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RESUMO: o trabalho objetivou fazer uma análise das sementes de Pau de Balsa
(Ochroma pyramidale (Cav. ex Lamb.) Urban.) onde foram coletadas em uma
área de plantio com mais de 30 matrizes, realizando a coleta nas arvores, a espécie
pau de balsa apresentou sementes pequenas, média de 0,35 cm e baixa variação de
tamanho entre as amostras avaliadas com variação de 0,09 cm de comprimento.
Para a espécie Ochroma pyramidale (Cav. ex Lamb.) Urban.) Foi realizado a
análise de pureza através da pesagem das amostras de sementes sujas, sementes
limpas e material inerte, e o calculo de peso de mil sementes (PMS). o tamanho
reduzido da semente refletiu diretamente no peso, de forma que as amostras
avaliadas também apresentaram peso reduzido e baixo desvio padrão. No entanto,
levando em consideração o tamanho das sementes da espécie avaliada pode
apresentar uma significativa variação na quantidade de sementes por peso, onde
quanto maior a quantidade de peso, maior a variação na quantidade de semente.
Palavra-chave: amostragem, material inerte, viveiro.
1.Introdução
A partir da necessidade de conservação e recuperação de ecossistemas, houve
aumento do número de estudos para entender o comportamento de sementes de espécies
nativas, visto que, diferentemente da maioria das culturas agrícolas, as espécies
florestais nativas comportam grande variabilidade genética, resultando em ampla
variação nas características morfofisiológicas, que por sua vez, são determinantes no
comportamento ecológico dos indivíduos (SARMENTO e VILLELA, 2010).
As espécies florestais nativas ocupam importante e crescente espaço no mercado de
sementes, devido à necessidade de recomposição ambiental, e, considerando que a
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maioria das espécies é propagada por sementes, o sucesso na formação de mudas
depende do conhecimento de formação do poder germinativo de cada espécie e da
qualidade da semente utilizada (REGO et al., 2009).
O controle de qualidade de sementes florestais é realizado através de análises, que
objetivam principalmente determinar o valor das sementes após sua extração e
beneficiamento, antes de serem levadas ao viveiro ou para armazenamento. A
conformidade e detalhamento de realização dos testes realizados para avaliar a
qualidade de sementes está descrito nas Regras para Análise de Semente (RAS),
entretanto, este não detém de informações de muitas espécies nativas, limitando seu uso.
As principais análises realizadas para valorar a qualidade de sementes são pureza, peso
de 1000 sementes, germinação e grau de umidade (FOWLER e MARTINS, 2001).
As análises de sementes para espécies florestais são limitadas pela falta de materiais
específicos e pelas espécies apresentarem características peculiares, algumas como o
Pau de balsa Ochroma pyramidale (Cav. ex Lamb.) Urban.) que apresenta paina
envolvendo a semente, dificultam a separação e limpeza da semente, e que por
possuírem sementes pequenas dificultam a contagem manual, de forma que, mil
sementes podem conter até 100 mil sementes (LEÃO et al., 2008).
A análise de pureza deve ser a primeira realizada, devido as subsequentes serem
feitas com as sementes puras, e, tem por objetivo determinar a composição por peso das
amostras. Sendo posterior, realizado o peso de sementes, executado sobre a fração de
sementes puras, normalmente expressa como peso de 1000 sementes em gramas ou
quilos. Após a realização dos testes de análise de sementes, estas podem ser
armazenadas sob condições apropriadas ou serem remetidas ao viveiro para uso na
produção de mudas (FOWLER e MARTINS, 2001).
A Ochroma pyramidale (Cav.) Urb., pertence à família Malvaceae e é
vulgarmente chamada de pau-de balsa, pau-de-jangada ou simplesmente balsa, sua
ocorrência vai do sul do México à Bolívia, Peru e Amazonas, frequente na sua metade
ocidental, principalmente em matas primárias e secundárias e às margens de rios e
igapós (LORENZI 1992). As sementes de pau-de-balsa segundo SANTOS et al., (2014)
têm sido reportadas como possuidoras de certo grau de dormência, sendo a propagação
vegetativa uma alternativa para a produção desta espécie.
Dessa forma, as análises e pesos de sementes são parâmetros importantes para
determinação e quantificação da qualidade e pureza e facilita o manejo, auxiliando
ainda na melhoria do mercado de sementes com a otimização do método de propagação
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da maioria das espécies florestais nativas. De forma que, o presente trabalho objetivou
analisar a pureza e o peso de mil sementes da espécie Pau de balsa (Ochroma
pyramidale (Cav. ex Lamb.) Urban.)

Coletadas na Zona da Mata Rondoniense,

Rondônia, Brasil.
2. MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi instalado na ONG Ação Ecológica Guaporé Ecoporé - Projeto
Viveiro Cidadão, Rolim de Moura, Rondônia. Localizado nas coordenadas S 11° 43’
36,12” O 61° 49’ 26,97”, elevação 233m.
O clima da região é caraterizado por apresentar uma homogeneidade espacial e
sazonal da temperatura média do ar, o mesmo não ocorrendo em relação à precipitação
pluviométrica, que apresenta uma variabilidade temporal, e em menor escala espacial,
devido aos diferentes fenômenos atmosféricos que atuam no ciclo anual da precipitação
(SIPAM, 2006).
Segundo a classificação de Koppen, o clima é do tipo Aw- Clima Tropical
Chuvoso com temperatura média de 28ºC, precipitação anual média de 2.250mm
umidade relativa do ar oscilando em torno de 85% no período chuvoso, entre outubro e
maio (MARIALVA, 1999).

Figura 1. Localização da ONG Ação Ecológica Guaporé Ecoporé – Projeto Viveiro Cidadão, Rolim de Moura,
Rondônia.

As sementes de Pau de Balsa Ochroma pyramidale (Cav. ex Lamb.) Urban.) foram
coletadas em uma área de plantio com mais de 30 matrizes, realizando a coleta nas
arvores, situada na coordenada UTM 0641156/8705793, a coleta foi realizada no dia 07
de Setembro de 2015 e encaminhadas ao viveiro cidadão para pesar e limpeza das
sementes.
Analisou-se o peso de sementes sujas (SS) e o peso de sementes limpas (SL) da
espécie O. pyramidale para o procedimento foram utilizadas 10 amostras de sementes
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sujas e 10 amostras de sementes limpas, cada amostra contendo 100 sementes,
totalizando 1000 sementes, retirando 200 sementes sujas e 200 sementes limpas para
teste de germinação, restando assim 800 sementes respectivamente para pesagem.
As sementes utilizadas nas amostras fora extraídos no fruto após o primeiro
peneiramento ( Figura 2), nas amostras limpas retirou-se todo material inerte presente.

Figura 2. A) Fruto da espécie Ochroma pyramidale (Cav. ex Lamb.), com de variação em tamanho de 20
a 22 cm, coletado de plantas matrizes disponibilizadas pelo viveiro Cidadão, com sede no município de
Rolim de Moura Rondônia. B) Beneficiamento da semente de espécie Ochroma pyramidale (Cav. ex
Lamb.) através do método de peneiramento para a extração de semente sujas. C) Amostras de sementes
sujas, contendo material inerte proveniente do processo de beneficiamento das sementes de Ochroma
pyramidale (Cav. ex Lamb.).

Após a separação das amostras foi realizada a pesagem com a utilização de balança
Marte UX4200H com semi-precisão de 0,01g.Para cada espécie foi realizado a analise
de pureza através da pesagem das amostras de sementes sujas, sementes limpas e
material inerte; e o calculo de peso de mil sementes (PMS). Adotou-se para finalidades
de cálculo a pesagem utilizando duas (02) casas decimais. As fórmulas utilizadas foram:
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Peso Final:
PF= Amostra limpa + Amostra de material inerte
Semente Pura:
SP= Amostra limpa x 100
PF
Material Inerte:
MI= Amostra de material inerte x 100
PF
Peso de mil sementes limpas:
PMSL = peso da amostra x 1.000
n° total de sementes
Peso de mil sementes sujas:
PMSS = peso da amostra x 1.000
n° total de sementes
Realizou-se a organização de dados em planilha eletrônica e então a análise
descritiva dos dados.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A espécie pau de balsa apresentou sementes pequenas, média de 0,35 cm e baixa
variação de tamanho entre as amostras avaliadas com variação de 0,09 cm de
comprimento. O tamanho reduzido da semente reflete diretamente no peso, de forma
que as amostras avaliadas também apresentaram peso reduzido e baixo desvio padrão. A
quantidade de material inerte nas amostras reflete minimamente no peso final, dados
estes expressos na tabela 1.
Tabela 1. Dados gerais de peso de sementes por amostras e estatística descritiva da espécie Pau de
Balsa (O. pyramidale) coletados na zona da mata rondoniense.

Amostras

Peso limpo/amostra Peso
material
(g)
inerte/amostra (g)
1
0,69
0,16
2
0,67
0,14
3
0,71
0,10
4
0,73
0,12
5
0,70
0,16
6
0,71
0,12
7
0,65
0,14
8
0,69
0,17
Somatório
5,55
1,11
Média
0,69
0,14
Variância
0,001
0,001
Desvio Padrão
0,03
0,02
A quantidade de material inerte presente nas amostras

Peso sujo/amostra
(g)
0,85
0,81
0,81
0,85
0,86
0,83
0,79
0,86
6,66
0,83
0,001
0,03
apresentou um valor

residual de 16,67%, valor este também expresso no peso de mil sementes sujas, visto
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que a quantidade de material inerte não apresenta valores expressamente significativos,
pois, a diferença de massa entre o peso de mil sementes limpas e sujas é muito reduzida.
Para o peso de mil sementes limpas, encontrou-se 6,94 g, valor semelhante encontrado
por Pinto (1998), e Pinto e seus colaboradores (2004) de 6,30 g. A semelhança de
resultados pode ser explicado pela baixa variação de peso e tamanho das sementes, onde
o mesmo autor encontrou 0,31 cm para o comprimento das sementes, valor este também
encontrado neste trabalho.
Tabela 2. Dados percentuais de peso limpo e material inerte e peso de mil sementes
sujas e limpas da espécie de Pal de Balsa (O. pyramidale) de sementes coletadas na
zona da mata rondoniense.
Peso limpo (%)
83,33

Peso material inerte Peso
de
mil Peso
de
mil
(%)
sementes limpas (g) sementes sujas (g)
16,67
6,94
8,33

O peso sujo e limpo das mil sementes apresenta um padrão de forma que a
variação não significativa de peso é devido ao material inerte presente nas amostras.
Quando o peso de mil sementes é convertido para número de sementes por quilo, tem-se
o valor de 144. 092 sementes, valor próximo ao encontrado por Pinto (1998) de 158.428
sementes/quilo. Essa diferença de pode ser explicada pela variação de 0,04 cm de
comprimento das sementes e 0,06 g/mil sementes de Pau de Balsa.
Para sementes do Pau de Balsa, baixas variações de peso e tamanho são visivelmente
significativas e influenciam diretamente nos resultados quando relacionados ao manejo
e produção das sementes. Para espécies como o Pau de Balsa que apresentam sementes
pequenas e leves como características particulares, baixas variações fazem uma real
diferença no uso das sementes da espécie.
Gráfico 1. Comportamento de peso sujo e peso limpo de mil sementes de Pau de
Balsa (O. pyramidale) coletadas na zona da mata rondoniense.
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Houve uma diferenciação entre os peso sujo e limpo das sementes, sendo bem
mais significativo para quem trabalha com beneficiamento ou produção de mudas retirar
as impurezas pois facilita o armazenamento das mesmas. Sendo que a limpeza impede a
chegada de ácaros e fungos nas sementes armazenadas. PINTO, et al., (2004) Concluiu
nos seus estudos que O. pyramidale, acondicionando suas sementes em saco de papel,
pode observar que armazenar em câmara úmida ou seca as mesmas não perdeu sua
viabilidade por um período de 400 dias, embora com diminuição do vigor em todas as
condições testadas.
4. CONCLUSÕES

Os resultados obtidos expressam similaridade com outros autores e pesquisas
principalmente nos tamanhos e também em quantidades em relação a peso. No entanto,
levando em consideração o tamanho das sementes da espécie avaliada pode apresentar
uma significativa variação na quantidade de sementes por peso, onde quanto maior a
quantidade de peso, maior a variação na quantidade de semente. Esses dados
influenciam diretamente na forma de manejo e também de comercialização das
sementes. Recomenda-se fazer a limpeza das sementes para o armazenamento.
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CARACTERIZAÇÃO DA VEGETAÇÃO ARBÓREA EM UM
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Resumo: A fitossociologia é base na compreensão da estrutura e dinâmica das florestas
nativas, sendo importante ferramenta que permite orientar o manejo sustentado nessas
áreas. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a composição e estrutura
fitossociológica da vegetação arbórea em uma unidade de produção anual (UPA) na
Flona do Jamari, Rondônia. O estudo foi realizado em cinco parcelas permanentes de
5000m², distribuídas aleatoriamente na UPA 1. Foram medidos todos os indivíduos com
diâmetro a altura do peito ≥ 10,0 cm. A composição florística foi definida pelo número
de espécies e famílias e, gerou-se os descritores fitossociológicos densidade, frequência,
dominância e valor de importância. Identificou-se 108 espécies pertencentes a 31
famílias. A Protium robustum teve grande destaque na estrutura horizontal, por
apresentar o maior valor de importância.
Palavras-chave: Fitossociologia; Unidades de Conservação; Manejo Florestal.

CHARACTERIZATION OF ARBOR VEGETATION IN A FOREST
TRECH IN JAMARI FLONA

Abstrat: Phytosociology is based on the understanding of the structure and dynamics of native
forests, being an important tool to guide sustainable management in these areas. In this context,
the objective of this work was to evaluate the composition and phytosociological structure of
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tree vegetation in an annual production unit (UPA) in Flona do Jamari, Rondônia. The study
was conducted in five permanent plots of 5000m², randomly distributed in UPA 1. All
individuals with diameter at breast height ≥ 10.0 cm were measured. The floristic composition
was defined by the number of species and families, and the phytosociological descriptors were
generated density, frequency, dominance and importance value. 108 species belonging to 31
families were identified. Protium robustum was prominent in its horizontal structure, as it had
the highest value of importance.

Keywords: Phytosociology; Conservation units; Forest management.

Introdução

O manejo das florestas tropicais favorece a produção no setor madeireiro para
fins industriais, produtos não madeireiros, assim como, a manutenção da
biodiversidade, entre outros (FERREIRA, 1997). No entanto, deve-se compreender a
dinâmica e a variedade dos ecossistemas florestais, orientando assim, o planejamento do
uso e conservação de seus recursos (CARVALHO, 1999).
Neste contexto, a fitossociologia é uma ciência que permite a descrição da
composição da floresta e a posição que cada espécie ocupa no ecossistema florestal,
servindo de base para a elaboração de planos de manejo florestal, recuperação de áreas
degradadas, permite entender o grau de conservação dos ecossistemas, entre outros.
Os estudos fitossociológicos permitem descrever a estrutura horizontal e vertical
das florestas e pode ser aplicada às diferentes formas de vida vegetal e tipos florestais
(LEMOS e MAGURO, 2015; BAMBOLIM e WOJCIECHOWSKI, 2017; TAVARES,
2017; LIMA et al., 2018).
Os descritores fitossociológicos referentes a estrutura horizontal referem aos
parâmetros densidade (número de indivíduos de uma espécie por unidade de área),
frequência (percentual de unidades amostrais que tiveram o registro da ocorrência da
espécie), dominância (grau de ocupação determinada pela área basal por unidade de
área) (FELFILI e VENTUROLI, 2000). O conjunto desses parâmetros quando somados
geram o valor de importância das espécies, permitindo hierarquizar as espécies na
floresta indicando as principais.
Assim, este trabalho teve por objetivo caracterizar a vegetação arbórea ocorrente
em um trecho de floresta na Flona do Jamari, Rondônia por meio da composição
florística e parâmetros fitossociológicos.
11

Materiais e Métodos
Área de Estudo
O estudo foi realizado no ano de 2018, em parcelas permanentes sem influência
de exploração na Unidade de Produção Anual (UPA) 01, na Unidade de Manejo
Florestal (UMF) III, na Floresta Nacional do Jamari (FIGURA 1). A UPA 01 apresenta
uma área total de 1586,78 ha (AMATA, 2010).

Figura 1: Localização da UPA 01 e das parcelas permanentes na UMF III, Flona do Jamari, Rondônia.
Fonte: AMATA, 2010.

Segundo a classificação de Köppen Geiger, o clima da região é do tipo Am,
apresentando período de seca bem definido (ALVARES et al., 2013). A temperatura
média anual na região situa-se em torno de 24 e 26 ºC, enquanto que, a média anual de
precipitação varia entre 1440 a 2600 mm.ano-1 (RONDÔNIA, 2010).
Na área predomina a floresta Ombrófila Aberta, caracterizada como um tipo de
vegetação de transição entre a Floresta Amazônica e as áreas extras amazônicas (IBGE,
2012), podendo ainda, ocorrer com faciações da Floresta Ombrófila Densa Submontana
e predominância de palmeiras ou cipós (MMA/IBAMA, 2005).

Coleta dos dados
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Na UPA 1 foram instaladas aleatoriamente cinco parcelas permanentes com área
individual de 5.000 m² (50 x 100 m) para o monitoramento da vegetação em área sem
ocorrência de atividades de exploração madeireira, descrevendo desta forma, a
composição e estrutura da floresta sem influência de tais atividades.
As parcelas, foram subdivididas em unidades de 10 x 10 m, seguindo as
diretrizes técnicas para marcação e medição de parcelas permanentes do Bioma
Amazônia (SILVA et al., 2005). Em cada parcela foram mensurados todos os
indivíduos com DAP (Diâmetro a Altura do Peito) maior ou igual a 10 cm.
A identificação das espécies foi realizada a campo com auxílio de um
colaborador da empresa concessionária e para as espécies não identificadas, quando
possível, foi realizada a coleta de material botânico com auxílio de uma tesoura de poda
alta de 7 m.
A partir do material botânico coletado foram confeccionadas exsicatas para
identificação por meio de comparação com literatura específica e/ou por meio de
consulta a especialistas do Museu Emilio Goeldi e INPA (Instituto Nacional de
Pesquisas Amazônicas).
Todas as espécies identificadas foram conferidas suas respectivas nomenclaturas
e também local de ocorrência, tendo por base o banco de dados da Flora do Brasil 2020
do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro (FLORA DO BRASIL,
2019) e também, banco de dados do Herbário New York Botanical Garden (NY, 2019),
adotando o sistema de classificação Angiosperm Phylogeny Group (APG III, 2009).
O material coletado encontra-se no laboratório de Ecologia e Manejo de
Florestas Naturais da Universidade Federal de Rondônia – Campus de Rolim de Moura
para consulta e estudos.

Análise de dados
Composição florística:
A composição florística foi avaliada através do número de espécies, gêneros e
famílias botânicas identificadas na área de estudo.
Estrutural:
A análise estrutural foi realizada através dos descritores fitossociológicos
densidade, frequência e dominância e índice de valor de importância (FELFILI e
VENTUROLI, 2000; SOUZA e SOARES, 2013).
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Resultados e Discussão
Composição Florística

Na UPA 1 foram mensurados 1117 indivíduos arbóreos nas cinco parcelas
permanentes, representando uma densidade de 446,8 ind. ha -1, distribuídos em 108
espécies, 55 gêneros e 31 famílias. Do total de indivíduos amostrados seis não tiveram
identificação concluída. Os motivos para a falta de identificação se deram por falta de
ocorrência de estruturas reprodutivas no material botânico coletado e dificuldade de
coleta de material botânico nas árvores altas. Esse cenário tem sido comum nos
levantamentos florísticos na Flona do Jamari, o que tem comprometido a caracterização
da composição florística da área.

No entanto, a composição é semelhante a de outros trabalhos realizados no
Bioma Amazônia. Almeida Lima et al. (2018) em oitos parcelas permanentes na
FLONA do Tapajós – PA observaram antes da exploração 153 espécies, 44 famílias e
100 gêneros. Onde as famílias Fabaceae (35), Lecythidaceae (9), Moraceae (7) e
Burseraceae (5) mostram-se como mais importantes em termos de riqueza de espécies.
Sob o mesmo ponto de vista, a Figura 2 mostra as principais famílias botânicas de
acordo com o maior número de indivíduos encontradas na UPA 1.
1900ral

Número de indivíduos

1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
Burseraceae

Fabaceae

Lecythidaceae

Malvaceae

Moraceae

Sapotaceae

Famílias
Figura 2: Principais famílias botânicas observadas na UPA 1, sem influência de exploração, Unidade de
Manejo Florestal III, Flona do Jamari, RO.

14

As famílias com maior número de espécies foram Burseraceae, Fabaceae,
Lecytidaceae, e Moraceae. Essas famílias são amplamente descritas em inventários
florestais na Amazônia (ANDRADE LIMA et al., 2017; ANDRADE et al., 2015;
JACOBSEN et al., 2015) e responsáveis por parte da riqueza nela existente. A família
Fabaceae apresenta espécies com potencial madeireiro na região, como a Peltogyne
paniculata Benth., Dinizia excelsa Ducke, Andira trifoliolata Ducke e Hymenaea
courbaril L.
Esse grupo de elementos florísticos fazem parte dos planos de manejo da
Unidade de conservação, indicando a importância dessa família botânica para manejo
florestal. Além dessas espécies tem-se a copaíba (Copaifera multijuga) amplamente
utilizada para extração de óleo, importante produto não madeireiro da região amazônica,
que é indicado para fins medicinais (CARVALHO et al., 2019)

Estrutura Horizontal

As dez espécies destacadas com maior valor de importância na estrutura
horizontal, representadas pelo Valor de Importância (VI) estão expostas na Tabela 1.

Tabela 1: Estrutura horizontal das dez espécies de maior Valor de Importância das espécies arbóreas
identificadas na UPA 1, sem influência de exploração, Unidade de Manejo Florestal III, Flona do Jamari,
RO.

