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APRESENTAÇÃO 

 
 A Universidade é, antes de tudo, pesquisa que 

também se torna ensino; conhecimento que é criado não 

para “formar profissionais”, mas para fazer fluir a  

negação e a luta contra o medo: daí porque a 

Universidade é o campo privilegiado da liberdade e da 

autonomia. 

Estes anais representam grande parte da nossa 

experiência com a relação fundamental entre professores 

e alunos mediados  pela criação de conhecimento. Essa 

experiência vem se tornando fundamental na nossa 

modificação de uma “escola” simplesmente para uma 

atuação verdadeiramente universitária. 

O envolvimento dos alunos, dos professores e da 

administração no esforço concentrado nesse sentido tem 

sido a nossa maneira de nos tornarmos singulares. 

Sabemos a distancia que nos separa ainda de uma 

pesquisa forte, dirigindo completamente a Universidade: 

esta pesquisa, esta criação está sempre em perigo. Entre 

nós há um equilíbrio sempre frágil, um corpo sempre 

instável, uma vontade sempre desestimulada. Mas os 

anais do PIBIC, em todos estes anos, confirma que 

estamos, não somente no caminho certo no 

fortalecimento da pesquisa se transformando em Pós-

Graduação, como temos nos conscientizado no caminho 

da Universidade enquanto campo do conhecimento. 

Esta publicação, por sua extensão, é um painel 

vivo de parte de nossa Universidade, daquela parte que 

vai se tornando principal. 

Alberto Lins Caldas 

 



 

SUMÁRIO 

 

ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

 

DESCRIÇÃO VARIACIONISTA DAS LÍNGUAS 

DO GRUPO WARI' (CHAPAKURA); 

PERSPECTIVAS SOCIO-EDUCACIONAIS : A 

TRANSPOSIÇÃO DO “LÉXICO” PEDAGÓGICO 

BRASILEIRO PARA O WARI'. 

Júlia Maria Mercado Freitas 

 

O(S) CONTATO(S) ENTRE A SOCIEDADE 

BRASILEIRA E OS WARI’ : CONSTRUÇÃO 

DAS REPRESENTAÇÕES.  

Hildeniza Castro da Silva 

 

DESCRIÇÃO VARIACIONISTA DAS LÍNGUAS 

DO GRUPO WARI' (CHAPAKURA); 

PERSPECTIVAS SOCIO-EDUCACIONAIS : AS 

INTERFERÊNCIAS DISCURSIVAS ENTRE 

PORTUGUÊS E WARI’.  

Selmo Azevedo Apontes 

 

HISTÓRIA ORAL COM SOLDADOS DA 

BORRACHA: A EXPERIÊNCIA NA 

AMAZÔNIA.  

Deyvesson Gusmão 

 

HISTÓRIA ORAL COM SOLDADOS DA 

BORRACHA: A EXPERIÊNCIA NORDESTINA. 

Anderson dos Santos 



 

SONHO DESFEITOS: HISTÓRIA DE VIDA 

COM MULHERES DA COMUNIDADE SANTA 

MARCELINA.  

Ariana Boaventura 

 

ALFABETIZAÇÃO DE RIBEIRINHOS NA 

AMAZÔNIA: A ORALIDADE COMO 

MANIFESTAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DE 

CULTURA E DE APRENDIZAGEM.  

Maria da Conceição Barbosa de Souza
 

 

ALFABETIZAÇÃO DE RIBEIRINHOS NA 

AMAZÔNIA: O LÚDICO, A EXPRESSÃO 

CORPORAL E A ATIVIDADE FÍSICA COMO 

MEDIADORES NO PROCESSO DE AQUISIÇÃO 

DA LINGUAGEM E DA ESCRITA.  

Elizabete Costa de Lima 

 

ALFABETIZAÇÃO DE RIBEIRINHOS NA 

AMAZÔNIA: O PROCESSO DE AQUISIÇÃO 

DA ESCRITA.  

Eliane Valente de Araújo 

 

ALFABETIZAÇÃO DE RIBEIRINHOS NA 

AMAZÔNIA: AS NARRATIVAS ORAIS E 

VISUAIS COMO RECURSOS DE 

CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO NO TEXTO. 

 Márcia Cristina Oliveira Maia 

 

ALFABETIZAÇÃO DE RIBEIRINHOS NA 

AMAZÔNIA: A ESCRITA COMO PROCESSO 



CONSTIUIDOR DO SUJEITO. Reginaldo 

Medeiros de Lima 

 

ALFABETIZAÇÃO DE RIBEIRINHOS NA 

AMAZÔNIA: O LÚDICO E AS ATIVIDADES 

FÍSICAS COMO ESPAÇO DIALÓGICO 

CONSTITUIDOR DA LINGUAGEM.  

