 
development of the  diagrams of use case and entity-
relationship. Through this case study is possible to 
observe the benefits of a smart and computerized 
administration of the public data to achieve a better               
efficiency in government and reduce costs. The 
analysis and software engineering studied here             
was put to proof with the actual development and 
implementation of the specified software. 
Keywords: System Analysis; Software Engineering; 
Government; Case Study. 
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1 INTRODUÇÃO 

De acordo com Rodrigues (2013) as empresas possuem diversas opções de tecnologia 

para auxiliá las na gestão de informação e muitas destas se enquadram nas Tecnologias de 

Informação e nos Sistemas de Informação. Cadastros básicos para controle de acesso de 

pessoas em determinados lugares podem ser considerados coisas simples de se acompanhar 

ou de se manter, mas e quando estes cadastros são compartilhados entre unidades de 

atendimento através de planilhas que podem ser alterados ou apagados propositalmente ou 

por acidente? E quando os dados alimentados nessas planilhas devem ser entregues ao 

gestor de um município para justificar os seus gastos? E quando esses dados deixam de ser 

fiéis a sua realidade e passam a ser alimentados de maneira aleatória? 

O Acessa é um projeto de inclusão digital que atende parte da população que não 

possui acesso à computadores em suas residências ou para àqueles que de alguma maneira 

necessitem fazer uso dessas máquinas, seja para uso de internet ou não, quando estão fora 

de casa. Atende o município de Jundiaí é mantido pela Prefeitura através da CIJUN, empresa 

que desenvolve e gere a parte tecnológica da cidade. Possui unidades em terminais de 

ônibus e outros pontos estratégicos da cidade. O monitoramento é feito por estagiários 

cursando técnicos ou graduação na área de tecnologia. 

As ferramentas utilizadas nesse processo eram planilhas no Google Drive e algumas 

adaptações, em WORD ou EXCEL, feitas pelos próprios monitores para controle de dados e 

chat instantâneos para comunicação interna. 

Em algumas situações dados podem ser inseridos de maneira errônea, cadastros 

podem ser feitos com tipos de documentos diferentes, o que pode gerar duplicidade de 

cadastro de pessoas, números podem ser inseridos com ou sem traço o que pode, também, 

gerar erros cadastrais. O uso de diversas planilhas pode gerar demora na busca por usuários, 

podem gerar um desconforto na busca ou até mesmo a ausência de pesquisa por 

irresponsabilidade de quem monitora. 

Com a rotatividade alta de usuários em determinadas unidades, o uso de várias 

planilhas por muitas vezes não dava agilidade ao atendimento o que, em algumas situações, 

geram erros, duplicidade de informações ou ainda, permitia que usuários “bloqueados”, por 

diversos motivos, nas unidades fizessem uso das máquinas porque um dos monitores deixou 

de fazer busca em determinada planilha. A agilidade de atendimento e a fidelidade na busca 

de informações gera um atendimento mais seguro para todos que fazem uso do Projeto 

Acessa, seja ele monitor ou usuário. Dentro deste quadro identificou-se as dificuldades de 

manter o controle de banco de dados de usuários além de informações que são usadas para 

balanços que devem ser repassados para Prefeitura para controle de uso dos munícipes. 

Diante da problemática apresentada no uso de ferramentas adequadas, o objetivo do 

trabalho foi a criação de um programa que permitisse o compartilhamento das informações 

entre as unidades do projeto Acessa Jundiaí, a supervisão e os gestores além de dar 
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fidelidade às informações apresentadas em relatórios que devem ser apresentados 

periodicamente ao gestor do município. 

O projeto do software foi dividido em etapas para que pudesse entrar em uso mais 

rapidamente e suprir uma necessidade imediata de cadastros mais completos. A ideia é que 

esses cadastros possam ser unificados a outras informações do munícipe caso haja 

necessidade. 