Espécie
DA DR FA FR
Protium robustum (Swart) D.M. Porter
53,2 11,9 100
1,8
Tachigali spp.
23,2
5,2 100
1,8
NI
37,6
8,4 100
1,8
Eschweilera spp.
21,6
4,8 100
1,8
Pseudomedia sp.3
21,6
4,8 100
1,8
Peltogyne paniculata Benth.
14,4
3,2 100
1,8
Pseudolmedia laevis (Ruiz & Pav.) J. F. Macbr. 19,6
4,4 100
1,8
Pouteria torta (Mart.) Radlk.
16,0
3,6 100
1,8
Licania heteromorpha Benth.
16,0
3,6 100
1,8
Pseudomedia sp.2
15,2
3,4 100
1,8

DoA DoR VI
255,3 10,9 24,6
145,2 6,2 13,2
59,9 2,6 12,8
101,0 4,3 11,0
70,8 3,0
9,7
100,6 4,3
9,3
70,4 3,0
9,2
82,7 3,5
8,9
45,3 1,9
7,3
48,3 2,1
7,3

Onde: DA: Densidade Absoluta (ind. ha-1); DR: Densidade relativa (%); FA: Frequência Absoluta (%);
Frequência relativa (%); DoA: Dominância Absoluta (m² ha -1); DoR: Dominância Relativa (%); VI:
Índice de Valor de Importância (%).

Protium robustum, Tachigali spp., Eschweilera spp. e a Pseudolmedia laevis
foram as espécies com maior VI, juntas representaram quase 50% do valor total de VI,
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indicando dominância de alguns grupos de espécies na floresta. A espécie P. robustum é
uma espécie comum nas florestas encontradas na Amazônia, além disso, seu gênero é
muito utilizado na produção não madeireira. Seu óleo dispõe de propriedades biológicas
de ação analgésicas, anti-inflamatórias, anticancerígenas, antioxidantes (CYSNEIROS
et al., 2018; SATYAL et al., 2017; SILVA et al., 2017; MURTHY et al., 2016).
O gênero Tachigali, pertence à família botânica Fabaceae, compreendendo uma
das maiores dentre as angiosperma, e considerada a família que apresenta maior número
de espécies na Amazônia. Este gênero apresenta grande potencial para reflorestamento,
recuperação de áreas degradadas e produção de energia, devido seu rápido crescimento,
elevada produção de biomassa e desrama foliar (REIS et al., 2011).
Releva-se que houve um elevado número de espécies com baixo VI, sendo
decorrente principalmente, da baixa densidade dessas espécies, resultando em um
elevado número de espécies consideradas muito raras e raras, ou seja, densidade relativa
DR < 1% e DR entre 1% a <5%, respectivamente. Sendo 84 e 21, na devida ordem de
muito raras e raras.
A estrutura fitossociológica tornou-se uma importante ferramenta nos planos de
manejo, pois serve como base na seleção das possíveis espécies inseridas no plano,
desta forma, as espécies com ocorrência rara devem melhor analisadas, considerando
aspectos como o estoque, a regeneração natural, entre outros, além de prever a
necessidade de tratos silviculturais após exploração.
Neste contexto, após a exploração madeireira é interessante que se façam
estudos sobre a dinâmica da vegetação a fim de analisar os impactos causados pela
exploração de forma a reduzi-los ao mínimo, como também, para acompanhar a
recuperação da floresta que ocorre de forma mais lenta (CASTRO e CARVALHO
2014).

Conclusão

A composição florística observada na área estudada apresentou elevado número
de espécies identificadas, seguindo o padrão esperado para as florestas nativas no bioma
Amazônia.
Espécies de valor madeireiro e não madeireiro estiveram entre os principais
elementos florísticos indicando o potencial para uso florestal.
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A floresta apresenta maior concentração do valor de importância representado
por poucas espécies indicando monodominância de alguns grupos espécies e alta
incidência de espécies muito raras e raras.
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Resumo: O presente artigo relata uma experiência educacional desenvolvida com
alunos do ensino médio na escola publica em 2017, sobre a vida na Antártica a partir da
comparação da realidade da biodiversidade Amazônica, tendo como objetivo norteador,
despertar no jovem o desejo de pesquisar e correlacionar informações de como é a vida
na Antártica, refletindo sobre os animais que lá vivem, seu habitat, sua reprodução,
migração entre outros. De forma que consigam expressar seu aprendizado através das
histórias em quadrinhos. Metodologicamente foi utilizada a pesquisa – ação, e oficinas
de formação para a produção de historias em quadrinhos através do Software HagáQuê.
As contribuições teóricas foram fundamentadas no curso Antártica ou Antártida?
Desenvolvido pela Universidade do ABC. Como produto final os alunos desenvolveram
historias a ser repassadas a alunos do ensino fundamental.
Palavras-chave: Ambientes; pesquisa-acão; ensino médio.
Introdução
Foi identificado em meados de 2017 através da disciplina optativa “Amazônia
vai a Antártica”, desenvolvido na Escola Estadual de Ensino Cândico Portinari que o
tema polar não é um conteúdo presente nas salas de aula, no ensino fundamental II e no
Ensino Médio. Unindo esse fato com os conhecimentos e materiais obtidos no curso
online destinado a formação das professoras, pela Universidade do ABC intitulado de
“Antártica ou Antártida?” possibilitou a equipe do presente projeto um novo olhar
sobre a abordagem metodológica do ensino aprendizagem, motivando a desenvolver o
projeto de forma lúdica despertando o interesse dos estudantes pela temática.
O tema vida foi escolhido, baseando-se na diversidade do material didático
disponibilizados no curso oferecido pela Universidade do ABC, com o intuito de buscar
um novo despertar ao estudante sobre a Antártica não ser composta somente por água e
gelo, sendo um local com significativa biodiversidade. O correlacionamento do que o
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discente entendia como biodiversidade Amazônica para avaliar o que poderia ser
aprendido sobre o continente Antártico foi fundamental, diante do fato de que ambos
ambiente se auto influencia na questão climática e com isso na própria biodiversidade
existente.
Tornar o tema atrativo ao mesmo tempo que didático e provocar o interesse pela
pesquisa foi o objetivo que despertou a opção metodológica de usar a produção virtual.
Materiais e Métodos

A sequência didática do projeto foi estruturada em três fases de intervenção
pedagógica:
1.

Conhecimento prévio – Identificou-se o que os estudantes sabiam sobre o

tema: Vida na Antártica: através da aplicação de um questionário com 10 perguntas.
2.

Construindo

conhecimento

-

A

partir

do

mapeamento

desse

conhecimento considerando:


O que os estudantes já sabiam sobre o tema?



O que é ainda era desconhecido?

Foi selecionados materiais e socializado os vídeos correspondentes à temática
disponibilizada pelo curso de formação de professores “Antártica ou Antártida?”.
Gerando diálogos e considerações sobre o tema. Oportunizando a divisão de grupos
para o aprofundamento científicos. Os discentes escolheram o assunto que mais chamou
atenção referente à Vida na Antártica: Os pinguins, Os vegetais, Os animais, Migração
das aves, Estresse de aves entre outros.
Entre as leituras destaca-se os temas como: Ecossistemas marinhos podem
resistir às piores extinções em massa (Veja, 2017). Qual a diferença entre o Pólo Norte e
Sul? (ABC, 2017).
Em seguida os estudantes elaboraram o roteiro da história em quadrinhos no
caderno, e os organizaram os demais materiais necessários para produção da história
como: banco de imagens, onomatopeias 1, textos e outros. Estas atividades foram
desenvolvidas na aula de geografia e no laboratório de informática.
3.

Construcao do produto - Produção de história em quadrinhos com

desenhos livre ou no software HagáQuê: Nesta fase foi empregada a estratégia da
1

Inserção de sons e ruídos no HAGAQUÊ digital, ou outras estruturas opcional.
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produção da história em quadrinhos: sendo desenvolvido através das seguintes
estratégias a) Estudantes que teve como escolha desenho livre, na sala de aula mesmo
realizaram esta atividade: b) os demais que foram para o Laboratório de Informática
acompanhados com as coordenadoras do projeto para utilizar software HagáQuê e
outros recursos do computador e internet, para a produção de

suas histórias em

quadrinhos.

Resultados e Discussão
Iniciar o diálogo sobre a biodiversidade através do conhecimento que se tem do
bioma que os alunos estão inseridos ou seja o Amazônico foi essencial para
identificarmos que ainda há muita controversas no conteúdo ensinado no espaço escolar,
como por exemplo os alunos afirmarem que a importância da Amazônia estar em ser o
pulmão do mundo (70% dos alunos alegaram esse fato) não sendo considerado a riqueza
da biodiversidade dessa floresta e o título de guardiões das águas por mais que 20%.
Neste sentido o desconhecimento dos temas da biodiversidade do continente
Antártico não foi totalmente uma novidade, contudo preocupante ao nos depararmos
com a ausência de informações no livro didáticos do ensino fundamental II e no ensino
médio analisando o livro de geografia utilizado na escola no ano de 2017.
Ao mesmo tempo que o desconhecimento gerou preocupação também foi fator
motivador para os jovens se envolverem na proposta em busca do desconhecido. E todo
o processo de leitura, vídeos compartilhados e debate gerou importantes reflexões.
Após ser trabalho a temática Vida na Antártica podemos analisar o que de fato
refletiu na vida dos estudantes sendo assim os vídeos apresentados despertou perguntas
bem curiosas. (Fig. 1) como:
Por que os pinguins e as aves migram?
Como pode ter vida na Antártica sem
vegetação?
Como ser um pesquisador polar?
Qual a relação da Amazônia e a
Antártica?
O que acontecerá com a biodiversidade
da Antártica se todo o gelo derreter?
Por

que

somente

agora

estamos

estudando sobre isso se é importante?
Figura 1. Processo de formação e diálogo desenvolvido.
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Essas perguntas levaram a novas pesquisas e a produção textual de história em
quadrinhos (Fig. 2), reproduzindo as informações e curiosidades em forma de textos
pequenos para chamar atenção do leitor. Totalizando em média 10 histórias.
Os ursos comem pinguins?
Pinguins voam?
O que você sabe sobre a Antártica?

Figura 2. Produção das histórias em quadrinhos no Laboratório de Informática Educacional – LIE.

Conclusão
Após o encerramento das atividades, percebe-se o quanto o tema Antártica
precisa ser dialogado e ensinado nas escolas. Durante este processo foi possível
perceber o entusiasmo dos estudantes ao pesquisar sobre o tema vida, as inúmeras
curiosidades sobre: como os animais vivem, reproduzem e alimentam-se, despertou a
importância de preservar o ambiente Antártico e conhecer mais sobre o ambiente
Amazônico, para a preservação da biodiversidade e o controle das mudanças climáticas.
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Resumo: O presente artigo se propõe mapear indicadores socioambientais tendo como
base a relação identitária da comunidade ribeirinha com o Rio Pirarara – RO. Este
trabalho tem como objetivo levantar indicadores sociais, ambientais e econômicos do
trecho urbano do Rio Pirarara compreendido na porção territorial limítrofe entre os
bairros Floresta (margem esquerda) e Princesa Isabel (margem direita) no município de
Cacoal. Os indicadores servem como base para direcionar tomada de decisões, e
permitir um melhor planejamento ambiental. Partindo desse pressuposto relacionamos a
visão da população e sua relação com o meio para que os indicadores que surgissem
dessa relação servissem para respaldar a gestão dos recursos hídricos do município em
questão.
Palavras-chave: gestão de recursos hídricos; identidade;
Introdução
A gestão de recursos hídricos também pode ser auxiliada com os indicadores, de
acordo com MARANHÃO, 2007, o uso de indicadores para a gestão de recursos
hídricos, é de suma importância para analisar as condições da bacia hidrográfica, como
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a qualidade da água em questão, a sua relação com o desenvolvimento sustentável, e
assim dando diretrizes para ações futuros na bacia hidrográfica.
Levando em consideração a comunidade, seus conhecimentos, e assim contribuir
com a identificação da identidade fluvial da mesma os “indicadores para planejamento e
gestão de recursos hídricos devem ser selecionados pelos seus usuários de forma a
atender às necessidades percebidas. O conjunto de indicadores deve ser gradualmente
estabelecido de modo a satisfazer as necessidades próprias do sistema de planejamento e
gestão de recursos hídricos implantado”. (MARANHÃO, 2007, p. 110)
Neste viés os indicadores de sustentabilidade têm a necessidade de contemplar o
conhecimento da comunidade, os usos e costumes feitos, pelos ribeirinhos, assim,
construir e compreender a identidade desse povo com o rio, pois como já foi citado, a
comunidade tem uma relação tênue com a bacia, e essa bacia reflete as necessidades,
costumes e práticas dessas comunidades.
A identidade coletiva é composta por momentos compartilhados entre os
membros do convívio social, por outro lado, a identidade individual é construída
diariamente pelas pessoas com base em suas próprias experiências. (LIMA E SILVA,
2018).
Levando todas essas perspectivas em consideração, pudemos assim, mapear os
indicadores que contemplem a necessidade da comunidade e da bacia hidrográfica em
questão. O trabalho teve como área de estudo, a Bacia Hidrográfica do Rio Pirarara, que
se localiza no município de Cacoal-Rondônia, afluente da margem direita do rio
Machado. Com uma área de 123,80 km², abrangendo o ambiente rural e urbano
(BARBOSA, 2012).
Pensando por essa ótica, este trabalho tem como objetivo levantar indicadores
sociais, ambientais e econômicos do trecho urbano do Rio Pirarara compreendido na
porção territorial limítrofe entre os bairros Floresta (margem esquerda) e Princesa Isabel
(margem direita) no município de Cacoal.
Materiais e Métodos

Para o levantamento de informações e caracterização da bacia hidrográfica e
para podermos traçar um perfil socioambiental do rio Pirarara - Cacoal/RO, foram
feitos levantamentos bibliográficos, produção de um questionário socioambiental e
aplicação do mesmo na comunidade ribeirinha do rio Pirarara/RO, após isso foi
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produzido gráficos no google forms para podemos compreender as relações e anseios da
comunidade a frente do rio. Neste primeiro momento foi analisado dois indicadores o
tempo de residência e a renda.
Para poder mapear de forma consistente os indicadores, foi feito o uso do
Método PEIR (Pressão, Estado, Impacto e Resposta). Segundo o GEO Cidades 2002 a
matriz PEIR é uma forma adequada de coletar e organizar dados para que possa
construir caminhos para a gestão ambiental.

Resultados e Discussão

Os indicadores ambientais servem como norteadores para a gestão ambiental,
porém, se faz necessário conhecer a comunidade que faz uso desse ambiente, e
especificamente na presente pesquisa reconhecer quem faz ou gostaria de fazer uso dos
recursos hídricos em seus usos múltiplos. A relação de contato com o rio pode ser
analisado através do indicador espaço – temporal (Gráfico 1) identificando o tempo que
reside no lugar e a historia ambiental vivenciada neste ambiente neste período.

Gráfico 1: tempo de ocupação de cada morador no Bairro Floresta

Fonte: autores

Os moradores que estão ocupando o Bairro Floresta vivem no local acima de 21
anos, predominando os que habitam de 27 e 32 anos é de 25%, o que nos informa que
essa comunidade conhece muito bem o bairro e principalmente o rio Pirara/RO,
totalizando mais de 50% os que estão a mais tempo. Sendo esses moradores os mais
indicados a indicar o que realmente será favorável para a gestão do recurso hídrico
local.
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Gráfico 2: Renda familiar dos entrevistados

Fonte: autores

Conforme o gráfico 2 percebemos que a renda dessa comunidade está
compreendida entre 01 e 02 salários ao mês, isso nos informa que o indicador de baixa
renda tem que ser visualizado. Uma população de baixa renda geralmente tem baixa
escolaridade e assim tem uma preocupação ambiental menor do que esperado. Esse
indicador também pode ser norteador para gestão, pois ela poderá investir em educação
ambiental, para poder atingir essa população de uma melhor forma.

Conclusão

Levando em consideração que uma gestão dos recursos hídricos deve ser
participativa, compreendemos que os indicadores também devem nascer de uma relação
participativa. Com isso, o trabalho nos mostrou que para podermos conhecer o rio, se
faz necessário conhecer a sociedade que o rodeia, se faz necessário compreender a
relação entre rio e sociedade e vice-versa. Os indicadores ambientais servem como base
para a gestão participativa, mas essa gestão só se faz efetiva quando se conhece a
comunidade que faz uso direto do meio.
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Resumo:Nesta pesquisa se objetivou identificar a estrutura sócio territorial da Bacia
Hidrográfica do Rio Mamoré através do banco de dados do IBGE Cidade, oportunizando uma
leitura via Relatório de Analise Estatística – RAE. Essa estratégia oportuniza uma rápida
avaliação de cidade, indicando novos estudos a serem realizados e possibilitando identificar um
breve perfil territorial da bacia.

Palavras-chave: IBGE - Cidades, Indicadores, Recursos Hídricos.
Introdução
Em um projeto mais amplo iniciou-se a leitura da estrutura sócio territorial das
bacias hidrográfica que estão inseridas no estado de Rondônia e não foram
contempladas com uma série de Decretos, que criaram no ano de 2014 legalmente os
cinco comitês de bacia hidrográfica do Estado de Rondônia.
Neste contexto a Bacia Hidrográfica do Rio Mamoré que abrange os municípios de
Campo Novo de Rondônia, Guajará-mirim e Nova Mamoré, foi nossa unidade hídrica
de analise, sendo o rio principal também é transfronteiriço entre o Estado de Rondônia e
a Republica Boliviana. Ocupa extensa área dentro de Rondônia e, juntamente com a
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bacia do Guaporé, forma uma rede hidroviária de grande importância para o Estado, que
utiliza a hidrovia como seu principal meio de transporte e comunicação .
Segundo Jorge et. al., (2015) através da lei nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997, ficou
definido que à Bacia Hidrográfica (BH) tem o caráter de unidade territorial para
implementação da política nacional e atuação do sistema nacional de gerenciamento de
recursos hídricos. Neste contesto, o presente relatório tem por objetivo realizar o analise
socioeconômico e socioambiental dos municípios que abrangem a bacia hidrográfica do
Rio Mamoré para identificar o perfil território do mesma.
Metodologia
Para o levantamento de dados e caracterização da avaliação territorial da bacia
do rio Mamoré, foi estruturada em duas fases descrita a seguir:
A primeira fase consistiu no diagnóstico e levantamento de informações
relacionadas aos municípios que estão inseridos na bacia hidrográfica estudada, as
pesquisas foram buscadas no site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE disponíveis no site https://cidades.ibge.gov.br/. Foi filtrado as informações
selecionadas, em seguida analisados os seguintes dados: censo de 2010, área de unidade
territorial, densidade demográfica, produto interno bruto, índice de desenvolvimento
humano municipal, esgotamento sanitário adequado e urbanização de vias públicas.
Esses contribuíram para mapear indicadores socioambientais de Pressão – Estado
(PNUMA, 2004, p.12).
A segunda fase é denominada de prognóstico da bacia do rio Mamoré consiste na
discussão das informações entre os autores do trabalho, levantadas no site do IBGE,
organizados em planilhas no Excel por municípios, gerado gráficos individuais e
comparativos com estimativa de crescimento da população e densidade demográfica,
através de projeção logarítmica em linha de tendência até 2019.
Os dados foram apresentados através da metodologia de Relatório de Analise
Estatística – RAE (UFSM, 2000, P.01).
Resultados e discussão.
O banco de dados do IBGE-Cidades oportuniza identificar indicadores de Pressão Estado - Impactos presentes nos municípios de Campo Novo dos Parecis, Guajará-
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Mirim e Nova Mamoré. Porem optou-se em utilizar os que contribuíram diretamente
para mapear as pressões que contribuíram com a identidade atual da bacia.
Foi identificado que todos os municípios da bacia hidrográfico do Rio Mamoré tem
tendência de crescimento populacional, sendo que o município que apresenta maior
índice de crescimento é o de Nova Mamoré que no censo do IBGE 2010 apresentava
22.546 habitantes alcançando em 2.019 o número estimado de 30.583 habitantes o que
representa um incremento de 8.037 pessoas e taxa de crescimento de 35,65%, dentre os
três municípios que compõem a bacia hidrográfica do Rio Mamoré o município de
Nova Mamoré tem a segunda maior população.
O município pertencente à bacia hidrográfica do Rio Mamoré que apresenta maior
população é o de Guajará-Mirim que no censo do IBGE 2010 apresentava 41.656
habitantes, conforme a curva de tendência apresentada no gráfico 01 em 2019 esta
população será de aproximadamente 46174 habitantes, ou seja, um aumento de 4518
pessoas a uma taxa de crescimento de 10,85%.
A área territorial total dos três municípios pertencentes a bacia hidrográfica do
Rio Mamoré é de 38.369,372 km². Conforme expresso no gráfico 01 o município de
Guajará-Mirim apresenta maior área (65%) seguido por Nova Mamoré (26%), o menor
município é o de Campo Novo de Rondônia (9%).

Habitantes

Gráfico 01: Densidade demográfica dos municípios da bacia hidrográfica do Rio
Mamoré.
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Fonte: Banco de dados IBGE- Cidades dados organizados pelos autores

Observamos que á uma relação positiva entre o PIB e o IDHM (Gráfico 2) nos
municípios pertencentes a bacia hidrográfica do Rio Mamoré. O município de maior
PIB per capita também apresenta maior valor de IDHM sendo Guajará-Mirim, na
segunda posição vem Campo Novo de Rondônia e em terceiro Nova Mamoré.
Gráfico 02: Produto Interno Bruto (PIB) per capita e Índice de Desenvolvimento
Humano Municipal (IDHM) dos municípios da bacia hidrográfica do Rio Mamoré.
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Segundo o IBGE (2019) a urbanização de vias públicas corresponde a presença
de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio em um determinado município. Conforme
observado no gráfico 03 não houve uma relação entre a urbanização de vias públicas e a
porcentagem de esgotamento sanitário.