Queite Fernandes 

 

ALFABETIZAÇÃO DE RIBEIRINHOS: UMA 

PROPOSTA A SER CONSTRUÍDA: 

PROFESSOR E SUAS RELAÇÕES COM A 

LEITURA 

Wania Aparecida Leôncio 
 

INCUBADORA DE EMPRESAS: VIABILIDADE, 

CONSTITUIÇÃO, ORGANIZAÇÃO E 

IMPLANTAÇÃO. Cézanne Paul Lucena Viana 

 

FRUTICULTURA EM SOLOS DE VÁRZEA E 

DE TERRA FIRME: DESENVOLVIMENTO DE 

VIVEIROS COMUNITÁRIOS DE FRUTÍFERAS 

E OUTRAS ESSÊNCIAS FLORESTAIS NA 

COMUNIDADE DE NAZARÉ. 

Marcelo Batista de Oliveira 

 

ÉRAMOS QUANTOS? OS KARIPUNA DE 

RÔNDÔNIA: O DILEMA DA DEPOPULAÇÃO 

INDÍGENA. 

Emílio Sarde Neto  

 



FONTES DE FINANCIAMENTOS EXISTENTES 

PARA TANQUES-REDE.  

Joel da Silva Januário 

 

VIABILIDADE ECONÔMICA DA PRODUÇÃO 

DO PESCADO NO DISTRITO DE NAZARÉ 

Giulliano Carneiro Costa 

 

PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DO 

PESCADO NO DISTRITO DE NAZARÉ 

Maria Helena Basilio Lopes da Silva 

 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL E MEIO 

AMBIENTE: UM DESAFIO DE 

SUSTENTABILIDASE EM RONDÔNIA. 

POLÍTICA PÚBLICAS E SUSTENTABILIDADE 

EM PROJETOS DE ASSENTAMNETO DE 

REFORMA AGRÁRIA EM RONDÔNIA: O 

CASO DA GLEBA TRIUNFO.  

Marcelo de Oliveira 

 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL E MEIO 

AMBIENTE: UM DESAFIO DE 

SUSTENTABILIDADE EM RONDÔNIA. 

RESERVA ESTRATIVISTA DO RIO PACAÁS 

NOVOS: EXTRATIVISMO NÃO-MADEREIRO: 

ANÁLISE DE SUA VIABILIDADE 

SOCIECONÔMICA E AMBIENTAL   

Silvia Regina Faria do Nascimento 

 

CONCEPÇÃO DO TRABALHO RIBEIRINHO: 

VISÃO ATUAL. Nívia Maria Martins de Lima 



 

HÁBITOS ALIMENTARES EM POPULAÇÕES 

RIBEIRINHAS. Priscila Silva de Carvalho 

 

TABUS E RESTRIÇÕES ALIMENTARES EM 

COMUNIDADES RIBEIRINHAS.  

Renata Lancarovichit 

 

ESTUDO DO PROCESSO DE RECRIAÇÃO DO 

ESPAÇO RIBEIRINHO ATRAVÉS DAS FESTAS 

RELIGIOSAS .  

Adriano Lopes Saraiva 

 

ÁREA: CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

 

ESTUDO DOS CONSTITUINTES QUÍMICOS 

FIXOS E VOLÁTEIS DE PIPER SP.  

Kely Lima Pereira 

 

ESTUDO DOS CONSTITUINTES QUÍMICOS 

FIXOS E VOLÁTEIS DE Piper carniconectivum 

(CDC).   

Amanda Lopes Sá 

 

ESTUDO DOS CONSTITUINTES VOLÁTEIS   E   

ABORDAGEM FITOQUÍMICA  DE Croton 

glandulosus  (L.) M. ARG. 

Aline Roberta Polli 

 

ABORDAGEM FITOQUÍMICA DO Solanum 

jamaicense Mill, Solanum cf. crinitum  Lam. e 

Solanum cf. rugosum  Dunal.  



Cristiano Andrey Souza do Vale 

 

ABORDAGEM FITOQUÍMICA E AVALIAÇÃO 

ANTIMICROBIANA DA ESPÉCIE Cipura 

paludosa Aubl. 

Greice Maria Rodrigues de Souza 

 

VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E 

AMBIENTAL DE GERAÇÃO 

DESCENTRALIZADA DE ENERGIA ELÉTRICA 

EM RONDÔNIA 

SUBPROJETO: ALTERNATIVAS 

ENERGÉTICAS PARA O ESTADO DE 

RONDÔNIA – ESTUDO DE CASO: RESÍDUOS 

AGRÍCOLAS.   

Izabel F. C. da Silva 

 

VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E 

AMBIENTAL DE UMA PROPOSTA DE 

GERAÇÃO DESCENTRALIZADA DE ENERGIA 

ELÉTRICA EM RONDÔNIA SUBPROJETO: 

Planejamento Integrado de Recursos para  o Estado 

de Rondônia 

Mário Vergotti 

 

LEVANTAMENTO DA PRESENÇA DOS 

POLUENTES METÁLICOS NO RIO MADEIRA 

E SEUS AFLUENTES   

Ailton Rodrigues Ferreira 

 



ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO EM 

POPULAÇÕES DE RIBEIRINHOS POR MEIO 

DAS DETERMINAÇÕES DE Hg EM CABELO   

Déborah P. Linhares 
 

ESTUDO DAS CONCENTRAÇÕES DE 

SELÊNIO NO PESCADO DA BACIA DO RIO 

MADEIRA.  