 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

O levantamento detalhado dos requisitos foi realizado após a entrega e aceite da 
proposta de desenvolvimento do projeto. Todo levantamento baseou-se nas necessidades 
do gestor do serviço e as entregas que eram necessárias para a diretoria e presidência da 
empresa. Tendo em mão as necessidades dos administradores passou a levantar quais eram 
as dificuldades e problemática encontrada pelos monitores das unidades, sendo estes os 
responsáveis pelo preenchimento das informações que formarão os relatórios do gestor. 
            Toda a parte de análise foi desenvolvida no Enterprise Architect, (EA), sob a 
supervisão do gestor de análise que auxiliou nas correções necessárias. O EA é uma 
plataforma de desenvolvimento utilizada para a modelagem, gerenciamento e arquitetura 
de dados, facilitador de análises e testes. Uma nova apresentação foi montada para que a 
equipe de projetos e os gestores pudessem avaliar esta primeira fase, onde já podia ser visto 
o que seria realmente entregue e para que os prazos dessas entregas fossem definidos. O 
banco de dados é montado com base nas informações inseridas no EA. 
            Após a definição dos prazos e a inclusão das novas solicitações da gestora do projeto, 
iniciou se o trabalho de desenvolvimento. Esse processo foi feito utilizando a ferramenta 
PHPEng ou Motor, ferramenta que foi desenvolvida pelo gestor de desenvolvimento da 
empresa. O PHPEng é peça chave dentro da Prefeitura do município de Jundiaí, já que 
grande parte dos sistemas desenvolvidos pela CIJUN para as secretarias da Prefeitura, 
utilizam essa ferramenta para seus sistemas. Tem como base a linguagem PHP e mantêm 
uma estrutura configurável sendo assim novos sistemas podem ser desenvolvidos, de forma 
prática e rápida. Grande parte dos sistemas que existem dentro do SIIM, Sistema Integrado 
de Informações Municipais, possuem a mesma usabilidade e identidade visual por isso o 
PHPEng se torna uma ferramenta facilitadora. 

 

 

3 DESENVOLVIMENTO 

Para uma boa parte das pessoas software é a mesma coisa que programa de 
computador, mas quando se trata de sistema não se fala apenas do programa e sim de tudo 
que envolve o processo até o desenvolvimento final e entrega. Fala se de documentação 
envolvida, informações sobre as configurações necessárias para o bom funcionamento do 
programa (SOMMERVILLE,2011). Com essa visão buscou-se uma análise bem estruturada e o 
desenvolvimento de uma documentação bem completa para que quando o projeto fosse 
entregue para o analista e desenvolvedor que fossem ficar responsáveis pelo projeto após a 
saída da estagiária, nenhuma dívida ficasse sobre o que havia sido desenvolvido até o 
momento. 
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Em um primeiro momento foi apresentada uma documentação e uma análise 
simples sem a utilização de nenhuma ferramenta profissional já que se tratava de uma ideia 
para a viabilização de um possível sistema interno. Com o aceite apresentado pela diretoria 
e escritório de projetos as alterações necessárias para melhor atender o Projeto Acessa 
Jundiaí foram feitas e todo processo de documentação foi feito dentro da ferramenta 
padrão utilizada pela CIJUN, Enterprise Architec (EA). 

As pessoas geralmente acham mais fácil se relacionar com exemplos 
da vida real do que com descrições abstratas. Elas podem 
compreender e criticar um cenário de como elas podem interagir com 
um sistema de software. Engenheiros de requisitos podem usar a 
informação obtida a partir desse debate para formular os requisitos 
do sistema atual. (SOMMERVILLE, 2011,P.73) 

Segundo ZANLORENCI & BURNETT (1998), “grande parte dos erros no desenvolvimento de 
um software podem ser minimizados com um processo de análise bem definido. 
Documentar e gerenciar requisitos caracteriza uma parte considerável desse processo.”. 

Um levantamento de requisitos adequado é aquele composto de uma boa definição 
do projeto, da efetividade do projeto, de informações necessárias, perfeito diagnóstico e 
soluções inteligentes (Moraes, 2009). As maiores informações foram levantadas durante o 
período de monitoramento dentro das unidades dos Acesas e juntamente com outros 
monitores e com a equipe gestora do projeto no município. Dois métodos principais foram 
utilizados no levantamento de requisitos, etnografia e entrevistas. 

 Etnografia é o estudo das pessoas em seu ambiente natural, com o analista podendo 
estar inserido nesse ambiente de forma ativa ou passiva (Zowghi e Coulin, 2005). A 
participação no Programa Acessa Jundiaí se deu como monitora, vivenciando a rotina 
e necessidades de forma ativa, além do período acompanhando a gestora em sua 
rotina e verificando as necessidades para a composição dos relatórios a serem 
entregues; 

 As entrevistas foram realizadas com os gestores do programa para entender as 
limitações do programa em termos legais e contratuais, limitando assim o escopo, 
bem como as dificuldades de gerenciamento que se transformaram em 
oportunidades de melhorias do processo atual de gerência. No processo de 
entrevista houve uma necessidade de acompanhar o perfil dos usuários para adequar 
o sistema às necessidades especiais quando houvesse. 