Urbanização (%)

Gráfico 05: Urbanização de vias públicas e Porcentagem de esgotamento sanitário
adequado nas cidades da bacia hidrográfica do Rio Mamoré.
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Fonte: Banco de dados IBGE- Cidades dados organizados pelos autores

O município de Guajará-Mirim apresenta percentual de domicílios com
urbanização de vias públicas e esgotamento sanitário. Nova Mamoré apresenta o menor
percentual de esgotamento sanitário adequado 8,2%. Já o município de Campo Novo de
Rondônia até o censo do IBGE (2010) não apresentava urbanização de vias públicas,
apresentando 20% de esgotamento sanitário adequado.

Conclusão

Os dados demográficos evidenciam pressão sobre os recursos hídricos da bacia
hidrográfica do Rio Mamoré já que quanto maior a população sobre um território maior
a tendência de consumo nas cidades e zona rural, gerando assim uma pressão sobre o
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uso do solo e recursos hídricos tanto na zona rural quanto urbana, oque pode gerar
impactos negativos dentro da bacia hidrográfica do Rio Mamoré.
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Resumo: O presente estudo aborda os indicadores aplicado nas Unidades Hidrográfica de
Gestão (UHG) do Rio Abunã e Rio Madeira-RO. A metodologia consistiu na utilização da
técnica de indicadores de sustentabilidade PEIR (Pressão-Estado-Impacto-Resposta). Os
resultados obtidos indicam que a expansão demográfica e a expansão da fronteira pecuária são
elementos de pressão nas bacias.

Palavras – Chaves: Planejamento ambiental; Desenvolvimento; Gestão de Recursos
Hídricos.
Introdução
A bacia hidrográfica é caracterizada como uma área definida e fechada de
captação natural da água de precipitação, sendo composta de um conjunto de superfícies
vertentes e de uma rede de drenagem formada por cursos de água que convergem até
resultar em um único ponto de saída, denominado exutório (GARCEZ e ALVAREZ,
1988).
Partindo desse pressuposto, as bacias hidrográficas são divididas em Unidades
Hidrográficas de Gestão (UHG), que tem por objetivo a criação de grupos homogêneos
no que se refere à gestão do uso dos recursos hídricos no estado de Rondônia as UHG’s
foram definidas pelo Decreto nº 10.114/2002.
Conforme Catano et al., (2009), para avaliar o nível de sustentabilidade ideal de
uma bacia hidrográfica, é preciso compreender indicadores quantitativos e qualitativos.
Dentre eles, os indicadores sociais, econômicos e ambientais são essenciais no
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reconhecimento de aspectos locais e podem auxiliar na tomada de decisão (CHAVES E
ALIPAZ., 2007).
Neste contexto, a presente pesquisa teve o objetivo de correlacionar os perfis
sócio, econômico e ambiental dos municípios que abrangem as Unidades Hidrográficas
de Gestão do Rio Abunã e Madeira, a partir da elaboração do Relatório de Análise
Estatística (RAE), através da aplicação do método Indicador de Sustentabilidade
Pressão-Estado-Impacto-Resposta (PEIR).
Material e métodos
O presente Relatório de Análise Estatística (RAE) foi realizado através de uma
pesquisa do tipo exploratória, a partir da coleta de índices socioeconômicos e
ambientais disponíveis no site do IBGE Cidades e SIDRA.
O mapeamento das UHG’s do Rio Abunã e Rio Madeira foi realizado através do
Sistema de Informação Geográfica livre e aberto QGIS. Através da matriz de análise
estatística PEIR, que leva em consideração os parâmetros: Pressão, Estado, Impacto e
Resposta, procurou-se estabelecer um vínculo lógico entre seus componentes de forma a
dirigir a avaliação do estado do meio ambiente desde os fatores que estabelecem uma
pressão sobre os recursos naturais, o impacto que isto gera a natureza; até cada uma das
respostas locais acerca de como lidar com seus próprios problemas ambientais
(PNUMA, 2004).
Área de estudo
A Bacia Hidrográfica do Rio Madeira tem aproximadamente 31.422,1525 km²,
está localizada na porção noroeste do estado de Rondônia, é compreendida em 4
(quatro) municípios: Porto Velho, Nova Mamoré, Buritis e Campo Novo de Rondônia.
A Bacia Hidrográfica do rio Abunã é considerada a menor de todas as Bacias
Hidrográficas do Estado de Rondônia estando no extremo noroeste do estado de
Rondônia e compreende 4 (quatro) distritos de Porto Velho sendo eles: Vila Extrema,
Nova Califórnia, Vista Alegre e Fortaleza do Abunã.
Resultados e discussões
Para a realização do presente relatório foram utilizados os indicadores do quadro
1 obtidos no banco de dados do IBGE cidades, SIDRA e INPE (PRODES) abrangendo
os municípios inseridos UHG’s do Rio Abunã e Rio Madeira.
Quadro 1- Indicadores.
INDICADORES

DADOS

PRESSÃO

Crescimento Populacional, PIB, Rebanho Bovino

ESTADO

Área de Floresta
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RESPOSTA

Intervenções da sociedade e Poder Público
Fonte: Autores

A partir censo populacional de 2010 e a estimativa de 2019 foi possível elaborar
visualizar a evolução populacional dos municípios integrante da UHG Abunã/Madeira
estimado em 21,6% acima da média do estado (12,7%). Quanto maior o crescimento
populacional maior é a pressão de uso e ocupação da bacia, sendo perceptível que o
indicador de crescimento populacional é de grande importância para podermos analisar
como a mesma vem sendo modificada.
Dentre os municípios da UHG, destaca-se Nova Mamoré com um crescimento
populacional de 32,1%. Este desempenho está intimamente ligado a sua localização,
pois se encontra na confluência das BR-421 e BR-425 recebendo assim apoio das
políticas de Desenvolvimento Agropecuário do Ciclo Econômico de Rondônia, porém a
localidade tem baixo uso de tecnologia (BATISTA, 2014) o que ocasiona uma maior
degradação ambiental e consequentemente gerando grandes impactos na bacia.
O PIB é o resultado final das atividades produtivas, sendo assim, um indicador
de pressão, que pode se relacionar diretamente com outros indicadores como consumo
de energia, emprego e condições de trabalho, rendimento e níveis de vida (GEOCIDADES, 2002).
Como acima citado, o Município de Nova Mamoré teve um crescimento
populacional destacado e consequentemente um crescimento do PIB alinhado a essa
expansão demográfica, em contrapartida nós temos o município de Campo Novo de
Rondônia que vem na contramão dos demais municípios, tendo uma queda populacional
e do PIB, ao que tudo indica essa queda entre 2006-2009 está relacionada a saída de
moradores para outras áreas, estando relacionada, entre outros fatores, ao declínio da
oferta do estoque madeireiro, atrelado a ação dos órgãos governamentais em coibir a
extração madeireira de forma ilegal.
A relação entre o PIB e as Áreas de Floresta, quanto maior o crescimento do
PIB, maior será o impacto gerado nas florestas contidas nas bacias. O progresso das
sociedades, na cultura capitalista, está intimamente conectado com o poder econômico,
o qual não se preocupa com as condições sustentáveis, mas sim com a obtenção de um
conforme em detrimento do meio ambiente.
Todos esses indicadores estão diretamente relacionados ao desenvolvimento
econômico e principalmente a uma pressão e impacto dentro das UHG’s. Dessa forma é
perceptível que a dilatação do PIB gera um processo de desmatamento, ou seja, os
municípios que tiveram um maior desenvolvimento demográfico e econômico, também
tiveram um processo ativo da redução da cobertura florestal. Estas observações nos
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indicam que o modelo de desenvolvimento dessa região é focado em uso de recursos
naturais.
Também a presença da evolução do rebanho bovino nos municípios
constituintes da UGH Abunã/Madeira, caracterizando como mais um elemento de
pressão na UHG.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A comparação entre as taxas de crescimento populacional, o PIB, o rebanho
bovino e a área de floresta possibilitou relacionar os perfis sócio, econômico e
ambiental dos municípios (Buritis, Campo Novo de Rondônia, Nova Mamoré e Porto
Velho) integrantes da UHG Abunã/Madeira. Foi possível identificar a expansão
demográfica como elemento de pressão na bacia e a expansão da fronteira pecuária
como elemento condutor do desmatamento florestal, também é perceptível que o
desenvolvimento econômico respaldado no uso dos recursos naturais gera um impacto
considerável na qualidade dos corpos hídricos. Conclui-se também a eficiência do
modelo de indicadores PEIR, sendo possível a proposição de resposta locais acerca de
como lidar com seus próprios problemas ambientais.
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Resumo: A soma da observação de indicadores permite analisar a sustentabilidade de
uma bacia hidrográfica, uma vez que são consideravelmente relevantes na avaliação da
condição atual de uma bacia. Visando identificar o perfil território dos municípios da
bacia hidrográfica do rio Guaporé que não foram inseridos na proposta de comitê de
bacia hidrográfica no estado de Rondônia foi desenvolvido a presente proposta que se
encontra em fase de desenvolvimento sendo apresentado neste ensaio considerações
parciais. Metodologicamente foi utilizando dados secundários obtidos do banco de
dados do IBGE-Cidades e gerados gráficos analisado através da estatística descritiva.
Palavra-Chave: Identidade territorial; Sustentabilidade;
Introdução
A bacia hidrográfica representa um território delimitado por sua própria
natureza, onde ocorrem relações entre o meio ambiente, a sociedade, a economia, e a
institucionalidade. Deste modo, é necessário sistematizar indicadores que possibilitem
evidenciar a condição atual em termos de danos e consequências ambientais. A soma da
observação de indicadores permite analisar a sustentabilidade de uma bacia
hidrográfica, uma vez que são consideravelmente relevantes na avaliação da condição
atual de uma bacia (SALES, 2018).
Em Rondônia das sete bacias hidrográficas existente cinco foram implantadas
comitê de bacia hidrográfica no ano de 2014. A bacia do rio Guaporé com uma área de
43.961 km², estando localizada na região oeste do estado de Mato Grosso e sul-sudoeste
do estado de Rondônia (MOSS, 2007). Sua extensão levou a implantação de dois
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comitês de bacia hidrografia o do Rio Branco e Colorado e do Rio São Miguel ambos
com diretoria já eleita no ano de 2019.
Porém alguns municípios que estão dentro da grande bacia do Guaporé estão
fora da proposta de gestão de recursos hídricos, neste viés o presente estudo tem por
objetivo identificar o perfil territorial dos municípios que compõe a bacia hidrográfica
do rio Guaporé no estado de Rondônia, enfatizando somente os municípios que ainda
não foram implantados Comitês de bacia hidrográfica.

Metodologia
A presente pesquisa apresentou uma metodologia descritiva-exploratória para o
desenvolvimento do Relatório de Análise Estatística (RAE) , que utilizou-se a base de
dados estatísticos do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE). Os
indicadores usados para identificar o perfil sócioterritorial da bacia foram: população,
área da unidade territorial, densidade Demográfica hab/km², estimativa de crescimento
populacional conforme censo, Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e uso dos
solos.
Resultados e discussões
Foi identificada para a bacia do Guaporé uma população conforme dados do
IBGE 2010 num total de 65.847 habitantes. Com uma população estimada para 2019 de
60.318 habitantes (Tabela 1). No geral houve uma redução de 8% na população da
bacia, apenas no município de Alto Alegre dos Parecis pode ser notado um leve
crescimento populacional, já a redução mais acentuada aconteceu no município de
Cabixi e Corumbiara.
Tabela 1 População estimada ano 2019 e censo ano 2010 para os municípios da Bacia
CIDADES

População

Estimada

Queda e aumento

Diferença %

censo 2010

p/2019

Populacional

Alto Alegre dos Parecis

12.816

13.241

425

3,21%

Cabixi

6.313

5.312

-1.001

15,86%

Cerejeiras

17.029

16.323

-706

4,15%

Colorado do Oeste

18.591

15.882

-2.709

14.57%

Corumbiara

8.783

7.391

-1.392

15.85%

Pimenteiras do Oeste

2.315

2.169

-144

7,08%

Total

65.847

60.318

5.529

8,40%
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Fonte: organizado pelos autores com dados do IBGE – Cidades.

Conforme tabela 1, o município de Colorado do Oeste dentre os municípios da
bacia do Guaporé, é a que apresenta a maior concentração populacional conforme IBGE
2010, porem sua população estimada para o ano de 2019 terá uma redução de 15,85%.
A população estimada em alguns municípios do Estado de Rondônia apresenta
números menores que o do censo 2010, atribuído a migração da população de
municípios mais afastados da BR – 364 para municípios no eixo de acesso que é a BR –
364 e cidades adjacentes. Essa migração ocorre, pois, existe uma impressão de que há
mais oportunidades de trabalho nas cidades. Então as pessoas buscam essa
movimentação na busca por melhorias de vida e oportunidades de trabalho por meio da
industrialização urbana (ABRANTES, 2019).
O município de Alto Alegre do Parecis apresentou um crescimento populacional
de 3,21%, sendo o único da região da bacia do Guaporé a se destacar nesse quesito.
Com uma população predominantemente rural, com um IDH de 0,592, este município
apresenta um percentual de 46,9% da população com rendimento nominal mensal per
capita de até 1/2 salário mínimo. O que se destaca no município é a Pecuária Bovina.
Ainda que esparsamente ocupada, a bacia do Rio Guaporé é atravessada por
poucas rodovias que interligam o planalto às cidades de Costa Marques e Pimenteiras
do Oeste. A pecuária extensiva como demonstrado pelo Censo Agropecuário IBGE
2017 (Tabela 2) é a atividade econômica predominante em meio a extensas áreas de
preservação ambiental, principalmente nas áreas de planície fluviolacustre do rio
Guaporé (DANTAS, 2010).
De acordo com Dantas (2010), atualmente, o alto vale do rio Guaporé, em
especial nos municípios de Corumbiara, Cerejeiras e Pimenteiras do Oeste, vem tendo
um avanço significativo da fronteira agrícola, porém vinculado com a devastação
irresponsável da Floresta Amazônica e o cultivo de extensas áreas de soja e milho.
Sendo as principais cidades que se localizam nesse domínio, destacam-se as de GuajaráMirim, Costa Marques, São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé,
Pimenteiras do Oeste, Corumbiara, Cerejeiras e Cabixi.
Com a terceira maior área da bacia 3.060,321 km², o município de Corumbiara
se destaca com a maior área de lavoura, sendo 50.163,72 hectares cultivados, desses
45.321 são utilizados para o plantio de soja, produzindo 160.838 toneladas do grão
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(IBGE, 2017). Localizado no cone sul de Rondônia essa região tem suas áreas de
expansão para a produção de grãos, pois as condições de solo e clima são propícias para
a produção de grãos (COSTA, 2000).
Entre os municípios da bacia do Guaporé, Pimenteiras do Oeste é o que tem a
menor população, 2.315 habitantes, em contrapartida tem a maior área territorial com
6.014,733 km², e densidade demográfica de 0,38 hab/km² (IBGE,2010). O município
tem o quarto rebanho bovino 138.696 cabeças, e já vem se destacando na bacia como o
terceiro em extensão territorial na produção de soja com 29.000 hectares, com uma
produção de 113.100 toneladas ano.
Detentor do maior território, Pimenteiras também possui a maior área de floresta
sendo 75.271,45 hectares de florestas. O território do município abrange 50,07% da
Unidade de conservação Parque Estadual Corumbiara. A UC também se estende aos
municípios de Cerejeiras com 29,64% e Alto alegre do Parecis com 20,29% da área (UC
PEC, 2019).
Conclusão
Com os indicadores utilizados no presente estudo, foi possível identificar o
perfil territorial dos municípios que compõe a bacia do rio Guaporé no estado de
Rondônia. Quanto à população houve uma desaceleração no crescimento demográfico
na maioria dos municípios. Porém, na contramão, no conjunto da obra, a expansão da
pecuária e da agricultura foram significativos em relação ao uso e ocupação do solo,
fator este que explica o crescente desmatamento e deterioração dos recursos naturais,
principalmente os hídricos.
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Resumo: A malária é causada por parasitos do gênero Plasmodium. É considerada um grande
problema em saúde pública, onde anualmente milhões de pessoas são infectadas por esta
doença. No Brasil, as espécies mais encontradas são: P. vivax, P. falciparum e menos
comumente, P. malariae. O clima tropical do país favorece o ciclo do parasito, principalmente
na região amazônica. O Estado de Rondônia é considerado um estado que tem sido alvo desta
doença. Um dos métodos diagnósticos da malária é a confecção de lâminas por gota espessa.
É de extrema importância identificar corretamente a forma infectante da malária para o
sucesso do tratamento. O presente estudo visa apresentar informações, de forma descritiva,
dos achados de malária no Estado de Rondônia, entre os anos de 2015 a 2018, através de
dados do Sistema de Vigilância Epidemiológica SIVEP-malária. Neste período, o estado
apresentou 39.950 exames parasitológicos positivos, onde 2018 apresentou o maior índice de
positividade do quadriênio. A forma parasitária mais encontrada foi o P. vivax (89,8%) e o
gênero mais acometido foi o sexo masculino (66,1%). Os municípios que mais reportaram
casos de malária na região rondoniense foram: Porto Velho, Candeias do Jamari, Machadinho
D´Oeste, Guajará-mirim e Ariquemes. Estudos semelhantes a este auxiliam os impactos
gerados em saúde pública, onde através dos dados apresentados, medidas de controle geradas
por órgãos públicos deverão ser aplicadas, principalmente nas populações mais vulneráveis à
doença
Palavras-chave: Plasmodium, exame parasitológico, saúde pública.

DESCRIPTIVE STUDY OF MALARIA POSITIVE BLADES BETWEEN
2015 TO 2018 IN THE STATE OF RONDONIA.
ABSTRAT

Malaria is caused by parasites of the genus Plasmodium. It is considered a major public health
problem where millions of people are infected annually by this disease. In Brazil, the most
common species are: P. vivax, P. falciparum and less commonly, P. malariae. The tropical
climate of the country favors the parasite cycle, especially in the Amazon region. The state of
Rondonia is considered a state that has been the target of this disease. One of the diagnostic
methods for malaria is the making of slides per thick drop. It is of utmost importance to
correctly identify the infectious form of malaria for successful treatment. The present study
aims to present descriptive information on malaria findings in the state of Rondonia, from
2

2015 to 2018, through data from the SIVEP-malaria Epidemiological Surveillance System. In
this period, the state presented 39,950 positive parasitological exams, where 2018 presented
the highest positivity index of the quadrennial. The most commonly found parasitic form was
P. vivax (89.8%) and the most affected gender was male (66.1%). The municipalities that
most reported cases of malaria in the Rondonia region were: Porto Velho, Candeias do
Jamari, Machadinho D'Oeste, Guajará-mirim and Ariquemes. Similar studies help the impacts
generated in public health, where through the data presented, control measures generated by
public agencies should be applied, especially in populations most vulnerable to the disease.
Palavras-chaves: Plasmodium, parasitological examination, public health.

Introdução
A malária ainda é considerada um problema de saúde pública, onde a estimativa é que
300 milhões de pessoas sejam infectadas por ano em todo o planeta. É uma doença parasitária
causada por protozoários do filo Apicomplexa, família Plasmodiidae, gênero Plasmodium.
Atualmente são descritas cerca de 150 espécies causadoras de malária em diferentes
hospedeiros. Destas, apenas quatro espécies são capazes de parasitar o homem: P. falciparum,
P. vivax, P. malariae e P. ovale (NEVES et al, 2005).
No Brasil, as formas mais comuns dos parasitas são o Plasmodium vivax e o
Plasmodium falciparum, enquanto que em países africanos as formas mais comuns são
Plasmodium malariae e Plasmodium ovale (WHO, 2016).
A transmissão da malária ao homem se dá através das fêmeas de mosquitos anofelinos
– gênero Anopheles. Ao realizar o hematofagismo, esporozoítos presentes em suas glândulas
salivares são inoculados no local da picada. Após alguns minutos, esses parasitos migram até
os hepatócitos, se multiplicando assexuadamente até o rompimento do mesmo. Essa fase é
chamada de fase pré-eritrocítica (MACHADO et al, 2003).
Após o rompimento dos hepatócitos, merozoítos são liberados na corrente sanguínea
invadindo as hemácias circulantes, nutrindo-se principalmente da hemoglobina contida em
seu interior. Com o processo de esquizogonia, novos merozoítos são formados para invadir
outras hemácias circulantes e assim sucessivamente. A esse ciclo, dá-se o nome de fase
eritrocítica. É nesta fase em que os sintomas comuns da malária começam a aparecer.
Milhares de hemácias parasitadas se arrebentam simultaneamente, liberando merozoítos e
toxinas na corrente sanguínea, caracterizando a febre e o mal-estar. Com isso, os picos febris
característicos da malária coincidem com a liberação dos merozoítos, onde acontece a cada 48
horas na infecção pelos P.falciparum, P. vivax e P.ovale; e a cada 72 horas pelo P.malariae
(NEVES, 2005).
De acordo com o Ministério da Saúde as áreas de maior incidência da doença no
Brasil estão localizadas na região amazônica, incluindo os estados do Acre, Amapá, Pará,
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Rondônia, Roraima, Tocantins, Mato Grosso e Maranhão (figura 1). Esse fato é devido a
presença do clima tropical, que favorece o ciclo esporogônico do Plasmodium sp no
mosquito, ao desmatamento e o aumento populacional nessas áreas do país.

Figura 1. Mapa de risco da malária por município de infecção, Brasil, 2018. Fonte: Sivep-Malária e
Sinan/SVS/MS. Dados preliminares, sujeitos à alteração. Disponível em:
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2019/julho/31/Mapa-de-risco-da-mal--ria-por-munic-pio-de-infec----o-Brasil-2018-.pdf.