    Após um primeiro levantamento oficial dos requisitos foi feito uma validação junto aos 
monitores e aos gestores para verificação de possíveis alterações desses dados para o 
desenvolvimento. Nesta fase do processo a equipe de gestão verifica se o que foi levantado 
atende as necessidades da equipe que irá utilizar o sistema a ser criado. De acordo com 
SOMMERVILLE (2011, p.76), “o custo para consertar um problema de requisitos por meio de 
uma mudança no sistema é maior do que o custo de consertar erros de projeto ou 
codificação.”. Deve se atentar que caso haja necessidade de que correções ocorram no 
sistema já pronto gera custos de novas análises e codificação além de nova implementação e 
reteste, o que pode, além de gerar altos custo, ser muito moroso. 
    Na Figura 1 é possível visualizar a apresentação dos requisitos com a utilização do EA. 
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Figura 1 - Requisitos do sistema utilizando ferramenta Enterprise Architec 

 

 
Fonte: autores 

 
As regras de negócios ou restrições são aplicadas para atender as necessidades do 

negócio, para que funcione de maneira desejada de acordo com as regras pré-estabelecidas 

pelo cliente, nesse caso a equipe gestora do projeto Acessa Jundiaí. É proposto por Kolber, 

et al (2000) que “uma regra de negócio é uma restrição do negócio em relação À inserção, 

atualização ou remoção de dados persistentes do sistema.”, ou seja, é a base para que o 

desenvolvedor faça exatamente aquilo que é esperado pelo cliente. As regras de negócios 

respondem às necessidades das aplicações, através delas pode se modelar os eventos que 

irão ocorrer dentro da realidade. 

A Figura 2 mostra como é apresentada a visão das regras de negócios dentro do EA. A 

diferença entre o levantamento de requisitos visto na figura 1 e as regras de negócios 

apresentadas a seguir é que na primeira situação fala se sobre o que o sistema deve fazer, o 

que o cliente espera que ele execute, enquanto as regras de negócios expõem como o 

sistema vai executar aquilo que foi proposto na primeira situação. 
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Figura 2 - Regra de negócios utilizando ferramenta Enterprise Architec 

 

 
Fonte: autores 

 

A partir do levantamento de requisitos e das regras de negócio foi construído o 

diagrama de caso de uso, identificando os atores envolvidos e seus usos do sistema. 

O diagrama de caso de uso é uma ótima ferramenta para proporcionar uma visão 

geral dos requisitos do sistema (Jacobson, Spence e Kerris, 2006). Assim o caso de uso 

permite a validação dos levantamentos de requisitos e das regras de negócio. 

Sendo uma visão mais direta e prática dos usos do sistema, o diagrama de casos de 

uso serve também como diretiva básica das atividades de desenvolvimento, divisão de 

tarefas e entregáveis que resultarão da análise do projeto. 

Por fim, ao ilustrar as formas como o sistema será usado, o diagrama auxilia no 

desenvolvimento de planos de testes e na validação da implantação do sistema, conforme 

apresentado na Figura 3. 
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Figura 3 - Caso de uso utilizando ferramenta Enterprise Architec 

 

 
Fonte: autores 

 

Em seguida foi desenvolvido o Modelo Entidade-Relacionamento (MER). Segundo 
Rodrigues (2014), este modelo representa de forma abstrata a estrutura que possuirá o 
banco de dados. Como este sistema faz parte de um grupo de sistemas voltados à 
administração pública municipal, algumas entidades não foram representadas no modelo, 
estavam fora do domínio. Estas entidades de fora do domínio são as que controlam usuários, 
fazem logs do uso da aplicação, capturam erros, entre outras funcionalidades. 

Adotando a notação da UML que o aproxima de um modelo físico com atributos, 
tipos de dado e tamanho descritos junto à entidade. Neste modelo temos também as 
entidades associativas explicitadas, evitando relacionamentos N-N no modelo e se 
aproximando da realidade. A notação de cardinalidade da ferramenta Enterprise Architect é 
a pé de galinha.  
O diagrama pode ser visto a seguir, na Figura 4. 
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Figura 4 - Modelagem de dados do sistema utilizando ferramenta Enterprise Architec 

 

 

 
Fonte: autores 

O sistema foi desenvolvido dentro de uma plataforma que já atende as secretarias do 

município, dentro de uma ferramenta de desenvolvimento idealizada por um dos gestores 

da CIJUN – Companhia de Informática de Jundiaí, chamado PHPEng ou Motor. Funciona via 

web e está alocado dentro do SIIM – Sistema Integrado de Informações Municipais, mesmo 

local onde “rodam” vários sistemas das secretarias da cidade de Jundiaí. 