O Plasmodium vivax é a forma parasitária de maior ocorrência em todo território
nacional, considerado uma infecção mais branda devido ao menor parasitismo das hemácias,
porém em alguns casos formas latentes podem persistir nos hepatócitos, tornando seu
tratamento mais demorado. O Plasmodium falciparum é a forma mais agressiva da doença,
devido sua capacidade de multiplicação ocorrer de forma mais rápida, levando a destruição de
até 25% das hemácias, aumentando o risco de formação de coágulos e quadros anêmicos
severos (FIOCRUZ, 2013).
A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que o diagnóstico de pacientes
com suspeita de malária se dê por meio de exames parasitológicos de microscopia através de
lâminas confeccionadas por gota espessa, esfregaço sanguíneo, testes rápidos de diagnostico
ou técnicas moleculares.
No Brasil, a gota espessa é o método oficialmente adotado para o diagnóstico da
malária. Mesmo com o avanço das técnicas diagnósticas, este exame continua sendo
escolhido por se tratar de um método simples, eficaz e de baixo custo. Porém, para um correto
diagnóstico é preciso que o exame seja bem executado e interpretado por profissionais
capacitados (FIOCRUZ, 2013).
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A escolha do tratamento correto é considerada o principal alicerce para o controle da
doença. Antes do surgimento da resistência do P. falciparum, a cloroquina era a droga
utilizada no tratamento para as quatro espécies de plasmódios que infectam o homem. O
objetivo do tratamento é interromper as fases de esquizogonia sanguínea, responsável pelas
manifestações clínicas da doença. No Brasil, o tratamento da malária é estabelecido e
distribuído de forma gratuita pelo Ministério da Saúde. Cloroquina, Primaquina são os
medicamentos escolhidos para os P. vivax, P. malariae. Para o P. falciparum, medicamentos
como a Primaquina, Quinina e Doxiciclina são os medicamentos escolhidos no esquema
nacional (NEVES, 2005).
Segundo dados do Ministério da Saúde, o estado de Rondônia apresentou 1.239
internações de malária no período de janeiro de 2015 a agosto de 2019, totalizando 14 óbitos
(DATASUS, 2019).
Diante dos fatos abordados, este estudo visa apresentar informações dos casos de
malária no Estado de Rondônia, entre os anos de 2015 a 2018.

Materiais e Métodos
Esse trabalho trata-se de um estudo descritivo retrospectivo. A coleta de dados foi
realizada a partir do levantamento dos casos de malária no Estado de Rondônia entre os anos
de 2015 a 2018. Os dados epidemiológicos utilizados foram coletados do Sistema de
Informação de Agravos de Notificação – SINAN e do Sistema de Vigilância Epidemiológica
SIVEP-malária. As variáveis de interesse incluídas nesta análise foram os locais de
notificação, gênero acometido, positividade do exame parasitológico, e espécie de
Plasmodium diagnosticada.

Resultados e Discussão
Durante o período de 2015 a 2018 foram efetuadas 41.556 lâminas para a pesquisa de
plasmódios no Estado de Rondônia, reportados no SIVEP, das quais 39.950 foram
consideradas positivas para o método parasitológico, evidenciando uma dimensão de
positividade de 96,1% (tabela 1). A malária é uma doença de notificação compulsória e,
portanto, todos os casos suspeitos ou confirmados devem ser, obrigatoriamente, notificados às
autoridades de saúde, utilizando-se as fichas de notificação e investigação (MINISTÉRIO DA
SAÚDE, 2019).
Tabela1. Número de lâminas examinadas para malária no Estado de Rondônia e proporção de
positividade, no período de 2015 a 2018

Lâminas
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Ano
2015
2016
2017
2018
Total

Examinadas
nº
10.073
9.836
9.725
11.922
41.556

Positivas
nº
9.254
9.232
9.61
11.849
39.950

%
91,9
93,8
98,9
99,4
96,1

Fonte: SIVEP-MALÁRIA, 2019.

Conforme os dados mostrados na tabela 2, 39.950 lâminas se apresentaram positivas
para a pesquisa de plasmódios, sendo que em 2018 houve um maior registro de positividade
(11.849 lâminas) dentro do quadriênio. Os achados morfológicos para Plasmodium vivax
foram 35.881 (89,8%), por Plasmodium falciparum, 3.900 (9,8%) e para as infecções mistas
por associação de P. vivax e P. falciparum foram 169 (0,4%), sendo que nenhum dos achados
foram compatíveis com P. malariae e P. ovale. Em relação ao gênero dos pacientes
pesquisados, registrou-se um predomínio do sexo masculino, com 26.393 (66,1%) lâminas
positivas comparado com o sexo feminino, 13.557 (33,9%).
Tabela 2. Número de lâminas positivas para malária no Estado de Rondônia, de acordo com as espécies de
plasmódios infectantes, no período de 2015 a 2018.

Ano
2015
2016
2017
2018
Total

Lâminas
positivas
nº
9.254
9.232
9.615
11.849
39.950

Plasmodium vivax
nº
8.506
8.501
8.350
10.524
35.881

%
91,9
92,1
86,8
88,8
89,8

Plasmodium
falciparum
nº
%
724
7,9
707
7,7
1.213
12,7
1.256
10,6
3.900
9,8

P. vivax + P.
falciparum
nº
%
24
0,2
24
0,2
52
0,5
69
0,6
169
0,4

Fonte: SIVEP-MALÁRIA, 2019.

Os municípios que mais reportaram casos parasitológicos de malária no Estado de
Rondônia estão descritos no gráfico 1. No ano de 2015, Porto Velho registrou 4.450 (48,0%)
lâminas positivas, seguido de Candeias do Jamari, 1.242 (13,4%).
Em 2016 e 2017, Porto Velho registrou 3.669 (39,7%) e 4.281 (44,5%)
respectivamente, acompanhado de Machadinho D`Oeste com 1.503 (16,3%) em 2016 e
Candeias do Jamari, com 1.767 (18,4%) em 2017.
Em 2018, devido ao aumento dos casos de malária no Estado de Rondônia, 5.768
(48,7%) lâminas foram reportadas positivas para a pesquisa de plasmódios. Neste mesmo ano,
o segundo munícipio que mais registrou casos positivos também foi Candeias do Jamari, com
1.831 (15,4%) exames parasitológicos positivos.
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Candeias do Jamari

Machadinho D´Oeste

Guajará-mirim

Ariquemes

1905RAL

1905RAL

1901ral

1901ral

1507,0

1831,0
1901ral

1902ral

1901ral

1767,0

1905RAL

1901ral

1503,0
1901ral

1106,0
1900ral

1901ral

1242,0

1902ral

3669,0

4281,0

4450,0

5768,0

Porto Velho

1905RAL

Gráfico 1. Municípios que mais registraram exames parasitológicos positivos para pesquisa de
plasmódios no Estado de Rondônia no período entre 2015 a 2018. Fonte: SIVEP-MALÁRIA, 2019

Através dos dados levantados, pode-se observar que em 2018 houve um aumento da
positividade dos exames parasitológicos de malária. Os municípios de Porto Velho e Candeias
do Jamari foram os municípios que mais reportaram lâminas positivas.
Esse aumento vem preocupando a Agência Estadual de Vigilância em Saúde
(AGEVISA), onde em 2016 e 2017, no período de janeiro a abril, haviam sido reportados
1.990 e 1.729 casos respectivamente. Já em 2019, até o mês de abril, 2.167 casos de infecção
de malária já foram notificados no estado. Segundo informações da Agevisa, o principal
motivo para esse aumento nos casos de malária é a falta de continuação das ações no combate
ao mosquito, ou seja, quantidade insuficiente de recursos humanos para realizar as atividades
de vigilância e controle da doença, principalmente para as ações de controle vetorial
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019; PORTAL DO GOVERNO DO ESTADO DE
RONDÔNIA, 2019).

Conclusão
Com base no presente estudo pode-se concluir que durante o quadriênio 2015 a 2018,
um total de 39.950 exames parasitológicos para malária foram reportados no estado de
Rondônia, com um aumento da positividade em 2018. O Plasmodium vivax é a forma mais
prevalente encontrada na região. A população masculina foram as mais acometidas, segundo
o levantamento das informações.
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Os municípios que mais reportaram casos positivos são Porto Velho, Candeias do
Jamari, Machadinho D´Oeste, Guajará-mirim e Ariquemes. Os resultados apresentados neste
estudo são de grande importância em saúde pública, pois através desses dados torna-se
possível que gestores e autoridades públicas desenvolvam ações de controle e prevenção
continuada, principalmente nas populações mais vulneráveis à malária, demonstradas pelo
estudo.
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Resumo:As hepatites virais são caracterizadas como infecções sistêmicas que possuem um
tropismo primário pelo fígado e são ocasionadas por diferentes agentes etiológicos,
apresentando semelhanças clínico-laboratoriais, mas também particularidades explícitas nas
características epidemiológicas e no progresso da doença. Diante disso, foi realizada uma
abordagem bibliográfica no intuito de compilar informações sobre as principais características
das hepatites. As hepatites virais constituem um problema de saúde pública por estarem
vinculadas as doenças endêmico-epidêmicas e por contribuírem para o aumento dos índices
de morbidade e mortalidade. Por isso, conhecer as particularidades epidemiológicas das
doenças auxilia na correta utilização das medidas que impedem e minimizam os efeitos
agravantes do percurso dessas.
Palavras-chave: Hepatites virais. Epidemiologia. Prevenção.

VIRAL HEPATITIS: a bibliographical review.
ABSTRAT

Viral hepatitis are characterized as systemic infections that have a primary liver tropism and
are caused by different etiological agents, presenting clinical and laboratory similarities, but
also explicit peculiarities in the epidemiological characteristics and disease progression.
Therefore, a bibliographic approach was performed in order to compile information on the
main characteristics of hepatitis. Viral hepatitis is a public health problem because it is linked
to endemic-epidemic diseases and contributes to increased morbidity and mortality rates.
Therefore, knowing the epidemiological particularities of diseases helps in the correct use of
measures that prevent and minimize the aggravating effects of their path.
.
Palavras-chaves: Viral hepatitis. Epidemiology. Prevention.
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Introdução
As hepatites virais são doenças que possuem um tropismo primário pelo fígado e são
ocasionadas por diferentes agentes etiológicos. Essas doenças apresentam semelhanças
clínico-laboratoriais, mas também possuem particularidades explícitas nas características
epidemiológicas e no progresso da doença (FERREIRA e SILVEIRA, 2004).
Segundo Macedo et al. (2014), as hepatites virais são caracterizadas como infecções
sistêmicas cuja fisiopatologia fundamenta-se na resposta inflamatória hepática ao vírus e suas
manifestações clínicas são variadas, podendo ser desde uma infecção assintomática até uma
potencialmente grave. É importante mencionar que, segundo os mesmos autores, as hepatites
A, B, C, D e E são os tipos mais comuns das hepatites verificadas no mundo, e representam
cerca de 90% dos casos.
De acordo com o Ministério da Saúde (2015), a distribuição das hepatites virais é
universal, constituindo um problema de saúde pública por estarem vinculadas às doenças
endêmicas-epidêmicas, as quais, atingem grande parte da população e atuam fortemente para
o aumento dos índices de morbidade e mortalidade perante os sistemas de saúde, como o
Sistema Único de Saúde (SUS). Outra relevante característica refere-se à possibilidade de um
número elevado de indivíduos serem acometidos pelas hepatites virais e por estas, evoluírem
rapidamente para complicações agudas e crônicas (FERREIRA e SILVEIRA, 2004).
Visto isso, o presente trabalho tem como objetivo apresentar as características das
principais hepatites virais e dos seus respectivos vírus, correlacionando-as à importância do
diagnóstico precoce e das medidas de prevenção, pois, compreender as formas de transmissão
e evolução da doença, assim como as medidas de prevenção, tornam-se essenciais perante sua
importância para a saúde pública no Brasil e no mundo.

Materiais e Métodos
Esse estudo se trata de uma abordagem exploratória e bibliográfica (GIL, 2002),
através do levantamento de dados provindos de periódicos, revistas, trabalhos científicos em
plataformas como Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), National Library of
Medicine (PUBMED) e no Google Acadêmico, assim como também, em sites como o
Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde. Os descritores utilizados foram:
hepatites virais, tipos de Hepatites e características das hepatites virais. Foram reunidos ao
todo 29 documentos que tiveram como critérios de inclusão publicações no período entre os
anos 2000 a 2019, dando prioridade para os trabalhos redigidos em inglês, porém, não
excluindo os redigidos em outras línguas, no intuito de reunir o maior número de documentos
fidedignos relacionado ao assunto.
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Revisão da literatura
As hepatites virais constituem um grupo de doenças ocasionadas por diferentes
agentes etiológicos, que, do ponto de vista clínico e epidemiológico são designados por letras
do alfabeto e possuem em comum o hepatotropismo (BRASIL, 2015). Estas podem ser
classificadas em agudas e crônicas, sendo que, todos os agentes etiológicos podem ocasionar
as formas agudas da doença, sendo os tipos A, B e E os que mais impulsionam essa fase. Em
contrapartida, as hepatites crônicas são ocasionadas praticamente pelos tipos B, C e Delta
(FILHO et al., 2013).
Apesar dos vírus terem familiaridade com os hepatócitos, a lesão hepática não é
ocasionada por dano citopático direto, sendo os mediadores inflamatórios os principais
responsáveis pelos agravos. Inicia-se assim, uma resposta comandada por linfócitos T, pois as
células infectadas do fígado passam a expressar os genes do vírus. Ademais, citocinas próinflamatórias, células natural killer (NK) e anticorpos celulares se ligam aos antígenos
expressos na parede celular dos hepatócitos, sendo desencadeadores da lesão necrótica
inflamatória (FILHO et al., 2013).
Os vírus desencadeadores das hepatites A e E compõem o grupo que são ocasionados
por transmissão fecal-oral, estando inteiramente ligados as condições de saneamento básico,
higiene pessoal, da qualidade da água e dos alimentos. Enquanto isso, as hepatites B, C e
Delta vinculam-se ao grupo que possui como principal forma de transmissão à via sexual,
parenteral, vertical e transversal (FILHO et al., 2013). Assim, a prevenção é a principal forma
de diminuir a ocorrência destas doenças.

Hepatite A
O vírus desencadeador da hepatite A (HAV) pertence à família Picornaviridae,
correspondendo ao único do gênero Hepatovírus. Este é formado por um capsídeo de forma
icosaédrica constituído pelas proteínas estruturais VP1, VP2 e VP3, que envolvem o genoma
viral. Possui RNA de filamento único, pequeno e invólucro, se replicando no citoplasma dos
hepatócitos, onde se localizam. O Homem é o seu único hospedeiro e o período de incubação
varia de 15 a 45 dias (MACEDO et al., 2014; BRASIL, 2015).
A transmissão do vírus da HAV, de acordo com Gomes et al. (2012), é ocasionada
principalmente pela via fecal-oral, normalmente pela ingestão de água e alimentos
contaminados, assim como também por exposição interpessoal, sendo que, denota-se como
motivos para essas contaminações a precariedade dos saneamentos básicos, a estabilidade da
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partícula do vírus no meio ambiente, os elevados números de infecções assintomáticas e o
grande número de partículas virais presente nas fezes.
De maneira geral, não foi estabelecida cronicidade para os casos acometidos pelo
HAV. Apenas cerca de 5% a 10% dos casos são assintomáticos, estando esses mais
relacionados às crianças de áreas endêmicas, enquanto a maiorias dos casos, principalmente
em adultos, seguem com infecções sintomatológicas e por vezes mais graves. Quando há
sintomas, estes se apresentam como anorexia, dor abdominal, febre baixa, colúria e icterícia,
mal estar geral e quadros de náuseas e vômitos, além de manifestações extra-hepáticas, que
por vezes, são pouco frequentes. Vale mencionar que, conforme cita o autor, a gravidade mais
temida equivalente à evolução da doença é o quadro de hepatite fulminante, ocasionado
normalmente em pessoas sem contato prévio com o vírus ou pacientes hepatopatas crônicos
(GOMES et al., 2012).
Em relação ao diagnóstico, são utilizados testes imunológicos para a detecção de
imunoglobulinas M, ditas Anti-VHAIgM que são dirigidas as proteínas do capsídeo viral,
podendo estas, serem detectadas nos primeiros 5 a 10 dias após a infecção e as
imunoglobulinas G (Anti-VHAIgG) que podem ser detectadas tanto simultaneamente quanto
durante as duas primeiras semanas da fase aguda, e estas, em particular, persistem durante
anos caracterizando a proteção contra reinfecção. Vale mencionar que não existem alterações
laboratoriais específicas da hepatite A, estando as aminotransferases detectáveis em níveis
elevados já no período prodrômico da doença (PEREIRA e GONÇALVES, 2003).
Segundo Gomes et al. (2012) não há tratamento específico para a infecção pelo vírus
da hepatite A, sendo direcionada a terapêutica aos cuidados relacionados com os sintomas e
exercendo avaliações contínuas dos marcadores sorológicos e de função hepática. Os
pacientes que desenvolvem a forma fulminante são direcionados a terapia intensiva, no intuito
de auxiliar na manutenção das condições de vida enquanto há recuperação da função hepática.
Como a principal via de transmissão é a fecal-oral, a prevenção ocorre a partir dos
métodos de higiene pessoal e da disponibilização de saneamento básico, sendo que,
atualmente, também há a disponibilização de vacinas contra o vírus da hepatite A. A hepatite
A possui distribuição mundial, sendo endêmica em muitas regiões, porém, a infecção varia
muito de acordo com o grau de higiene e disponibilidades sanitárias dirigidas à população,
salientando assim, a necessidade da educação e promoção em saúde (CUTHBERT, 2001).

Hepatite B
A hepatite viral B é ocasionada por um vírus DNA pertencente à família
hepadnaviridae, que possui no seu genoma um DNA circular e parcialmente duplicado.
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Existem cerca de dez genótipos do VHB que variam conforme a distribuição geográfica,
sequência de nucleotídeos e patogenicidade, e evidências comprovam que, a resposta ao
tratamento e a evolução para a cronicidade variam em função desses genótipos
(PYRSOPOULOS, 2011).
A hepatite B possui como forma de transmissão as vias parenteral, sexual e vertical. A
hepatite B é considerada uma IST pois é transmitida por soluções de continuidade (mucosas e
pele) e relações sexuais desprotegidas. A transmissão sexual caracteriza a forma mais
prevalente e a vertical ocasiona evolução desfavorável com maior chance de cronicidade
(BRASIL, 2015).
De acordo com o Ministério da Saúde (MS, 2010), a infecção pelo vírus da hepatite B
pode desencadear um quadro agudo ou crônico da doença, sendo ambas as formas
oligossintomáticas. De acordo com o MS (2019), os sintomas da hepatite B são semelhantes
aos da hepatite A, como dor ou desconforto abdominal, dor muscular, fadiga, náuseas,
vômitos, perda de apetite, febre, urina escuro e amarelamento da pele e olhos. A evolução
desta para eventos extra-hepáticos, embora sejam menos frequentes que na hepatite C,
representam cerca de 20% dos casos, e incluem Glomerulonefrite, Poliarterite Nodosa,
síndrome semelhante a doença do soro, Crioglobulinemia Mista Essencial e outras (LOPES e
SCHINONI, 2011).
Relacionado ao diagnóstico laboratorial, são realizados testes sorológicos (pesquisa de
antígenos e anticorpos) e moleculares (quantificar e qualificar o DNA viral) para a detecção
dos constituintes do vírus durante nas diferentes fases da infecção. Os principais métodos
empregados frente a esse diagnóstico, atualmente, são os ensaios imunoenzimáticos (ELISA),
a quimiluminescência, e ensaios imunohistoquímicos (LOPES e SCHINONI. 2011).
O tratamento tem como objetivo principal, melhorar a qualidade de vida dos pacientes
crônicos, prevenindo a evolução da doença e consequentemente o desenvolvimento de câncer
hepático, tentando suprimir a replicação viral antes que ocorra dano irreversível (EASL, 2017;
FERREIRA, 2000). Desse modo, para todos os casos, o objetivo final do tratamento é
promover a aniquilação do HBsAg, pois assim, não há infecção ativa pelo vírus. Cerca de
90% dos casos evoluem para a cura espontânea da infecção, aparecendo anti-Hbs que indicam
a processo de cura (FERREIRA, 2000).
A vacina, segundo o Ministério da Saúde (2019) e Lopes (2011), é a medida
preventiva mais eficaz em populações adultas em áreas de prevalência de infecção pelo HBV,
sendo ofertada pelo SUS no calendário Nacional de Vacinação infantil, estando disponível
para crianças de 15 meses a 5 anos incompletos e também para alguns grupos específicos,
como profissionais do sexo. Porém, apesar de sua disponibilidade, a cobertura vacinal contra
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a hepatite B no país ainda é pequena em populações-alvos, sendo de extrema importância à
promoção de novas estratégias direcionadas aos subgrupos populacionais (BAARS et al.,
2009; CHRISTENSEN et al., 2004).

Hepatite C
O HCV é o principal agente etiológico desencadeador da hepatite crônica, sendo
responsável por desenvolver a hepatite C. A partícula viral é composta por um envelope
lipoproteico, contendo duas glicoproteínas conhecidas como E1 e E2

,

além

de,

um

capsídeo proteico que envolve o genoma viral (BRASIL, 2015). De acordo com Constancio et
al. (2018), o HCV é um RNA vírus que possui contabilizados 6 genótipos e múltiplos
subtipos, variando conforme a região geográfica.
A principal via de transmissão é a parenteral, por isso, indivíduos que receberam
transfusões de sangue/hemoderivados antes de 1993, pessoas que utilizam drogas injetáveis
ou inaláveis e que compartilham objetos de uso ou que apresentam formas de exposição
percutânea como piercings e tatuagens são considerados grupos de risco para a doença
(BRASIL, 2015; WESTBROOK e DUSHEIKO, 2014). Vale mencionar ainda que, a
transmissão sexual e a vertical são raras, mas existentes.
Os sintomas desencadeados pela infecção causada pelo vírus da hepatite C são: Dor ou
inchaço abdominal, fadiga, náusea, vômito, perda de apetite, febre, urina escura, coceira,
Icterícia e sangramento no esôfago ou estômago. A cronificação ocorre em 70% a 85% dos
casos, sendo que, entre um quarto e um terço destes evoluem para agravos com cirrose e
formas histológicas graves, entre um período de 20 nos, caso não sejam tomadas medidas
terapêuticas (BRASIL, 2015).
Os testes inicialmente realizados como os imunoensaios e testes rápidos utilizam do
sangue total, soro ou plasma para triagem para identificar a presença/ausência dos anticorpos
anti-HCV, sendo que, as amostras positivas/reagente são confirmadas com testes específicos
(ANTONIA e MOTA, 2007).
Ainda não existe tratamento específico para a hepatite C, tendo como objetivo
terapêutico impedir a progressão da doença hepática inibindo a replicação viral (ANTONIA e
MOTA, 2007; STRAUSS, 2001). Porém o tratamento, segundo a Organização Mundial de
Saúde (2016) e Strauss (2018), vem ganhando avanço junto às novas medicações
desenvolvidas, como os medicamentos antivirais de ação direta, que estão possibilitando
quadros de administração mais curta e por via oral, com cerca de 90% dos casos possuindo
efeitos adversos menores comparados ao uso dos interferons.
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Em relação à prevenção desta, como ainda não existe vacina é necessário evitar o
contato com sangue contaminado, ter relações sexuais desprotegidas, e o compartilhamento de
objetos perfurocortantes. De acordo com Minme et al. (2018), a principal via de transmissão
da hepatite C é a parenteral, que ocorre devido o compartilhamento de material injetável entre
usuários de drogas e pela inadequada reutilização ou esterilização de materiais
perfurocortantes utilizados em serviços de saúde. Dessa maneira, um importante fator
empregado para a prevenção da hepatite C, foram os métodos de rastreio nos doadores de
sangue, pois a identificação dos pacientes acometidos pelo vírus, se torna uma das formas
mais eficientes de prevenção (ANTONIA e MOTA, 2007).

Hepatite D
O vírus da hepatite Delta ou D, foi descoberto por Rizzetto et al. em 1977, durante
uma análise de biópsias hepáticas em pacientes que possuíam cronicidade na infecção pelo
vírus B e lesões hepáticas graves (BOTELHO-SOUZA et al., 2017).
Esse vírus, segundo Fonseca (2002), é reconhecido por ser o mais patogênico e
infeccioso dentre os vírus das hepatites virais, pois, possui elevada capacidade na dominância
sobre outros tipos virais, como, por exemplo, sua coinfecção com o VHB ou sua tripla
infecção com os VHB e VHC. Vale mencionar que, esse vírus possui efeito inibitório na
síntese dos antígenos virais do VHB durante uma superinfecção.
De acordo com Rizzetto (2015), a estrutura viral é composta por ácido ribonucléico
com peculiaridade única e que produz os antígenos Delta pequeno que atua sobre a replicação
viral e o antígeno Delta grande que age na interação com o AgHBs que atua na formação da
embalagem do RNA. Segundo o Wedemeyer (2010), o vírus da hepatite D é dependente do
VHB para causar infecção em humanos, pois este utiliza o antígeno de superfície S em sua
patogênese.
A transmissão do vírus da hepatite D é semelhante ao da hepatite B, ocorrendo por
meio da via sexual, parenteral e vertical. Desse modo, relações sexuais desprotegidas,
compartilhamento de material de uso de drogas, compartilhamento de objetos pessoais,
transfusão de sangue infectado e mãe infectada durante a gestação são situações propícias
para a exposição ao vírus e sequente contaminação (BRASIL, 2015).
Relacionado aos graus de infecção, a hepatite D é considerada uma coinfecção quando
ocorre na fase primária ou aguda da infecção pela hepatite B e dita uma superinfecção quando
os quadros de hepatite B estão cronificados (RIZZETTO, 2015). De acordo com Rizzetto e
Alaviam (2013), o Vírus da hepatite D está vinculado ao agravamento precoce das condições
da doença hepática como a cirrose hepática, hepatite fulminante e carcinoma hepático (DE
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OLIVEIRA et al., 2015). O prognóstico para os casos de coinfecção entre os vírus B e D
ocorre com eliminação do vírus e completa recuperação em 95% dos casos. Em contrapartida,
os casos de superinfecção tornam-se mais grave, ocorrendo cronificação em quase 80% dos
casos (FONSECA, 2002).
O diagnóstico ocorre de forma complexa, devido a necessidade da avaliação de
diversos

marcadores

sorológicos.

Utilizam-se

técnicas

de

imunoperoxidase,

imunofluorescência, imunoenzimáticas (ELISA) e radioimunoensaio para detecção das
frações de antígenos e anticorpos (FONSECA, 2002). O tratamento segundo Fonseca (2002),
tem como objetivo primário realizar a eliminação do vírus, interromper a replicação e reduzir
as aminotransferases e o processo inflamatório do fígado. De acordo com, o interferon-α
ainda se faz o principal tratamento e estudos mostram uma taxa de resposta virológica
mantidas próximas a 20% (ALVARADO-MORA et al., 2013).
Desse modo, como o vírus da hepatite D é dependente do VHB, a melhor forma de
prevenção é a utilização da vacina contra a hepatite B, no entanto, a imunização ativa torna-se
eficaz apenas nas coinfecções entre indivíduos suscetíveis a infecção pelo VHB, sendo que,
em portadores crônicos do VHB e residentes de áreas endêmicas pela infecção do VHD, a
profilaxia da superinfecção se faz ineficaz, mostrado assim que, os cuidados individuais se
fazem importantes perante o quadro (FONSECA, 2002).

Hepatite E
O vírus desencadeador da hepatite E pertence à família Caliciviridae, é um agente
etiológico esférico, não envelopado, constituído por um RNA de hélice única (GOMES et al.,
2012). Possuindo transmissão fecal-oral, a hepatite E se assemelha em vários pontos a
hepatite A. A hepatite E é uma doença viral infecciosa e contagiosa, e seu período de
incubação varia entre 15 a 60 dias. Esta ocorre tanto de forma epidêmica, como também em
forma esporádica, principalmente nos países subdesenvolvidos que possuem regiões
endêmicas (BRASIL, 2005).
Normalmente, os quadros de infecção pelo vírus da hepatite não evoluem para a
cronicidade, mas, podem surgir sintomas como náuseas, vômitos, colúria, icterícia, hipocolia,
febre e, em formas mais graves podem ocorrer colestases, hepatomegalia e em casos de
gestantes infectadas no primeiro trimestre da gravidez, pode haver evolução para hepatite
fulminante (FOCACCIA, 2005; BRAUNWALD et al., 2008).
Como mencionado, a via de transmissão do vírus da hepatite E é a fecal-oral, sendo a
contaminação da água e das condições de saneamento os principais disseminadores do
problema e uma característica peculiar do vírus é que este, diferente de outros, possui raridade
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na transmissão por meio de relações interpessoais e contato íntimo. O diagnóstico é realizado
através da detecção da presença de IgM anti-VHE no soro de pacientes com suspeita
diagnóstica e vinculado ao tratamento, este se faz semelhante aos métodos empregados aos
outros casos de hepatite virais (GOMES, 2012).
De acordo com Gomes (2012), a profilaxia se baseia principalmente na instalação e
adequação de sistemas de saneamento básico, controle do suprimento de água potável e
destino de esgoto, além da educação em saúde e higiene pessoal.

Conclusão
As hepatites virais caracterizam-se por ser um problema de saúde pública mundial que
estão vinculadas as doenças endêmico-epidêmicas e que contribuem com os índices de
morbidade e mortalidade no país e no mundo. As principais vias de transmissão dos vírus são
as vias parenteral, vertical, fecal-oral e sexual, sendo, o autocuidado a principal forma de
prevenção. Desse modo, cada tipo de hepatite possui uma particularidade e, conhecer essas
características auxilia na correta utilização das medidas diagnósticas, terapêuticas e
preventivas que impedem e minimizam os efeitos agravantes do percurso da doença.
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RESUMO: Os alimentos são passíveis de contaminação por diferentes agentes etiológicos,
que podem levar ao desenvolvimento de diversas enfermidades. As DTA de origem
bacteriana são prevalentes no Brasil e no mundo, podendo ocorrer sob a forma de surto ou
individualmente. Os principais patógenos aflorantes ligados às doenças alimentares são:
Escherichia coli enterohemorrágica, Enterobacter sakazakii, Listeria monocytogenes e
Campylobacter jejuni. Porém, a salmonelose, cujo agente causal é a Salmonella sp. ainda
aparece como uma das DTA mais significativas na maioria dos países. Os alimentos mais
frequentemente envolvidos com as DTA foram os crus ou parcialmente cozidos,
principalmente àqueles a base de ovos e produtos cárneos. Os microrganismos podem estar
presentes no ambiente natural do homem (água, solo, ar, poeira), no próprio homem e em
todos os seres vivos, sendo assim, qualquer alimento que o homem consome pode estar
contaminado por microrganismos. Sugerem-se medidas de controle que envolva não somente
os setores de saúde e vigilância, mas principalmente, a população através de regulamentação
de normas e fiscalização de produção de alimentos e a educação e regulamentação de
manipuladores, a fim de favorecer boas práticas de higiene evitando doenças transmitidas por
alimentos.
Palavras chave: Patógeno, DTA, Alimentos e contaminação.
ABSTRACT: Foods are susceptible to contamination by different etiological agents, which
can lead to the development of many different diseases. DTA of bacterial origin are prevalent
in Brazil and worldwide, and may occur in the form of an outbreak or individually. The main
outbreak pathogens linked to food diseases are: Enterohemorrhagic Escherichia coli,
Enterobacter sakazakii, Listeria monocytogenes and Campylobacter jejuni. However,
salmonellosis, whose causal agent is Salmonella sp. still appears as one of the most
significant DTA in most countries. The foods most often involved with DTA were raw or
partially cooked, especially egg-based and meat products. Microorganisms may be present in
man's natural environment (water, soil, air, dust), in man himself and in all living beings, so
any food that man consumes may be contaminated by microorganisms. Control measures are
suggested that involve not only the health and surveillance sectors, but mainly the population
through regulation of regulatory standards and food production supervision and education and
manipulators regulation, in order to favor good hygiene practices avoiding food diseases.
Keywords: Pathogen, DTA , Food and contamination.
INTRODUÇÃO
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Existem aproximadamente 250 tipos de doenças alimentares e, dentre elas, muitas são
causadas por micro-organismos patogênicos, os quais são responsáveis por sérios problemas
de saúde pública e expressivas perdas econômicas (Oliveira et al., 2010).
Segundo Peresi et al. (2004), os alimentos são passíveis de contaminação por diferentes
agentes etiológicos, que podem levar ao desenvolvimento de diversas enfermidades. Ainda de
acordo com o autor, as doenças transmitidas por alimentos (DTA) de origem bacteriana são
prevalentes no Brasil e no mundo, podendo ocorrer sob a forma de surto ou individualmente.
O autor ainda afirma que a contaminação de alimentos por bactérias representa um sério
problema de segurança alimentar, onde apenas um pequeno percentual das ocorrências chega
ao conhecimento das instituições que investigam estas doenças, o que prejudica a qualidade
da informação epidemiológica.

Welker et al. (2010), alerta a necessidade de orientar e educar a população quanto aos
cuidados necessários na conservação, manipulação e consumo dos alimentos, às boas práticas
de fabricação e aos riscos que os alimentos contaminados representam. Ainda segundo o
autor, adotando-se essas medidas, o número de surtos de DTA poderá ser reduzido.
Geralmente os alimentos com aparência, odor e sabor normais são os que mais estão
envolvidos nos surtos de DTA's, visto que, de acordo com Oliveira et al. (2010), a dose
infectante de patógenos alimentares geralmente é menor que a quantidade de
microorganismos necessária para degradar os alimentos. Sendo assim, ainda segundo os
autores, alimentos com características organolépticas alteradas dificilmente causam surtos
alimentares, uma vez que não são consumidos devido à sensação repulsiva que causam aos
consumidores.
Oliveira et al. (2010) ressalta que, disseminar informações sobre DTA facilita no
atendimento aos doentes e na quebra da cadeia de transmissão, para a eliminação ou a
redução dos riscos relacionados a essas ocorrências e para o aumento da segurança
microbiológica dos alimentos. Os sintomas desse tipo de contaminação podem ser diversos,
Oliveira et al. (2010) diz que os mais comuns incluem dor de estômago, náusea, vômitos,
diarreia e, por vezes, febre. Ainda segundo os autores, na maioria dos casos, a duração dos
sintomas pode variar de poucas horas até uma semana, dependendo do estado físico do
paciente, do tipo de microorganismo ou toxina ingerida.
Sendo assim, faz–se importante alertar a população sobre doenças transmitidas por
alimentos causadas por diversos patógenos, principalmente as bactérias que são a maioria dos
agentes contaminantes, já que de acordo com Peresi et al. (2004), ainda são escassas as
publicações de investigação de doenças transmitidas por alimentos no Brasil.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
De acordo com Ministério da Saúde (2004), a alimentação faz parte dos requisitos
considerados básicos para a promoção e proteção da saúde, contribuindo para o potencial de
crescimento e desenvolvimento do ser, bem como com sua qualidade de vida e cidadania.
A investigação epidemiológica de um surto é de responsabilidade do órgão municipal
de saúde. Caso o Município não disponha de condições para promover a investigação
epidemiológica, este deverá comunicar o fato à Secretaria de Estado da Saúde – SES
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(SANTOS, 2012). Nos casos mais complexos, é responsabilidade da Secretaria de Vigilância
em Saúde o apoio às SES (SVS, 2008). Uma das formas de se determinar a qualidade de um
alimento é pelo controle da qualidade analítica. Essa técnica enfoca a abordagem na inspeção,
durante a produção do alimento, até a execução de testes químicos e microbiológicos no
produto final (SOUSA, 2006).
De acordo com a Secretaria de vigilância em Saúde (2011), existem mais de 250 DTA,
sendo grande parte causada por infecções de bactérias e suas toxinas. A interferência na
manipulação inadequada de alimentos pode ajudar para maximizar a segurança do
manipulador no manuseio de alimentos, e aumentar as perspectivas educacionais deste e
fornecer à população um alimento seguro, do ponto de vista microbiológico (LEVINGER,
2005). De acordo com Finlay & Falkow (1997), uma das formas de ensinar o manipulador é
fazer com que o mesmo tenha conhecimento da forma como os microrganismos
potencialmente veiculadores de DTA atuam no hospedeiro humano e o que se poderia fazer
para do ponto de vista microbiológico seja ofertado alimentos mais seguros. “Vários
patógenos possuem mecanismos de interação comuns com o hospedeiro, embora cada espécie
tenha desenvolvido uma estratégia única que o capacita a explorar a célula eucariótica”
(FINLAY & FALKOW p.88, 1997).
De acordo com Sousa (2006):
A microbiota de um alimento é constituída por microrganismos
associados à matéria prima e por contaminantes, que foram
adquiridos durante os processos de manuseio e processamento (pelos
manipuladores de alimentos) e aqueles que tiveram condições de
sobreviver aos processos aplicados durante o preparo do alimento e
seu acondicionamento (Sousa p03, 2006).
Assim, esses microrganismos podem contaminar alimentos em qualquer um dos
estágios da produção, beneficiamento, manuseio, processamento, acondicionamento,
distribuição e durante a preparação para consumo (SOUSA, 2005). Uma grande quantidade
de alimentos está suscetível a uma gama de microrganismos, entretanto, é possível controlar
os níveis de contaminação e manter a microbiota em um número aceitável pela legislação
vigente, através da educação do manipulador, “conhecimento e emprego de fatores que
influenciam o crescimento de microrganismos em alimentos, dentre outras ações” (LIMA &
SOUSA, p.175 2002).
METODOLOGIA
Para o desenvolvimento desta pesquisa, foi utilizado o método de pesquisa
bibliográfica. Para atingir os objetivos fez necessárias consultas em bibliografia, livros, teses,
monografias que abordam o assunto com maior objetividade e a comparação com trabalhos
semelhantes já concluídos.

PRINCIPAIS AGENTES ETIOLÓGICOS ENVOLVIDOS EM DTA
Os principais patógenos aflorantes ligados as doenças alimentares de acordo com
Graciano et al. (2003), são: Escherichia coli enterohemorrágica , Enterobacter
sakazakii , Listeria monocytogenes e Campylobacter jejuni. Porém, a salmonelose, cujo
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agente causal é a Salmonella sp., ainda aparece como uma das DTA mais significativas na
maioria dos países (SILVA & AMARAL, 2004).
Welker et al. (2010), aponta as bactérias como principal agente causador de DTA'S,
sendo elas: Escherichia coli (41% das contaminações), Salmonella spp. (25%) e
Estafilococos coagulase positiva (21%), conforme cita Nadvorny, Figueiredo & Schmidt
(2004), afirmam em seu trabalho que a Salmonella sp. foi o agente prevalente nos surtos de
DTA em 2000 no Rio Grande do Sul. Os autores ainda afirmam que, dos surtos de
salmonelose investigados, 72,8% possuíram matéria prima sem inspeção ou manipulação
correta, sendo fatores determinantes da contaminação.
Com base nos dados obtidos por Oliveira et al. (2010), microrganismos como
Salmonella, S. aureus, Bacillius. cereus e E. coli foram agentes bacterianos importantes nas
DTA ocorridas em diferentes países. Peresi et al. (2004) diz que, os estudos de rastreamento
epidemiológico da intoxicação estafilocócica apontam o manipulador de alimentos como
elemento incisivo no processo de disseminação do microrganismos.
Falcão et al. (2007), descreve o Plesiomonas shigelloides como um bacilo
Gramnegativo, pertencente à família Enterobacteriaceae. Grande parte das infecções
humanas causadas por P. shigelloides, são veiculada pela água, pois a bactéria está presente
em águas não tratadas que são usadas para beber, recreacionais ou para lavar alimentos que
são consumidos sem o devido cozimento ou aquecimento (FALCÃO et al., 2007), causando
assim, gastrenterite, que normalmente é acompanhada de febre, calafrio, dor abdominal,
náusea, diarreia ou vômito.
As bactérias do gênero Shigella são a causa de doenças diarreicas no homem resultante
de uma inflamação aguda do trato intestinal. As bactérias Shigella ssp. Infectam os alimentos
por intermédio do material fecal humano. Seja por contaminação na água ou na mão do
manipulador (ARIZA, 2010). Paula (2009) concorda que, contaminação com Shigella
frequentemente ocorre devido à má higienização pessoal do manipulador. Devido sua alta
resistência a ácidos, somado a tolerância a níveis elevados de sais, a Shigella ssp. pode
sobreviver em alimentos com pH reduzido, como: frutas, vegetais e alimentos preparados a
vácuo (WARREN; PARISH & SCHNEIDER, 2006).
Entre os anos de 1999 e 2004 o Instituto Osvaldo Cruz, no Rio de Janeiro, reportou e
isolou 296 casos de Shigella. As espécies mais frequentes foram S. sonnei e S. flexneri com
44,2% e 52,7% respectivamente. Peirano, Souza & Rodrigues (2006) constataram que a
região Sudeste do Brasil possui a maior taxa de isolamento de Shigella (39%), seguida pela
região Nordeste (34%). Já a região Sul possui a menor taxa correspondendo a apenas 3% dos
isolamentos.
Outra bactéria relacionada às DTA Klebsiella spp, quando estudada por Almeida (2015)
foi constatado que em 70% das amostras de sanduiches analisadas apresentaram
contaminação para Klebsiella spp. Segundo Matos (2013), a presença de Klebsiella spp. se dá
pela transmissão através do queijo, que é um dos componentes dos sanduíches naturais,
estudos relacionados mostram que esse produto é um grande vinculador de microrganismos
patogênicos. “A transmissibilidade de microrganismo patogênico se da pela forma primitiva
desde a obtenção do leite até o preparo artesanal do queijo” (MATOS p.03, 2013).

PRINCIPAIS ALIMENTOS ENVOLVIDOS EM SURTOS DE DTA
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Segundo Balbani (2005), com o avanço da globalização os problemas relacionados à
qualidade e segurança dos alimentos para consumo humano se tornaram mais notáveis. A
facilidade de distribuição de alimentos industrializados pelo mundo e a livre importação de
produtos são exemplos típicos, sendo um fator contribuinte para a sua contaminação e,
consequentemente, para a ocorrência de danos à saúde humana.
Os microrganismos podem estar presentes no ambiente natural do homem (água, solo,
ar, poeira), no próprio homem e em todos os seres vivos, sendo assim, qualquer alimento que
o homem consome pode estar contaminado por microrganismos, conforme Sousa (2006).
Os alimentos mais frequentemente envolvidos com as DTA foram os crus ou
parcialmente cozidos, principalmente àqueles a base de ovos e produtos cárneos, como citam
Oliveira et al. (2010). Os alimentos cárneos estão com muita frequência ligados a surtos de
DTA, uma vez que contribuem para o crescimento e a sobrevivência dos micro-organismos
patogênicos, devido a alguns determinantes, tais como: pH, atividade da água e variedade de
nutrientes (WELKER et al. 2010); (AMSON et al. 2006).
Autores como Nadvorny et al. (2000); Nutriplus et al. (2011), relatam resultados
similares quanto ao envolvimento de salmonelose nos preparos de comidas. Bem como, os
autores Costalunga & Tondo (2002), onde relataram que os alimentos preparados com ovos
estiveram envolvidos em 72,2% dos surtos de salmonelose, e a carne de frango, em 11,4%
dos surtos. Esses resultados confirmam pesquisa realizada anteriormente, no estado do Rio
Grande do Sul, onde as pesquisas apontaram a maionese caseira como o alimento mais
frequente relacionado a esses eventos, representando 42,4% dos surtos (COSTALUNGA &
TONDO, 2002). Pesquisas realizadas em São Paulo por Simões et al. (2001), também
demonstra que a maionese é o alimento envolvido nesse tipo de surtos (57,0%), seguido pela
cobertura de bolos (15,0%). Esses resultados corroboram com os de diversos outros estudos
brasileiro de acordo com Hofer & Reis (1994). Em países como Espanha, e Argentina
pesquisadores confirmam que a maionese foi o alimento preparado mais frequentemente
envolvido em surtos de salmonelose (PERALES & AUDICANA, 1989; CAFFER &
EIGUER, 1994).
Uma importante forma de fazer controle das DTA's é através da qualidade analítica, ou
seja, essa técnica enfoca a abordagem na inspeção, durante a produção do alimento, até a
execução de testes físico-químicos, químicos e microbiológicos no produto final, segundo
Sousa (2006). Entretanto, ainda de acordo com o pesquisador, existem dificuldades de se
analisarem as amostras em quantidade suficiente para obtenção de informações sobre o lote
do produto, uma vez que incluem análises microbiológicas que são demoradas, de alto custo e
que necessitam de pessoal qualificado.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base no exposto, e tendo em vista todo o conteúdo pesquisado referente às
doenças transmitidas por alimentos, constata-se que as DTA foram e continuam sendo um
grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo. A cada ano aumenta o numero de
surtos registrados, e milhares de pessoas são acometidas de patógenos os quais já são
encontrados na agua e principalmente nos alimentos, e na sua grande maioria poderiam ser
evitados. Porém, por falta de instrução ou desleixo no manuseio de alimentos é fácil notar a
forma banal com que este grupo de doenças é tratado.
Diante do exposto, sugerem-se medidas de controle e que envolvam não somente os
setores de saúde e vigilância, mas, principalmente, a população através de regulamentação de
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normas e fiscalização de produção de alimentos e principalmente a educação e
regulamentação de manipuladores, a fim de favorecer boas práticas de higiene evitando surtos
e doenças transmitidas por alimentos.
É necessário também, estimular a notificação dos surtos de DTA, mantendo a educação
continuada dos profissionais de produção de alimentos, garantindo o acesso da população às
informações e conhecimentos necessários à prevenção e controle de surtos, para que assim, a
sociedade possa se alimentar de uma forma mais segura tanto nas suas casas como fora delas.