Pelo uso do PHPEng, uma ferramenta de desenvolvimento consolidada, com regras 

de usabilidade bem desenvolvidas e uma identidade visual a ser seguida, não foi necessário 

criar protótipos das telas. 

Todo desenvolvimento foi acompanhado pelo escritório de projetos, infraestrutura, 

análise e desenvolvimento, sendo todas as etapas desenvolvidas pela estagiária com o 

acompanhamento técnico necessário. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Diante da problemática apresentada os resultados foram bem-sucedidos. Durante o 
processo de análise de requisitos delimitou se o que seria prioridade para que fosse feito 
uma primeira entrega. Durante o período de desenvolvimento a equipe de gestão do Acessa 
Jundiaí era consultada para que o sistema atendesse mais fielmente as necessidades. 

 Durante os testes com os monitores pequenos detalhes foram acertados e corrigidos 
e assim entregue definitivamente para a implementação. 
    A primeira unidade a receber o sistema foi a unidade localizada na área dentro do Paço 
Municipal, onde se localiza a CIJUN. Essa unidade funcionou como “piloto” para possíveis 
correções de incidentes.  
    Após o período de teste inicial outras unidades passaram a receber o sistema de maneira 
gradativa, o treinamento dos monitores foi aplicado in loco para viabilizar a implantação no 
período de funcionamento das unidades, o que permitiu que nenhuma unidade do Acessa 
Jundiaí ficasse fechada no período de implementação. 
    Além do treinamento os monitores também receberam, dentro do próprio sistema, um 
manual em PDF e um em vídeo mostrando o passo a passo dos processos do sistema. 
    Na Figura 5 é mostrada a tela principal dos monitores, uma tela única com todas as 
informações que devem ser preenchidas no decorrer dos dias, algumas com obrigatoriedade 
e outras não. No modelo de cadastro utilizado anteriormente, planilhas dentro da 
ferramenta Google Drive, essas informações eram divididas em várias planilhas o que 
dificultava a busca e em algumas situações nem eram preenchidas. 

 

Figura 5 - Tela principal do Sistema GAJ 

 