REFERÊNCIAS BIBIOGRÁFICAS
ARIZA, A.T.O. Estufas: para que servem? 2010. Monografia (Especialização em
Qualidade de Alimentos) - Universidade Castelo Branco, Campinas. 2010
BALBANI, A. P. S. BUTUGAN, O.
Pediatria.;23(4):320-328. 2001

Contaminação biológica de alimentos.

CAFFER, M. I. EIGUER, T. Salmonella enteritidis in Argentina. International Journal of
Food Microbiology. 1994; 21(1-2):15-9.
COSTALUNGA, S. TONDO, E. C. Salmonellosis in Rio Grande do Sul, Brazil, 1997 to
1999. Brazilian Journal of Microbiology. 2002; 33:342-346.
FALCÃO, J. P., GIBOTTI, A. A.; SOUZA, R. A.; CAMPIONI, F.; FALCÃO, D. P.
Plesiomonas shigelloides: um enteropatógeno emergente?, n.28, v. 2, p. 141-151, 2007
GRACIANO, R. A. S. et al. Avaliação da qualidade de produtos alimentícios procedentes
de denúncias de consumidores.Bol Inst Adolfo Lutz. 2003;13(3):10.
HOFER, E. REIS, E. M. F. Salmonella serovars in food poisoning episodes recorded in
Brazil from 1982 to 1991. Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo. 1994;
36(1):7-9.
LIMA, A. W. O. SOUSA, C. P. Infecções e intoxicações alimentares. In: Aspectos da
ciência e tecnologia de alimentos. 1 ed. João Pessoa, PB: Nova Idéia, 2002, v. 1, p. 175-199.
NADVORNY, A. FIGUEIREDO, D. M. S. SCHMIDT, V. Ocorrência de Salmonella sp.
em surtos de doenças transmitidas por alimentos no Rio Grande do Sul em 2000. Actas
Scientiae Veterinariae. 2004; 32(1):47-51
.
NUTRIPLUS, Débora Melyna Marchi. BAGGIO, Nayara. ARRUDA, Carla Rosane Paz.
BUSATO, Maria. Assunta Ocorrência de surtos de doenças transmitidas por alimentos no
Município de Chapecó, Estado de Santa Catarina, Brasil, no período de 1995 a 2007.
Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, 20(3):401-407, jul-set 2011. Brasilia –DF
OLIVEIRA, A. B. A. de. Et al. Doenças transmitidas por alimentos, principais agentes
etiológicos e aspectos gerais: uma revisão. Rev HCPA 2010. Vol 30:279-285.
25

PAULA, Cheila Minéia Daniel. Isolamento, identificação e caracterização de Shigella ssp.
envolvidas em surtos alimentares ocorridos no Rio Grande do Sul. Universidade federal
do Rio Grande do Sul. Instituto de Ciência e tecnologia de alimentos. Programa de Pós
Graduação em Ciências e Tecnologia de Alimentos (PPGCTA). Porto Alegre-RS, 2009
PEIRANO, G. SOUZA, F. S. RODRIGUES, D. P. freqüência de sorovares e resistência
antimicrobiana em Shigella spp. do Brasil. MEMORIAS DO INSTITUTO OSVALDO
Cruz. Rio de Janeiro, v.101, pg. 245-250, Maio 2006
PERALES, I. AUDICANA, A. The role of hen’s in eggs in outbreaks of salmonellosis in
North Spain. International Journal of Food Microbiology. 1989; 8(2):175-180.
PERESI, J. T. M. et al. Surtos de doenças transmitidas por alimentos contaminados por
Staphylococcus aureus, ocorridos no período de dezembro de 2001 a abril de 2003, na região
de São José do Rio Preto - SP. Rev. Inst. Adolfo Lutz, 63(2):232-7, 2004
SANTOS, Leticia de Souza. Levantamento de dados epidemiológicos de ocorrências/
surtos de doenças transmitidas por alimentos no Distrito Federal (2008 a 2012).
PróReitoria de Graduação Curso de Nutrição Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade
Católica de Brasilia. Brasília - DF 2012
SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SVS. Análise Epidemiológica dos Surtos
de Doenças Transmitidas por Alimentos no Brasil 1999 a 2008. Disponível em:
<http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/surtos_dta_15.pdf> Acesso em: 05/04/2018
SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. Manual integrado de prevenção e
controle de doenças transmitidas por alimentos. Brasília: Ministério da Saúde; 2004.
SILVA, V. AMARAL, A. M. P. Segurança alimentar, comércio internacional e
segurança sanitária. Informações Econômicas. 2004;34(6):38-45
SIMÕES, M. MARQUES, E. G. L. ROCHA, M. M. M. PRANDI, M. A. G. PISAN, B.
Surtos alimentares por Salmonella enteritidis ocorridos na região de Campinas. In: Anais do
21ª Congresso Brasileiro de Microbiologia; 2001; Foz do Iguaçu, Brasil. Paraná: 2001
p.413.
SOUSA, C. P. Segurança alimentar e doenças veiculadas por alimentos: utilização do grupo
coliforme como um dos indicadores de qualidade de alimentos. Rev. Cienc. Farm. Básica
Apl, v.9, n.1, p. 83-88, jan./jun. 2006
SOUZA, E. L. Bacteriocins: molecules of fundamental impact on the microbial ecology and
potential food biopreservatives. Brazilian Archives of Biology and Technology, v. 48, n. 4,
p. 559-566, 2005.
WARREN, B.R. PARISH, M. E. SCHNEIDER, K. R. Shigella como um patógeno de
origem alimentar e métodos atuais para detecção em alimentos.Crit. Ver. Is Food Scien.
Nutrit, 46, 55-567. 2006

26

WELKER, C. A. D. et al. Análise microbiológica dos alimentos envolvidos em surtos de
doenças transmitidas por alimentos (DTA) ocorridos no estado do Rio Grande do Sul, Brasil.
Rev. Bras. Bioci., Porto Alegre, v. 8, n. 1, p. 44-48, jan./mar. 2010
ALMEIDA, Bruna. Perfil microbiológico de sanduíches naturais comercializados na cidade
de Juazeiro Do Norte-CE. Revista Interfaces: Saúde, Humanas e Tecnologia, Vol. 3, Nº 1,
Ano E, 2015. Juaceiro do Norte – CE 2015
MATOS, L. M. Avaliação de boas praticas agropecuárias na ordenha sobre a qualidade
do leite bovino, em propriedades produtoras de queijo artesanal serrano.Trabalho de
conclusão em medicina veterinária da universidade federal do rio grande do sul. Porto alegre
2013
AMSON, G.V. HARACEMIV, S. M. C. MASSON, M. L. Levantamento de dados
epidemiológicos relativos a ocorrências/surtos de doenças transmitidas por alimentos (DTA)
no Estado do Paraná-Brasil, no período de 1978 a 2000. Rev Ciênc Agrotecnol
2006;30(6):1139-45.

27

Àrea Temática
ANAIS DO EVENTO

Potenciais
Agropecuário no
estado de Rondônia.

Artigos completos
ANÁLISE
DA
EVOLUÇÃO
DA
PECUÁRIA
BOVINA
NO
RONDÔNIA..............................................................................................................................Pag02

ESTADO

DE

ANÁLISE DO CIRCUITO ESPACIAL E MERCADO DO AÇAI DE PORTO VELHO ANÁLISE DA
EVOLUÇÃO DO PLANTIO, COLHEITA E PRODUÇÃO DE MANDIOCA NO ESTADO DE RONDÔNIA:
UMA ANÁLISE A PARTIR DOS CENSOS AGROPECUÁRIOS DE 2005 A 2018..............Pag. 11
APECTOS LOGÍSTICOS DO MODAL RODOVIÁRIO D TRANSPORTE DE MADEIRA EM CACOAL/RO E
O DESENVOLVIMENTO DA SILVICULTURA NO MUNICÍPIO............................................................Pag.23

ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DA PECUÁRIA BOVINA NO ESTADO DE
RONDÔNIA.
Rafael Ornelas
Resumo
A carne bovina é o principal produto de exportação do estado. Além da pecuária de corte, o
estado é destaque na pecuária leiteira, sendo o maior produtor de leite da região norte. Assim
sendo, este trabalho teve por objetivo analisar a evolução da pecuária bovina no estado de
Rondônia. Em relação aos anos de 1980 e 1990 o crescimento acumulado registrado foi de
169% já para o ano de 2010/17 o crescimento acumulado do efetivo bovino registrado no
estado de Rondônia foi de 307% . No setor leiteiro em comparação aos anos de 1974 e 1980 o
crescimento registrado da produção leiteira foi de 98%, já nos anos de 2010/17 o crescimento
acumulado registrado foi de 309% comprovando que agronegócio é o principal setor
econômico do estado.
Palavras-chave: Pecuária, Rondônia, Crescimento, Bovino, Agronegócio
1.

Introdução
O Brasil tem um rebanho de aproximadamente 209,13 milhões de cabeças criadas em

167,49 milhões de hectares. A lotação média no país é de 1,25 cab. /ha (unidade de cabeça por
hectare).
No Brasil, os pioneiros da pecuária foram os senhores da Casa da Torre de Garcia
d’Ávila, utilizando como vaqueiros muitas vezes, mão de obra indígena. Entretanto, com uma
grande seca no Nordeste e a descoberta de minerais preciosos em Minas Gerais no final do
século XVIII, o polo pecuarista no Brasil transferiu-se para as regiões Sudeste e Sul, mais
especificamente São Paulo e Rio Grande do Sul.
Atualmente a produção pecuária de bovinos é partilhada principalmente pelo CentroOeste, Sudeste e Sul, cabendo ao Nordeste o predomínio sobre as criações de caprinos e
muares. Os ovinos se concentram no Sul e Nordeste (Rio Grande do Sul, Bahia e Ceará são os
principais produtores). Os suínos e as aves se concentram no Sudeste e no Sul. No entanto, o
principal centro pecuarista do Brasil é o estado de Mato Grosso, o maior rebanho bovino do
Brasil. Assim sendo, este trabalho tem o objetivo de analisar o avanço da pecuária no estado
de Rondônia especialmente a criação bovina e produção leiteira.

2. Materiais e Métodos
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2.1 A pecuária Bovina e sua importância para o Brasil
Hoje o Brasil tem o segundo maior efetivo bovino do mundo sendo que é o maior
exportador de carne bovina, A pecuária moderna que se estabelece ao longo das últimas
décadas permitiu que o efetivo do rebanho bovino nacional dobrasse de tamanho (1974-2017)
alcançando 214.899.796 cabeças. (Fonte: IBGE - Pesquisa da Pecuária Municipal,2017)
As regiões Centro-Oeste e Norte são hoje as principais produtoras, detendo a maior
parte do rebanho bovino Nacional, 34 e 23%, respectivamente, no ano de 2017 (em 1974, a
participação dessas duas regiões era, respectivamente, 25 e 2%.) (Fonte: IBGE - Pesquisa da
Pecuária Municipal ,2017)
De acordo com os dados da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de
Carnes (ABIEC), para as exportações de carne bovina do Brasil no ano de 2012, demonstra
que o país exportou no ano corrente 1.242.610 toneladas de carne bovina produzindo uma
movimentação financeira no valor de US$ 5.755.552.00, no qual 4.637,00/TONs. Levando
em consideração estes dados com os dados do ano de 2011 ocorreu um aumento de 7% nos
ativos financeiros e 13% na variação por tonelada.
No ano de 2012, o Brasil exportou carne bovina para cerca de 150 países, onde, no
qual pode-se ressaltar: Rússia que foi o destino de cerca de 21,04% de toda a produção, Hong
Kong com 17,79%, Egito com 11,27%, Venezuela com 7,01%, Chile e Iran com 5,39%, Itália
com 2,4% e EUA com 1,51%. Apenas estes oito países importaram 71,80% do total de
toda exportação brasileira conforme as estatísticas apresentadas pela Associação Brasileira
das Indústrias de Exportadores de carne (ABIEC).
2.2 A importância da pecuária bovina para o estado de Rondônia
A carne bovina é o principal produto de exportação do estado. Além da pecuária de
corte, o estado é destaque na pecuária leiteira, sendo o maior produtor de leite da região norte.
No estado de Rondônia a pecuária tem grande importância na economia, uma vez que
constitui como principal setor agropecuário do estado.
As principais formas de uso do solo adotadas nos períodos iniciais de colonização do
Estado estiveram vinculadas diretamente à pecuária de corte, modo geral, associada à
exploração de culturas temporárias, para garantir o abastecimento familiar, sendo que após o
primeiro ou segundo ano de cultivo se efetuava a introdução de gramíneas para a formação de
pastagens (Coy, 1986).
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O rebanho bovino de Rondônia conta hoje com 13,2 milhões de cabeças no primeiro
semestre de 2016, quando comparado com 2015 não houve crescimento significativo, porém
quando comparado com 2014 que possuía cerca de 12,75 milhões de animais teve uma alta
em média de 3,5%. Em relação ao abate de gado de corte em 2015 foi em média de 2,1
milhões de animais, produzindo 561 mil toneladas de carne para abastecer tanto o mercado
interno quanto o externo.

Rondônia é o oitavo maior produtor de carne bovina do país representando 47% das
vendas totais e o 5º maior exportador de carne no Brasil. Juntamente com a soja, o gado de
corte representa 90% de tudo o que é exportado pelo Estado. Rondônia tem como grandes
parceiros comerciais países como Venezuela, Rússia, Hong Kong, Irã, Palestina e Israel, e
espera em breve poder embarcar carne bovina in natura aos Estados Unidos. No primeiro
semestre, frigoríficos com unidades no Estado geraram receitas de US$ 220 milhões com a
exportação.
Rondônia continua sendo o segundo maior detentor de cabeças de gados da região
Norte com um total de 14.091.378 cabeças de gado correspondendo a 29% do total da Região.
O estado só perde em efetivo bovino para o estado do Pará com cerca de 20.585.367 de
cabeças que compõe 43% do total da região Norte, Rondônia é o maior produtor de leite na
região 1.030.595 Lt no ano de 2017 correspondendo 47% do total da região. porém o estado é
o maior exportador de carne bovina e o maior produtor de leite na região. No cenário nacional
Rondônia é o sexto maior rebanho bovino do país sendo o quinto em exportação de carne e o
sétimo produtor de leite.

3 Resultados e Discussão
O rebanho bovino atingiu um crescimento extraordinário em termos quantitativos. Em
1974, era 41.030 cabeças, em 1980 já atingia o patamar de 250.286 cabeças, o que
representou um aumento de 84℅ (1974-80). Ao longo dos anos se manteve um crescimento
no efetivo bovino, em 1980 era 250.286 cabeças, em 1990 por sua vez chegou ao patamar de
1.718.697 cabeças, representando um crescimento de 85% na década (1980-90). No início dos
anos 90 a pecuária continua cada vez mais se expandindo em terras e cabeças de gados 1990
era 1.718.697 e no começo do novo milênio no ano de 2000 já atingia 5.664.320, crescimento
de 70℅ na década (1990-00). No novo milênio não foi diferente dos anos passados, continua
crescendo apesar de nessa época teve uma expansão da soja no estado teve números bastante
significativo no ano de 2000 era 5.664.320 em 2010 chegou 11.842.073 crescimento de 52%
na década dobrando as cabeças de gado (2000-10). Nesses últimos anos vem se perdendo cada
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vez mais a área de pastagens para a soja, mais mesmo assim até o presente ano cresceu seu
rebanho teve diminuição na terra, mas em compensação teve muito incremento tecnológico
em sua cadeia produtiva mantendo como principal produto do estado em distribuição de
renda, emprego, sendo a maior exportação da região norte.
Tabela 1: Evolução do efetivo rebanho do estado de Rondônia, 1974/2017.

Ano

Efetivo

1974

%
-

Acumulado
-

-

84%

84%

85%

169%

70%

239%

52%

291%

16%

307%

41030
1980
250286

1974/80

1718697

1980/90

5664320

1990/00

11842073

2000/10

14091378

2010/17

1990
2000

2010

2017

Média

61%

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados do IBGE - Pesquisa da Pecuária Municipal

No ano de 2010 era 11.842.073 em 2017 chegou ao expressivo número de 14.091.378
de cabeça de gado, crescimento de 16℅ (2010-17) ao longo dos anos de 1974 e 2017 a
pecuária em Rondônia cresceu cerca de 307% no acumulado dos anos (Tabela 1).

Gráfico 1: Efetivo Bovino no estado de Rondônia 1974 a 2017.
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Fonte: IBGE - Pesquisa da Pecuária Municipal

Tabela 2: Utilização das Terras, Efetivo Bovino, Pessoal ocupado, 1970/2017
Anos Número de estabelecimentos
pecuários (hectares)

Área
dos
estabelecimentos Efetivo
agropecuários (hectares)
bovino

1970

7082

1631640

25483

3082052

1975
51507

1980
48371

5223630

250286

6032645

764299

8890440

3928027

8433868

11484162

9219932

14091378

1985
80615
1995
76956
2006
87078
2017
91437

Fonte: IBGE - Censo Agropecuário
3.1 Produção leiteira
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A produção de leite teve um crescimento ao longo dos anos, a partir do ano de 2010 teve uma
queda no efetivo de vaca ordenhada, mas com o incremento tecnológico em sua cadeia
produtiva aumentou sua produtividade significativamente fidelizando como a maior produtor
de leite da região norte, teve uma média de 9,1% ao ano (1974-2017)Fonte: IBGE - Pesquisa
da Pecuária Municipal.
Tabela 3: Produção de leite e Vacas Ordenhadas no estado de Rondônia, 1974/2017.
Ano

Leite℅ Acumulada

Leite (mil LT) Vacas Ordenhadas
1974

711

-

-

-

4109
1980
33361

61779

1974/80

98%

98%

158474

263340

1980/90

79%

177%

422255

459182

1990/00

62%

239%

802969

1082811

2000/10

47%

287%

1030595

692789

2010/17

22%

309%

1990

2000

2010

2017

Média
62%
A produção de leite teve um crescimento ao longo dos anos, a partir do ano de 2010
teve uma queda no efetivo de vaca ordenhada, mas com o incremento tecnológico em sua
cadeia produtiva aumentou sua produtividade significativamente fidelizando como a maior
produtor de leite da região norte, teve uma média de 9,1% ao ano (1974-2017) Fonte: IBGE Pesquisa da Pecuária Municipal.
Tabela 3: Produção de leite e Vacas Ordenhadas no estado de Rondônia, 1974/2017.
Ano
Leite(mil LT) Vacas Ordenhadas

Leite℅ Acumulada

7

1974

711

-

-

-

4109
1980
33361

61779

1974/80

98%

98%

158474

263340

1980/90

79%

177%

422255

459182

1990/00

62%

239%

802969

1082811

2000/10

47%

287%

1030595

692789

2010/17

22%

309%

1990

2000

2010

2017

Média
62%
Fonte: IBGE - Pesquisa da Pecuária Municipal
Nota: % estimativa do autor.

Segundo o gráfico 2 podemos ver que a produção leiteira durante muitos anos no
estado de Rondônia se deu com um maior número de vacas ordenhadas, porém com o passar
dos anos a produção leiteira ultrapassou o número de vacas. Isso se deu por causa dos avanços
tecnológicos implementados nas fazendas leiteiras.
Gráfico 2: Produção de leite versus Vacas Ordenhadas em Rondônia.

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados do IBGE
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Tabela: Evolução do efetivo bovino no estado de Rondônia

Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados do IBGE

4 Conclusão
Este trabalho teve como objetivo analisar o crescimento da pecuária no estado de
Rondônia com foco na criação bovina e produção leiteira. Os resultados obtidos comprovaram
que houve uma grande expansão da agropecuária no Estado fazendo com que sua economia
voltasse para o campo do agronegócio.
A evolução da pecuária bovina obteve um grande salto durante os anos para o estado
de Rondônia. durante a década de 70 o efetivo bovino saltou de 41.030 para 176.221 no final
da mesma década. Na década de 90 o efetivo bovino saltou de 1.718.697 para 5.441.734, ou
seja, um crescimento de 216% durante a década em questão. Já para o ano 2000 o efetivo
registrado saltou de 5.664.320 para 11.532.891 no ano de 2009, ou seja, um crescimento
registrado de 103% durante a década analisada. Para os anos de 2010 até 2017 o crescimento
registrado do efetivo bovino no estado de Rondônia foi de 19%.
Em relação aos anos de 1980 e 1990 o crescimento acumulado registrado foi de 169%
já para o ano de 2010/17 o crescimento acumulado do efetivo bovino registrado no estado de
Rondônia foi de 307%. No setor leiteiro em comparação aos anos de 1974 e 1980 o
crescimento registrado da produção leiteira foi de 98%, já nos anos de 2010/17 o crescimento
9

acumulado registrado foi de 309% comprovando que agronegócio é o principal setor
econômico do estado.
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RESUMO: Este artigo tem por objetivo debater o circuito espacial do açaí em Porto
Velho. Os dados em enfoque são primários, obtidos através de pesquisa de campo por
entrevista. Conseguinte, uma análise dos comércios do açaí de porto velho para discernir os
dois principais circuitos da teoria de Milton Santos, sendo eles superior e inferior. Bem como,
será debatido, embasando nas teorias do autor David Kupfer, como se manifesta seus
concorrentes e alianças detectando seu tipo de competitividade, com principais agentes o
mercado informal, mercado produtor de distribuição do açaí e comerciantes. Assim,
constatando sua importância para a composição do desenvolvimento econômico da região até
então subdesenvolvida.
PALAVRAS-CHAVES: Açaí; Fruta; Circuito Espacial; Competitividade; Porto
Velho.
ABSTRACT: This article aims to discuss the acai spatial circuit in Porto Velho. The
data in focus are primary, obtained through field research by interview. Following, an analysis
of the acai trades in Porto Velho to discern the two main circuits of the theory of Milton
Santos, being higher and bottom. As well as, it will be debated, based on the theories of the
author David Kupfer, as it shows its competitors and alliances detecting its kind of
competitiveness, with main agents the informal market, acai market producing distribution
and traders. Thus, noting its importance for the composition of the economic development of
the hitherto undeveloped region
KEYWORDS: Açai; Fruit; spatial circuit; competitiveness; informal market; street
market; Porto Velho.
1. INTRODUÇÃO
Quando se fala em frutas típicas da região norte, é inevitável não citar o Açaí que é
uma fruta extraída manualmente de suas palmeiras, processada para consumo em seu estado
puro ou, sendo o mais comum, com farinha de mandioca. Além do consumo, é possível
utilizar a polpa para sucos, sorvetes, vinho, corantes entre outros. O açaí quando é
comercializado em natura deve ser imediatamente consumido, pois é um fruto bastante
perecível, desta forma é frequente seu congelamento imediato quando a consumação não é
consecutiva.
Desta forma haverá apontamentos das características do açaí da região de porto velho.
Posteriormente, a discussão neste artigo irá consistir em entender o circuito espacial de porto
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velho sob o processo de distribuição, comercialização e consumo, através de uma análise feita
em campo através de entrevista e observação, irei citar os principais aspectos de
competitividade entre os agentes captando seus indispensáveis autores.
Conseguinte, explicitar como o mercado informal é alimentando e seu continuo
crescimento e a pressão acarretada nos preços finais dos concorrentes, a análise do artigo não
será necessariamente nessa ordem já supracitada. O açaí vem causando grande impacto
econômico

no decorrer do tempo para o estado de Rondônia por ser um estado

subdesenvolvido é recorrente as atividades econômicas serem exercidas por comercio
familiar, o açaí é símbolo de alimentação da região norte, mais especificamente Porto Velho,
ocorreu uma crescente produção desde 2004 até 2017, a seguir na tabela e representação
gráfica.
Tabela 01: Evolução Produtiva do Açaí em Toneladas
A
B
R
P
B
R
P
ANO
NO
R
O
VH
R
O
VH
1
2
2
2
2004
44531
6
0
30%
4%
10%
003
1
2
1
4
1
2
2
2005
01041
5
8
%
60%
00%
004
1
6
5
2
2006
04874
5
4
3%
14%
48%
005
1
5
2
7
1
1
2
2007
01341
6
8
%
39%
4%
006
1
1
3
1
1
2
2
2008
08033
34
2
2%
34%
88%
007
1
3
1
1
1
2
2009
20890
14
24
4%
1%
2%
008
1
3
1
7
1
3
2
2010
15947
47
39
%
8%
%
009
1
4
1
7
1
2
2011
24421
08
43
3%
00%
44%
010
2
8
8
3
5
2
2012
15381
18
0
8%
2%
%
011
1
1
8
2
3
6
2
2013
99116
077
4
%
3%
%
012
2
1
8
1
3
2
2014
02216
435
9
2%
2%
%
013
1
1
9
9
4
5
2
2015
98149
606
2
%
%
%
014
2
1
9
0
0
2
2016
16071
674
7
%
4%
%
015
2
1
9
2
2
2017
15609
605
7
%
6%
2%
016
2
1
9
VAR%A
6
6
4
2
19885
503
5
CUM
8%
15%
32%
017
Fonte: SIDRA IBGE
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Com isso, é visível que o fruto com uma produção que variava -10% ganhou
expressão na balança com 432%, ressaltando o impacto econômico que a comercialização do
açaí faz para a região, por ser uma região pouco desenvolvida, será discutido como é feita a
organização, processo de distribuição, comercialização e consumo do fruto açaí em Porto
Velho.

2.

TEORIA DO CIRCUITO ESPACIAL
Para iniciar o percurso do entendimento da organização do açaí devemos levar em

consideração os circuitos espaciais, assim devemos começar por Moraes que segundo
ele(1991, p.155) citado por Rosanlin (2015, p.91), “ Esta forma dinâmica de se analisar os
fluxos no território nacional permite compreender a divisão espacial do trabalho em uma
perspectiva multiescalar” ainda para Moraes(1985), “ deste modo é indispensável o
entendimento da produção (desde aquisição de insumos ate o produto final), da troca, da
distribuição e do consumo”.
Para Castilho e Frederico “O circuito espacial produtivo pode ser entendido como
unidade, com elementos distintos em seu interior. A circulação ganha destaque, demostrando
o caráter essencial dos fluxos para a realização da produção” desta forma, eles citam Moares
(1985) que destaca a categoria de espaço, que discutir os circuitos espaciais da produção é
discutir a espacialidade da produção-distribuição-troca-consumo como movimento circular e
constante. Portanto é necessário o cumprimento de todas as etapas para gerar a fluidez na
produção, é como um órgão vivo trabalhando, não podendo deixar nenhuma etapa afora.
Segundo Aldo Dantas “O circuito espacial na geografia é a mobilidade, que tem na
circulação e na comunicação as suas duas faces indissociáveis”, em sua obra ele explica que a
mobilidade está referindo ao conjunto de valores, regras, condições geográficas. Já a
circulação é o deslocamento de bens materiais e de pessoas e comunicação é os fluxos de
informações.
Desta forma, para Arroya (2012, p.24) “A divisão territorial do trabalho, ao mesmo
tempo em que promove uma dispersão geográfica das atividades produtivas, favorece as
forças de concentração”.
Portanto, o circuito espacial é a dinamização da divisão e o processo do trabalho
produtivo, desde sua matéria prima até o consumidor final, esse processo repetitivo é o que
leva a circulação constante. Sendo considerado suas características estratégicas de
localização, distribuição, comunicação, marketing, consumo, podendo ressaltar a lei de lugar
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de Milton Santos (2008, p.21)

“ cada elemento do espaço tem valor diferente segundo o

lugar em que se encontra”.
Nesse sentindo, um destes circuitos é o resultado direto da modernização e diz respeito
a atividades criadas para servir ao progresso tecnológico e à população que dele se beneficia.
O outro é também um resultado da modernização, mas um resultado indireto, visto que
concerne aqueles indivíduos que só parcialmente se beneficiam, ou absolutamente não se
beneficiam do recente progresso técnico e das vantagens a ele ligadas.”(Santos, A pobreza
Urbana, p.96). Desta forma, segundo santos, já devemos desde já estabelecer diferenças
fundamentais entre as atividades denominadas como superior e inferior, que estão baseadas
nas diferenças tecnológicas e de organização. Subsequentemente leva a crer que não há
dualismo, apesar de serem da mesma origem, o circuito inferior é dependente do circuito
superior. A seguir características dos circuitos.
Quadro 01: Características dos circuitos
Circuito Superior
Circuito Inferior
Possui Publicidade
Não possui publicidade
Grandes Lucros
Lucro vai diretamente para subsistência da
família
Possui
assistência
governamental Não possui ajuda e quase sempre, os
diretamente ou indiretamente
ambulantes, sofrem perseguições.
Possui marca consolidada
Não possui marca
Fonte: Autoria própria com base nos dados coletados

Dessa forma, esses seriam os principais caminhos para a diferenciação do circuito
superior do circuito inferior a partir da obra de Milton Santos.

3. UMA ANÁLISE DE CAMPO DO AÇAI DE PORTO VELHO
Para prosseguirmos à análise é necessário detalhar os elementos presentes em campo,
que com isso podemos constituir sua competitividade e definir se existe barreiras de entrada
ou saída. Nesse sentindo, em campo foi feito entrevistas e observações em feiras, comércios e
distribuidoras da cidade, em seu total foi possível 37 identificações, contudo apenas 25
responderam ao questionário, a pesquisa é qualitativa fazendo utilização de dados primários.
Partindo dessa ideia, foi possível destacar que a predominância para o sexo masculino,
e as idades são variadas desde 21 anos até 64 anos, o ramo do açaí de porto velho tem
característica familiar, em sua maioria começando na época do ciclo da construção das usinas
hidrelétricas UHE Jirau e Santo Antônio entre 2008 a 2016 em busca de melhores condições
de vida e estabilidade financeira, pois foi averiguado que sua prevalência é apenas o 2° grau
completo o que fica evidenciado que a precariedade de formação dificulta a entrada no
mercado de trabalho, desta forma optando por abertura do próprio comercio.
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A princípio, segundo os entrevistados, houve muitas barreiras que segundo citado no
livro de David Kupfer (2013, p.81) o autor pioneiro Joe S. define barreiras de entrada “como
qualquer condição estrutural que permite as empresas já estabelecidas possam praticar preços
superiores ao competitivo sem atrair novo capitais”, dessa forma é todo elemento que dificulta
a entrada de novos comerciantes no mercado por torna-los sem poder de competitividade. Já
as barreiras de saída mencionado por David Kupfer(2013,p.87) é todo custo que necessita
arcar ao encerrar a atividade de produção exemplo: rescisão de contratos, os investimentos no
maquinário que não tem valor na revenda entre outros.
Partindo dessa ideia, as empresas existentes são preponderantes de consolidação de
mais de 10 anos, entretanto por possuir poucas barreiras de entrada e saída segundo o autor
Michael E. Porter (2005) é meramente desestimulante por não haver grandes interesses de
inovações tecnológicas por ser um trabalho parcialmente manual. O aumento de novos
comerciantes no ramo é visível, levando os entrevistados sempre estarem desconfiados de
estar transpassando seus segredos estratégicos para potenciais concorrentes. A seguir a tabela
com os seguintes dados supra explicados.
Figura 1: comercio de açai no mapa de porto velho

Fonte: Autoria própria com base nos dados coletados

Tabela 03: Nivel de Barreiras de entrada para os entrevistados
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Fonte: Autoria própria com base nos dados coletados

É de fácil percepção a grande quantidade de empresas no ramo, tornando um dos
elementos explicativo para a definição do preço e o comportamento da sua competitividade,
contendo poucas barreiras por ser uma fruta facilmente aceita pela sociedade, o que torna o
produto bastante consumido mesmo ao longo do ano por a região ser quente; contendo
também poucas barreiras de saída por seu maquinário ser simples da mesma forma sua
produção e preservação. Vale ressaltar que para os comerciantes há poucos fatores negativos
como: concorrência em abundancia, safra de qualidade ser sazonal e o produto é perecível, em
contrapartida seus pontos positivos são demasiados: rentável, fácil manuseio, não precisa
apresentar o produto para os clientes, há bastantes fornecedores, não precisa de grande
infraestrutura entre outros. Com isso seremos capazes de identificar qual estrutura de
competitividade possui o mercado de açaí em porto velho no capítulo a seguir.
Sendo assim, os comércios, distribuidores e industrias possuem Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica (CNPJ), contudo os vendedores de açaí em feiras livres não fazem jus de tal
formalização, desta forma também foi verificado que esses não liquidam taxas o que os
expressam em mercado informal, tornando desvantajoso para os comerciantes e fabricas por
estes afirmam que os tributos são exorbitantes e para tal não há retornos eficientes como
incentivos governamentais em treinamento ou até mesmo ter facilidade ao credito, sendo
possível pouquíssimos usufruir dos descontos dos equipamentos utilizados no beneficiamento
da matéria prima.
Nessa ideia, de 25 entrevistados 12 responderam ter marcas, entre elas 4 estão
consolidadas no mercado de porto velho, tendo em vista que suas divulgações comumente são
em sites online como: Facebook empresarial, Instagram, website, Google Maps, Ifood,
Ubereats, Whatsapp e apenas mídias como: rádio, jornal impresso e outdoor; Enquanto 13
não possuem nenhum tipo de marca decorrendo dos pequenos comerciantes e feirantes,
portanto suas divulgações são em sua maioria boca a boca, Facebook pessoal e Whatsapp.
O açaí comercializado no município de porto velho é o roxo ou preto, os comerciantes
os vendem eles em tigela, batidas e barcas com agregados como: frutas, leites, granola,
coberturas, farinha de tapioca entre outros, levando estes a decidirem seus preços através dos
16

agregados, processamento, e o conhecimento para o manuseamento do fruto de como deixar
atrativo para o consumidor com propagandas, incomum com funcionários; Enquanto as
industrias vendem pasteurizados, polpas e sorvetes possuindo seus maiores gastos com
energia, água, impostos e funcionários, agregando também os conhecimentos e suas maquinas
para deixar o açaí pasteurizado e cremoso; Portanto os feirantes apresenta poucos custo,
locomoção devido a feira ser e itinerante, os saquinhos que o açaí é transportado, e o
conhecimento de como deixar atraente para o consumidor devido ser mais grosso ou com
mais água, o que pode afetar na sua qualidade mas justificando seu baixo preço que é
encontrado entre 8 a 10 reais, nada foi informado sobre a energia que utilizam para o
beneficiamento do açaí.
Posto isto, o açaí de Rondônia por ser um fruto sazonal apresenta duas safras ao longo
do ano, que os entrevistados denominam como “safra do verão” e “safra do inverno”, o que
leva a variação do seu preço no ano, mas o peculiar é que a safra em natura do verão é mais
barata ( 20 a 28 reais) sua qualidade é superior pois a forma que plantam nos barrancos as
margens dos rios melhorando seus nutrientes, do que em plantio do inverno (30 a 45 reais)
que possui uma qualidade inferior na sua textura e gosto não contendo um açaí tão pastoso
quanto em natura.

4. CIRCUITO ESPACIL PRODUTIVO DO AÇAÍ DE PORTO VELHO
Para darmos seguimento ao assunto exposto, é necessário a identificação dos autores
presente no momento da atuação em campo a procura do açaí de Porto Velho, a pesquisa é
qualitativa, feita através de entrevistas e observações, no total de 25 respondentes de 37 pela
extensão do município. Nesta pesquisa foram identificadas as seguintes atuações: Extrator,
Distribuidor,

Produtor,

Beneficiamento,

Comerciante,

Consumidor

Intermediário,

Consumidor Final.
Quadro 02: Qualificação dos atores sociais do circuito espacial produtivo do açaí
Atuação
Especificação
Extrator

Autor que realiza a coleta do fruto em natura

Produtor

Autor que faz o plantio do fruto

Distribuido

Autor que atua como intermediário entre produtor e o

r

vendedor/consumidor.
Beneficiam

Autor que faz o preparo do fruto para o consumo final.

Comerciant

Autor que vende o produto para consumo final

ento

e
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Consumido

Autor que usufrui do produto e vendedor

r intermediário
Consumido

Autor que apenas usufrui para consumir

r Final
Fonte: Autoria própria com base nos dados coletados

Como foi visto, foi possível identificar esses autores sendo que, para este trabalho fui
discriminada a competência e a atividade desenvolvida para cada um. Para tanto, foi
considerado o tratamento das narrativas dos diferentes atores, em diferentes momentos,
permitindo assim o mapeamento frente ao circuito espacial produtivo.
Quanto à origem do produto foi possível identificar dois agentes, a saber, o extrator e
o produtor. O extrator é o ator responsável pela identificação das espécies produtivas controle
e retirada do fruto, condicionando para o início do circuito; o produtor, diferente, em conta
um processo planejado e arquitetado ao modelo capitalista de produção, considerando assim
os insumos, a matéria, e o processo de produção da planta, surgindo assim uma produção
permanente. Feito isso, o distribuidor é a parte do autor que disponibiliza o produto para o
abastecimento do comércios, que junto do beneficiamento agrega valor no produto final para
exportações; Como também existe o beneficiamento do comerciante, já mencionado no
capítulo anterior, que fornece para o consumo do consumidor final ou para o consumidor
intermediário que revende seus produtos ganhando comissão.
A seguir, será apresentado o mapa do circuito espacial de porto velho, no qual explica
como funciona o fluxo do produto e como é transmitido de autor para autor e para outros
cidades e estados.
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Quadro 01: Fluxo do circuito espacial

Fonte: Autoria própria com base nos dados coletados

Logo, seremos capazes de categorizar os circuitos espaciais apresentados como
superior e inferior. Por meio disso, identificar a origem do açaí para a região de Porto Velho e
para quais locais é encaminhado seus arranjos.
A configuração do circuito superior é predominantemente adquirida de Plantio e
Extrativistas e sua divisão passa a ser mais ramificada ainda pois os dois autores encaminham
o fruto para seu beneficiamento agro industriário, mas ao longo tomam pequenos caminhos
divergentes; O extrativista após o beneficiamento encaminha para o lojista e em seguida para
o consumidor final. Já o do plantio que é predominante no circuito superior, pode tanto ser
encaminhado para o beneficiamento dos derivados (sorvete, doces e afins) após para o lojista
que vende para o consumidor final ou do beneficiamento dos derivados para o consumidor
final que buscam o produto na fábrica, quanto após o beneficiamento do produto bruto ser
enviado diretamente para a exportação.
Nesse sentindo, no município foi identificado apenas três fabricas e distribuidoras
detentas do circuito superior os quais são: Dullim com vendas de em média 45 toneladas
anual, ele abastece todos os municípios de Rondônia e Acre; Poupas Zanatta com vendas de
aproximadamente 60 toneladas anual, distribuindo para Porto Velho, Humaitá e Jamari; Por
fim, o Projeto RECA com venda média de 100 toneladas anuais, esse projeto fornece polpas
para as escolas da região de Abunã, Porto Velho, Sul de Lábrea e Acre.
Já na estrutura do circuito inferior é dominado pelo extrativista seu processamento é
feito no local, não industrializado, por exemplo: as maquinas de beneficiar o caroço do açaí.
Comumente é transmitido quase que diretamente pelo extrativista, pois os lojistas ou feirantes
buscam com suas conduções próprias quando não é o caso eles buscam com um atravessador
que é conhecido como revendedor para que seja transmitido para o consumidor final.
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Portanto, os autores que fazem parte do circuito inferior no município são os feirantes
e os pequenos lojistas, uma vez que eles possuem as características necessárias citadas no
capitulo 2, ademais por apenas vender para os consumidores de porto velho.

5. IDENTIFICAÇÃO DA COMPETITIVIDADE DO AÇAI DE PORTO VELHO
Segundo David Kupfer (2013) A concorrência é o fenômeno mais característico das
economias capitalistas. Desde as noções que lhe são preliminares como as de empresa,
indústria e mercado, até a identificação de variáveis básicas descritivas das estruturas dos
mercados e das condutas das empresas. Sendo assim, alguns dos elementos para a
classificação da estruturação é o número de ofertantes e demandantes; barreiras de
entrada/saída de novas firmas; diferenciação de produtos e diversificação.
Como também, de acordo com Maura Montella (2004) o mercado é conjunto de
compradores e vendedores que interagem entre si, portanto as estruturas são as características
de cada mercado em função do número de compradores e vendedores e da diferenciação ou
homogeneidade dos produtos transacionados.
Conforme Michael E Porter (1996, p.15) a estratégia competitiva é o desenvolvimento
amplo de como uma empresa irá competir, que são baseados em suas metas e quais politicas
serão tomadas para atingi-las sendo sua competitividade explicita ou implícita. Dessa forma,
entende-se que a competitividade é um conjunto de elementos que levam uma empresa a ser
bem-sucedida, dentre eles os principais são a conhecimento, informação, qualidade,
marketing, marca e algum tipo de incentivo seja ele governamental ou não.
Para esse artigo vamos selecionar a competência da estrutura concorrência perfeita,
tendo em vista que segundo o autor David Bensako(2004) consiste em empresas que
produzem produtos idênticos e os vendem ao mesmo preço, nenhuma empresa consegue
influenciar o preço do mercado. Devemos considerar que é um grande número de ofertantes e
um grande número de demandantes e o nível de barreiras para entrantes é baixíssimo.
Após a análise do circuito espacial e de mencionar características de sua
competitividade, foi possível chegar a resposta que o mercado do açaí em porto velho possui
grandes quantidades de demandantes e ofertantes, detendo poucas barreiras entrada e saída,
apesar de serem vistos como fatores negativos para os empresários a abundancia
concorrencial, ainda sim é um produto rentável para todos devido ao volume de vendas, seus
preços são semelhantes e produtos são homogêneos, dispondo poucas inovações tecnológicas
– apesar do agregados de doces, continua sendo o açaí o principal produto – qualquer
elevação de preço não há grandes impactos no mercado como um todo, pois é vantagem do
20

consumidor ter tantas opções ficando para ele a decisão de escolher o produto pela qualidade,
preferência, localidade entre outro; Nesse sentindo assimilando a grande aproximação a
concorrência perfeita.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em virtude aos fatos mencionados concluímos que a organização do comercio
econômico de açaí de Porto Velho se divide em dois circuitos. Sendo possível o fluxo entres
os autores desde o produtor, extrator, processamento, distribuidor, comercio e consumidor
final, entretanto detém pouco mercado de açaí no circuito superior, em sua maioria
caracterizado pelo circuito inferior devido a falta de estrutura, de consumação apenas
regional, e por ser uma região subdesenvolvida e não valorada, com existências mínimas de
incentivo governamental sendo o adverso com altas taxas de fiscalização e regulamentação
das empresas até mesmo perseguições, assim aumentando o favorecimento da desigualdade
entre os estados.
Por fim, vale ressaltar que entre tantos adversos o fruto açaí é um fruto muito bem
aceito na região devido suas características climáticas, possuindo poucas barreiras de entrada
e saída, seu produto como um todo é homogêneo, os preços semelhantes, não detém poder de
influenciar na cadeia do preço, pelo o contrário, se um aumenta o preço, o consumidor tende a
ir naquele que esta acompanhando o preço do mercado sem altas alterações, como também
destaca-se que há uma grande quantidade de demanda como grande quantidade de oferta, isso
explica a quantidade de vendedores espalhados ou concentrados na cidade, logo possuindo
uma concorrência perfeita.
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Resumo: Este trabalho tem por objetivo descrever como a logística que atua no transporte
rodoviário tem contribuído para o desenvolvimento da atividade madeireira no município de
Cacoal – RO. Esse estudo, de natureza bibliográfica e documental, busca responder o seguinte
problema de pesquisa: Como o modal rodoviário tem contribuído para o desenvolvimento da
atividade madeireira no município de Cacoal – RO? Para responder esse problema, são
considerados tais aspectos do modal: rodovias, pontos de origem e destino das mercadorias, a
história por trás desse modal e seu surgimento no estado, tipos de capacidade de cargas,
capacitação profissional, questões legais, entre outros. Com isso, a pesquisa busca contribuir
com mais uma fonte de estudo acerca do entendimento dessa logística de transporte aliado ao
desenvolvimento da atividade no município, destacando as principais dificuldades enfrentadas
ao longo da história de Cacoal.
Palavras-chave: Logística; Transporte rodoviário; História de Cacoal.