 
Fonte: autores 
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Ao abrir o sistema para se logar o monitor é direcionado para a tela da unidade a 
qual está cadastrado, cada monitor cadastrado tem esse cadastro vinculado a unidade a qual 
prestará serviço. O nome da unidade aparece no alto da tela. 
    Descrição da tela principal: 
1 -  Buscar usuário: nessa área o monitor digita o número do documento do usuário e faz a 
busca se encontrado basta clicar no nome e direcionar para o tipo de atendimento. Nesse 
processo pode se verificar se o usuário buscado está ou não bloqueado e se esse bloqueio é 
permanente (nunca mais poderá ter acesso ao Projeto, isso ocorre por quebra de regras 
dentro das unidades). Caso seja um usuário bloqueado o motivo do bloqueio e a data do 
desbloqueio são apresentados; 
2 - Monitor na unidade: ao fazer login o nome do monitor automaticamente aparece nesse 
espaço, mas, caso outro monitor esteja na unidade ele registra a entrada no botão registrar 
e o mesmo vale para sua saída, ao se registar pela segunda vez é considerada a saída da 
unidade. Por ser um sistema on line, é possível, caso seja necessário, a verificação em tempo 
real, pelos gestores, de quem se encontra em cada unidade do Acessa; 
3 - Máquina em uso: após localizar o usuário é possível direcioná lo para fazer uso da 
máquina (computador). Nesse caso as máquinas são numeradas para controle das unidades 
e o usuário é direcionado para a máquina que estiver livre sem que possa escolher qual 
máquina utilizar. Nesse módulo é possível acionar as seguintes ações: 
Impressão: caso o usuário queira fazer impressão ele tem um número limitado por dia. Com 
o registro dessa ação não tem possibilidade de que esse usuário se locomova de uma 
unidade para outra para que outras impressões sejam feitas caso seu limite diário já tenha 
sido excedido; 
Bloqueio: se em determinado momento o usuário infringir qualquer uma das regras do 
Projeto Acessa Jundiaí ele é bloqueado pelo monitor, esse bloqueio pode ou não ser 
permanente dependendo da gravidade; 
Liberar máquina: essa ação ocorre ao final do uso. 
    4 - Fila de espera: entra na fila de espera quando todas as máquinas estão sendo 
utilizadas. Nesse módulo algumas ações podem ocorrer: 
Encaminhar para máquina: quando uma máquina o usuário é encaminhado 
automaticamente para a máquina liberada; 
Atendimento balcão: caso o usuário queira fazer impressão de algum documento e tenha 
desistido de esperar para fazer uso da máquina essa ação é tomada para que a impressão 
seja feita e computada no sistema. Outra situação para esse módulo é o atendimento aos 
deficientes visuais que preferem que o monitor preste o auxilio ao invés de fazer uso de 
máquina individualmente; 
Bloqueio: se em determinado momento o usuário infringir qualquer uma das regras do 
Projeto Acessa Jundiaí ele é bloqueado pelo monitor, esse bloqueio pode ou não ser 
permanente dependendo da gravidade; 
Desistência: alguns motivos são apresentados para desistência de esperar o uso da máquina 
pelo usuário para que medidas possam ser tomadas para melhoria no atendimento. 
    5 - Atendimento balcão: esse tipo de atendimento ocorre quando o usuário fará apenas o 
uso da impressora. Nesse caso o monitor utiliza a própria máquina para fazer a busca pelo 
documento que deve ser apresentado e um pen drive ou outro tipo de dispositivo ou ainda, 
em casos específicos, pode ser feito a busca de documentos pela internet como impressão 
de carnês do IPTU, segunda via de contas de LUZ, etc. Assim como nos outros módulos ações 
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podem ser tomadas, ação de bloqueio como já citadas, impressões, e a ação inversa ao 
direcionamento para atendimento balcão que pode ser o uso de máquina ou fila de espera 
de acordo com a situação de cada unidade no momento do atendimento. 
    6 - Higienização: toda unidade deve ser higienizada por uma equipe de limpeza e o 
controle é feito através desse módulo. A criação desse módulo fez se necessária pois muitas 
unidades apresentavam falha nesse processo: as equipes de higiene não cumpriam a tarefa. 
    7 - Incidentes: alguns incidentes podem promover o mau ou não funcionamento das 
unidades. Esses incidentes são apontados no mesmo dia ou assim que possível para que 
medidas sejam tomadas evitando novos transtornos aos usuários. Esse módulo tornou se 
importante pois usuários faziam reclamações sobre problemas nas unidades e algumas vezes 
os gestores não sabiam do que se tratavam pois não havia onde ser documentado. 
    A entrega do sistema GAJ em funcionamento facilitará a geração de relatórios e manterá 
os cadastros de usuários mais completos e atualizados. A fidelidade de informações para os 
relatórios foi um dos fatores que mais tiveram significância dentro desse processo pois todas 
essas informações são entregues ao município para justificar os gastos com o projeto de 
inclusão digital da cidade. 
 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A princípio o objetivo desse projeto era entregar um sistema que pudesse apresentar 

os dados reais no processo de cadastro de usuários dos Acessas da cidade de Jundiaí. 

Verificando se a necessidade de que outras informações fossem apresentadas de maneiras 

exatas como impressões, usuários bloqueados e proibidos de fazer uso dos computadores 

nas unidades, limpeza das unidades e até mesmo o cadastros e controle dos monitores, o 

sistema ganhou outra dimensão.  

    Com a documentação elaborada de maneira coerente foi possível verificar quais eram as 
prioridades para que fosse desenvolvido em uma primeira fase. Todo restante seria 
desenvolvido em demandas pré-estabelecidas entre os gestores e a equipe de análise. 
    Por muitas vezes a documentação inicial de um sistema pode ser tratada como perda de 
tempo ou até desconsiderada dependendo do caso, mas é importante ressaltar que dentro 
da Engenharia de Software de um sistema todos os processos são de extrema importância e 
ao se tratar a documentação inicial com cautela é possível evitar maiores danos em possíveis 
correções em um sistema já finalizado. 
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Terra medida 

                                                             Yolanda Castillo* 

 

Qual parte que me cabe 

Deste solo gentil? 

A cova que se abre 

Por um estrangeiro hostil  

 

Terra medida, futuro sombrio 

Nesta Pátria se sabe 

Já não há quem se gabe 

Corre choroso um triste rio. 

 

Homens pelo ouro embriagados 

Não é capital pequeno! 

Açudes e rios fatigados 

 

Já não regam nenhum terreno 

Saboreio doces frutos regados 

Com defensivo letal veneno. 

 

*Faculdade de Tecnologia de Jundiai - CEETPS 