ABSTRAT: This paper aims to describe how the logistics that acts in road transport and has
contributed to the development of logging activity in the city of Cacoal - RO. This study, of
bibliographic and documentary nature, seeks to answer the following research problem: How
has the modal road contributed to the development of logging activity in Cacoal - RO? To
answer this problem, these aspects of the modal are considered: highways, points of origin
and destination of the goods, the history behind this modal and its emergence in the state,
types of job capacity, professional qualification, legal issues, among others. Thus, the research
seeks to contribute to one more source of study about the understanding of this transportation
logistics allied to the development of the activity in the municipality, highlighting the main
difficulties faced throughout Cacoal's history.
Palavras-chaves: Logistics; Road Transport; Cacoal History.

Introdução
O objetivo desse trabalho é apresentar aspectos logísticos da indústria madeireira de
Cacoal – RO do setor industrial madeireiro em Cacoal/RO, ressaltando as relações existentes
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entre essa logística e a importância para o desenvolvimento da cidade e da silvicultura local.
A palavra logística tem a sua origem no verbo francês loger - alojar ou acolher. A logística é
uma especialidade da administração responsável por prover recursos e informações para a
execução de todas as atividades de uma organização. Sendo uma especialidade da
administração que visa suprir recursos, envolvendo também a aplicação de conhecimentos de
outras áreas como a engenharia, economia, contabilidade, estatística, marketing, tecnologia e
recursos humanos. A logística é um conjunto de atividades funcionais (transporte, controle de
estoques, etc.) que se repetem inúmeras vezes ao longo do canal pelo qual matérias-primas
vão sendo convertidas em produtos acabados, aos quais se agrega valor ao consumidor.
Para Ballou (2009), o transporte é essencial pelo fato de não haver empresa moderna
capaz de operar sem adotar as providencias necessárias para a movimentação de suas
matérias-primas ou produtos acabados. O autor também cita que decisões sobre transportes
envolvem seleção dos modais, o volume de cada embarque, as rotas e a programação. São
decisões sobre as quais pesam fatores como a proximidade, ou distancia, entre os armazéns,
os clientes e as fabricam, fator esse que, adicionalmente, tem influência sobre a localização do
armazém.
De acordo com o Ministério da Infraestrutura (2019), a malha rodoviária federal do
Brasil possui atualmente extensão total de 75,8 mil km, dos quais 65,4 mil km correspondem
a rodovias pavimentadas e 10,4 mil km correspondem a rodovias não pavimentadas. Rocha
(2015) explica que transporte rodoviário é a modalidade que realiza a movimentação de
pessoas ou mercadoria sobre rodas nas vias de rodagem, sejam elas pavimentadas ou não, por
veículos automotores, sendo esse modal o que mais recebe investimentos dos órgãos públicos
e privados. Porém, mesmo com esses investimentos ainda são visíveis as dificuldades devido
à falta de sinalização das rodovias, má pavimentação, falta de segurança nas rodovias são
fatores que dificultam a logística no transporte terrestre e prejudicam a estrutura das frotas e,
possivelmente, a carga.
Rocha (2015) cita que transporte rodoviário caracteriza-se pela simplicidade de
funcionamento, mas os pontos negativos desse modal são: possuir a menor capacidade de
carga e maior custo operacional, comparado ao ferroviário ou aquaviário; e a diminuição da
eficiência das estradas em épocas de grandes congestionamentos. O autor também menciona
que outro fator a ser levado em consideração é o fato da malha rodoviária está constantemente
em manutenção ou em construção, gerando custos como é o caso dos pedágios, a capacidade
reduzida de carga, assim gerando uma movimentação constante e, de certa forma, com um
alto risco de periculosidade.
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Mesmo com essas fragilidades, esse tipo de modal oferece agilidade e rapidez na
entrega em curtos espaços de tempo, com uma movimentação menor de mercadoria e redução
de riscos. Juntamente com o modal rodoviário e o mercado madeireiro existem questões
discutidas ao longo do desenvolvimento do município de Cacoal-RO, desde as primeiras
construções de casas e estabelecimentos comerciais ao que hoje se tem como produção de
madeira, legalização do setor, comércio e distribuição da madeira.
Dito isso, o problema de pesquisa desse estudo é: Como o modal rodoviário tem
contribuído para o desenvolvimento da atividade madeireira no município de Cacoal – RO
Por meio da pesquisa bibliográfica e documental, espera-se apresentar os modais de transporte
utilizados pela logística e também mostrar como o modal rodoviário foi e ainda é importante
para a cidade de Cacoal e para o setor madeireiro no município.

Materiais e Métodos
1. Logística: considerações e modais de transportes
Para Ballou (1999), logística é o processo de planejamento do fluxo de materiais, objetivando a
entrega das necessidades na qualidade desejada no tempo certo, otimizando recursos e aumentando a
qualidade nos serviços. Zanon (2008) diz que a logística tem por atribuição pesquisar, desenvolver,
planejar, comprar, armazenar e controlar os materiais necessários as atividades da organização nos
preços do mercado, dentro dos padrões de qualidade estabelecidas.
A logística é um conjunto de atividades funcionais transporte, controle de estoques, que se
repetem inúmeras vezes ao longo do canal pelo qual matérias-primas vão sendo convertidas em
produtos acabados, aos quais se agrega valor ao consumidor. Para Ballou (2009), o transporte é
essencial pelo fato de não haver empresa moderna capaz de operar sem adotar as providencias
necessárias para a movimentação de suas matérias-primas ou produtos acabados. Logística é um ramo
da gestão cujas atividades estão voltadas para o planejamento da armazenagem, circulação seja ela por
terra, ar e mar e distribuição de produtos.
Segundo Nogueira (2017), o transporte é o principal componente do sistema logístico, pois
todos os produtos necessitam ser transportados de um local a outro, essa fase do processo logístico
exige certa atenção, pois o transporte e todo o cuidado (ou a falta dele), envolvidos nesse processo,
podem afetar diretamente o produto final. O autor também cita que o transporte tem um papel
preponderante na qualidade dos serviços logísticos, pois impacta diretamente no tempo de entrega, na
confiança dos produtos.
Um dos objetivos mais importantes da logística é conseguir criar mecanismos para entregar os
produtos ao destino final num tempo mais curto possível, reduzindo os custos. Para isso, os
especialistas em logística estudam rotas de circulação, meios de transportes, locais de armazenagem
entre outros fatores que influenciam na área.
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Os modais de transporte são cinco: rodoviário, ferroviário, aquaviário, dutoviario e aéreo. Para
Rocha (2015) modal ferroviário, é realizado sobre linhas férreas, as mercadorias transportadas neste
modal são geralmente de baixo valor agregado e em grandes quantidades como o minério, produtos
agrícolas, fertilizantes, carvão e derivados do petróleo. Grande
parte da malha ferroviária do Brasil está concentrada nas regiões sul e sudeste, em três estados:
São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, com predominância para o transporte de cargas.
De acordo com a Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ (2006) modal
aquaviário também pode ser chamado de hidroviário. Segundo o Ministério da infraestrutura é o
transporte feito por hidrovias (por percursos pré-determinados para o tráfego sobre águas) para
transporte de pessoas e mercadorias. O ministério da Infraestrutura (2017) cita que as hidrovias de
interior

podem

ser

rios,

lagos

e

lagoas

navegáveis

que

receberam

algum

tipo

de

melhoria/sinalização/balizamento para que um determinado tipo de embarcação possa trafegar com
segurança por esta via. Esse tipo de modal é aquele em que se utiliza a água para a locomoção do
meio de transporte, e pode ser subdividido entre diferentes tipos de acordo com o corpo de água que
ele utiliza Marítimo, fluvial e lacustre. Geralmente é utilizado para o transporte de grandes cargas a
longas distâncias.
De acordo com a ANTT (S/D), agência responsável por regular esse tipo de modal, o modal
Dutoviário ou Transporte Tubular é aquele realizado por meio de Dutovias, ou seja, de tubulações,
umas das características desse modal são atribuídas a agilidade, segurança, baixa flexibilidade e
capacidade de fluxo. Segundo a ANTT (S/D), eles podem ser Oleodutos, cujos produtos transportados
são: petróleo, óleo combustível, gasolina, diesel, álcool, GLP, querosene e nafta, e outros, gasodutos,
cujo produto transportado é o gás natural, minerodutos, cujos produtos transportados são: Sal-gema,
Minério de ferro e Concentrado Fosfático.
O modal aéreo segundo a Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC (S/D), esse é um modal
ágil e recomendado para mercadorias de alto valor agregado, pequenos volumes e encomendas
urgentes, é competitivo para produtos como, por exemplo, computadores, softwares, telefones
celulares e principalmente para produtos internacionais, e que precisam de um transporte rápido em
função do seu valor, bem como de sua sensibilidade a desvalorizações tecnológicas.
O modal rodoviário de acordo com a ANTT é aquele feito por meio de vias, como estradas,
rodovias e ruas, as quais podem ser asfaltadas ou não. Esse meio de transporte tem a função de
deslocar cargas, pessoas e animais para diversos lugares. O modal rodoviário é aquele que se realiza
por meios de vias como estradas, rodovias e ruas, sejam eles asfaltadas ou não. Esse modal é utilizados
para o transporte e deslocamento de cargas pessoas e animais, com utilização de veículos como
caminhões, carros e carretas e pode ser realizado em território nacional ou internacional.
As rodovias são essenciais, pois interligam a origem e o destino das mercadorias por meio de
muitos pontos. Segundo o Ministério da infraestrutura (2019), que o órgão responsável pela definição
da política nacional de transportes, a malha rodoviária federal possui uma extensão total de 75,8 mil
km entre rodovias pavimentadas e não pavimentadas.
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Quando se trata do transporte de madeira, é necessário e essencial ter profissionais envolvidos
em cada detalhe do processo, desde o detalhamento da documentação, até as permissões para carga e
descarregamento da mercadoria. O transporte pelo modal rodoviário é realizado por meio de uma
grande diversidade de tipos e de modelos de veículos, sendo que cada um é utilizado dependendo da
quantidade do volume de madeira movimentada, como da distância percorrida. Os veículos utilizados
no transporte por meio de rodovias se classificam como (quadro 1):

Tipos
Caminhão

Características
Possui uma única unidade tratora e transportadora com tração do tipo 4x2, 4x4, 6x2
ou 6x4.

Articulado

Formado pela unidade tratora e um semirreboque, tração 4x2 ou 6x4.

Conjugado

Formado por um caminhão mais um reboque.

Bitrem

Formado por uma unidade tratora e dois semirreboques.

Tritem

É a combinação de uma unidade tratora e três semirreboques.

Rodotrem

Uma unidade tratora, com um semirreboque e um reboque.

Treminhão

É a combinação de um caminhão com dois reboques.

Semirreboque É um veículo de carga independente e sem meio próprio de tração. Porém, sua tração
deve ser realizada por caminhão trator e, normalmente, possui de 1 a 3 eixos.
Reboque

É um veículo de carga independente, sem meio próprio de tração e que possui 2 ou
mais eixos.

Quadro 1: Tipos de caminhões.
Fonte: https://blog.texaco.com.br/ursa/tipos-de-caminhoes-e-capacidades/
Umas das maiores vantagens para a utilização desse modal é a possibilidade de deslocamento do
produto, a flexibilidade e a possibilidade de escolha de rotas, menor preço inicial e diferentes tipos de
capacidade de cargas oferecidas, além de profissionais capacitados para que, desde o início com a
obtenção do manejo, da extração, e até a finalização do transporte até o consumidor final, essa matéria
prima possa chegar com a qualidade desejadas pelos compradores, vale ressaltar que todo esse
processo deve estar de acordo com as normas vigentes do estado e do país.

2. Cacoal e Comércio de Madeira em Rondônia

De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estática – IBGE, a
história de Cacoal começou por volta de 1960 com a chegada da linha telegráfica na região,
aberta pelo Tenente-Coronel Cândido Mariano da Silva Rondon. Após ver aquelas terras com
grande riquezas natural e ao ver sua missão concluída, Rondon designou seu guarda fios da
comissão, Sr. Anísio Serrão de Carvalho, para residir no local, e depois requerer a posse da
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terra ao governo do Mato Grosso. Após adquirir a área de terra às margens do Igarapé
Pirarara, os seringueiros começaram a chegar para a extração de látex.
Segundo Gama (2005), o município de Cacoal está localizado no Estado de Rondônia,
o qual se localiza a oeste da Região Norte, com área de 238.512,80 km², representando 6,19%
da região norte e 2,80% do país (considerado o terceiro estado em expansão territorial da
região norte e, no contexto nacional, é o décimo quinto em extensão territorial). O autor
também menciona que o estado apresenta oito tipos principais de vegetação: Floresta
Ombrófila Aberta (55%), Floresta de Transição ou Contato (8%), Cerrado (5%), Floresta
Ombrófila Densa (4%), Formação Pioneira (4%), Floresta Estacional Semidecidual (2%),
Umirizal (1%) e Campinarana (em manchas dispersas). Essa vegetação colabora para a
existência de uma biodiversidade com alto estoque de produtos madeireiros e não madeireiro.
A construção da BR 364 iniciou em 1960, e sua finalização com a pavimentação final
ocorreu em 1983, considerada uma importante obra de infraestrutura para o crescimento não
de Cacoal e do estado de Rondônia, pois a maioria de suas grandes cidades está às margens da
Rodovia.

Para Rocha e Bacha (S/D), o setor industrial madeireiro é de grande importância econômica e social para os

estados do Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia, Roraima e parte dos estados do Mato grosso, Tocantins e Maranhão (também
conhecidos como Amazônia Legal).
A construção da BR 364, cruzando o atual Estado de Rondônia era considerada um processo de integração nacional e
possibilitava o desenvolvimento da região por meio da exploração dos recursos naturais, como as madeiras tropicais e os
minérios. Com a consolidação dessa rodovia, facilitou o aumento do

fluxo migratório, principalmente, vindo da

região Sul e Sudeste.
De acordo com Veríssimo (2002), a explosão da atividade madeireira na Amazônia legal teve início com a vinda de
madeireiros de outras partes do Brasil, em busca da nova frente madeireira. Essa migração ocorreu devido à abertura da então
Rodovia BR 364 a partir da década de 60, e à exaustão dos recursos madeireiros das regiões Sul e Sudeste do País.
De acordo com Rocha e Bacha(S/D) no ano de 1987, esse setor gerou cerca de 250.000 empregos diretos e 800.000
empregos indiretos, e foi considerado como a segunda fonte geradora de recursos, ficando apenas atrás do setor de
mineração, em termos de arrecadação de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS pelos Estados.

Segundo Gama (2005), o corte de toras (madeira bruta) na Amazônia legal cresceu
significativamente nas últimas duas décadas passando de uma produção de 4,5 milhões de m³
em 1976 para 28 milhões de m³, em 1997. O estado de Rondônia ainda se mantém como o
terceiro maior produtor de madeira roliça da Região Norte, ficando atrás dos Estados do Pará
e do Mato Grosso.
A exploração de madeira se deu a partir do momento em que o desgaste da produção de
borracha era visível (atividade essa que era a principal atividade do extrativismo vegetal no
estado). Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE (2011), o estado de
Rondônia ainda continua sendo o terceiro estado que mais desmata no país, causando vários
problemas ambientais.
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O setor industrial madeireiro em Rondônia tem enfrentado algumas dificuldades uma delas é a exaustão de algumas
espécies florestais de maior valor comercial. A exploração seletiva e predatória de muitas espécies de arvores tem causado a
escassez de madeira, forçando as empresas a desativar suas plantas ou mudar para outras cidades.

3. Aspectos Metodológicos
Para Gil (2002), a pesquisa é um procedimento racional e sistemático que tem como
objetivo proporcionar respostas e soluções para os problemas que propostos. A pesquisa é
requerida quando não se dispõe de informação suficiente para responder ao problema, ou
então quando a informação disponível se encontra em tal estado de desordem que não possa
ser adequadamente relacionada ao problema.
Essa pesquisa caracteriza-se como qualitativa e descritiva, ocorrendo por meio de
levantamento bibliográfico em livros impressos e on-line, artigos científicos no portal da
capes, websites, bem como outras fontes de pesquisa. De acordo com Gil (2002), uma
pesquisa documental assemelha-se muito à pesquisa bibliográfica. A diferença essencial entre
ambas está na natureza das fontes. Enquanto a pesquisa bibliográfica se utiliza das
contribuições dos diversos autores sobre determinado assunto, a pesquisa documental vale-se
de materiais que não recebem ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser
reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa.
Para Kripka, Sheller e Bonotto (2015) uma pesquisa documental, bem como outros tipos de
pesquisa, propõe-se a produzir novos conhecimentos, criar novas formas de compreender os
fenômenos e dar a conhecer a forma como estes têm sido desenvolvidos. Ela pode ser
utilizada no ensino na perspectiva de que o investigador mergulhe no campo de estudo, na
busca de fenômeno a partir das perspectivas contidas nos documentos, contribuindo com a
área na qual ele se insere em qualquer área de estudo.
Os autores também citam que a pesquisa documental consiste num intenso e amplo exame de
diversos materiais que ainda não sofreram nenhum trabalho de análise, ou que podem ser
reexaminados, buscando sempre outras interpretações ou informações complementares, dos
chamados de documentos. Dito isso, esse estudo tem amparo na pesquisa bibliográfica e
documental.

Resultados e Discussão
Conforme visto, a logística de transporte pelo modal rodoviário desloca carga para
diversos lugares, e as rodovias representam elementos essenciais, pois interligam a origem e o
destino de mercadorias por meio de diversos pontos. Apesar dos gargalos que possam existir,
as rodovias interligam praticamente todo o território federal, estadual e municipal; e
representa o modal que mais recebe investimentos (públicos e privados).
A construção da BR 364, no estado de Rondônia, favoreceu o desenvolvimento de
várias atividades produtivas, incluindo o extrativismo vegetal, no caso, a silvicultura. De
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acordo com o portal de notícia G1(2017), a BR 364, hoje, é a terceira maior rodovia federal
do país. Além de ser porta de entrada para a região norte, ela também é a principal fonte para
o escoamento da produção do estado, não só de madeira, mas também de grãos como o milho
e a soja, e outra culturas.
A extração da madeira sempre ocorreu nos processos de colonização, e em Cacoal não
foi diferente. Sua utilização vai desde a construção de moradias, estabelecimentos comerciais,
pontes, fabricação de móveis e outros, até a consolidação de um mercado que precisa da
produção legal da madeira para a comercialização.
O quadro 2 mostra a produção de madeira entre o anos de 2013 a 2018, no município de Cacoal, demonstrando o
crescimento em produção da silvicultura. No entanto, ainda é necessário um estudo mais aprofundado para entender a
dinâmica desse setor e seus impactos na economia do município.

Ano

Quantidade produzida em m³

2018
2017
2016
2015

27.811
29.314
727
3.254

2014

3.425

2013

3.624

Quadro 2: Produção de madeira em Cacoal - RO.
Fonte: dados do IBGE

Mesmo que não se tenha um acompanhamento da produção desde a consolidação da
BR 364, pode-se perceber o aumento considerável na produção de madeira. Esse mercado
contribui não apenas para a composição do PIB, mas para a geração de renda e melhoria nas
condições de vida das famílias.
As leis que regulamentam essa atividade, apesar de não ser objeto desse estudo, também
têm valorizado práticas preservacionistas e extração sustentável. Quando se trata do transporte
de madeira, ainda existe a necessidade de profissionais preparados envolvidos no processo,
desde o detalhamento da documentação, até as permissões para carga e descarregamento da
mercadoria.

Conclusão
Nesse artigo foi possível relacionar a importância do modal rodoviário ao desenvolvimento do
município de Cacoal e do setor madeireiro, destacando a importância da rodovia federal BR
364 para o fluxo migratório (contribuições para a diversidade cultural) e para o escoamento da
produção local. Ao longo dos anos, Cacoal vem desenvolvendo-se nos diversos setores da
economia (indústria, comércio, agricultura, serviços), e a melhoria nos aspectos logísticos tem
favorecido esse desenvolvimento, favorecendo a estruturação desses mercados.
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