Davi Campos Fontes  
   

 

DETERMINAÇÃO DAS CONCENTRAÇÕES DE 

MERCÚRIO NA ICTIOFAUNA DA BACIA DO 

RIO MADEIRA.  

Daniele Braga Brasil 

 

LEVANTAMENTO DA PRESENÇA DE 

POLUENTES ORGÂNICOS NO PESCADO DA 

BACIA DO RIO  MADEIRA. 

Giselle Cavalcante Saldanha 

 

AVALIAÇÃO DA CONTAMINAÇÃO 

ATMOSFÉRICA E HUMANA NO MUNICÍPIO 

DE PORTO VELHO-RO.  

Grazyelle S. da Silva 

 

GEOQUÍMICA DE METAIS PESADOS EM 

SOLOS DE VÁRZEA DA CALHA DO RIO 

MADEIRA. 

Thalles Gomes Afonseca
 

 

HIDROVIA DO MADEIRA E POPULAÇÕES 

RIBEIRINHAS: ANÁLISE SÓCIO-ECONÔMICA 



DO TRECHO PORTO VELHO À NOVO 

ARIPUANÃ/AM E A PRODUÇÃO DE SOJA. 

Maria Madalena Cavalcante Lacerda 

 

ANÁLISE DA VULNERABILIDADE NATURAL 

À EROSÃO NA FAIXA DE MEANDRAMENTO 

DA HIDROVIA DO MADEIRA. (TRECHO 

PORTO VELHO/RO A HUMAITÁ/AM).  

Joiada Moreira da Silva 

 

 

ÁREA: CIÊNCIAS DA VIDA E DA SAÚDE 

 

A PSICOPATOLOGIA NOS HOSPITAIS 

PÚBLICOS DE PORTO VELHO: O PERFIL DAS 

INSTITUIÇÕES E AS REMINISCÊNCIAS DA 

HISTÓRIA DA LOUCURA. 

Adriane do Nascimento Soares 

 

ASPECTOS SUBJETIVOS DO PORTADOR DO 

HIV NA LUTA CONTRA A AIDS: A ADESÃO 

AOS ESQUEMAS TERAPÊUTICOS ANTI-

RETROVIRAIS (ETARV).  

Aryanne Pereira de FREITAS   

 

AIDS E SUBJETIVIDADE: O PERFIL 

PSICOLÓGICO DO PORTADOR DO HIV 

Roberta Lúcia Moura SOARES 

 

CARACTERIZAÇÃO DA HANSENÍASE EM 

PORTADORES NÃO SINTOMÁTICOS.  

Osmar Oliveira Nascimento 



 

ESTUDO DAS GLICOFORINAS E SUA 

IMPORTÂNCIA NO DESENVOLVIMENTO DA 

MALÁRIA. 

Rosiane Maciel Batista 

 

CARACTERIZAÇÃO FENOTÍPICA E 

MOLECULAR DE ROTAVÍRUS EM 

AMOSTRAS FECAIS DE CRIANÇAS DE 0 A 6 

ANOS DE IDADE NA REGIÃO DE PORTO 

VELHO – RONDÔNIA. 

Gleiciene Félix Magalhães 



 
DESCRIÇÃO VARIACIONISTA DAS LÍNGUAS 

DO GRUPO WARI' (CHAPAKURA); 

PERSPECTIVAS SOCIO-EDUCACIONAIS : 

A TRANSPOSIÇÃO DO “LÉXICO” PEDAGÓGICO 

BRASILEIRO PARA O WARI'. 

 

Júlia Maria Mercado Freitas

 

 Profº Catherine Bárbara Kempf

 

 

RESUMO : Esta pesquisa situa-se no âmbito mais geral das perspectivas 

socio-educacionais do projeto "Descrição variacionista das línguas do grupo 

wari' (Chapakura)". A problemática do vocabulário específico das aulas diz 

respeito a todas as formas de escola, mas no caso da educação indígena, esse 

problema, pelo fato de se tratar de um ensino bilíngüe, toma outras feições.  

A "leitura do mundo" vai ocorrer em duas línguas, de tipologia muito 

diferente. Cabe ao professor indígena mostrar caminhos da interculturalidade 

que ele mesmo talvez ainda não encontrou. Este trabalho pretende tão-

somente mostrar um exemplo desta tentativa de interculturalidade. 

 

PALAVRAS-CHAVE : ensino bilingüe, tipologia, 

interculturalidade. 

 

ABSTRACT : This research , under the focus of the socio-

educacionals perspectives of the greater project named "VARIACIONIST 

DESCRIPTION OTHE WARI' LANGUAGES (CHAPAKURA FAMILY), 

tries to show how problematic the transposition of  didactic vocabulary can 

be in a bilingual education. The "reading of the world" will take place in two 

languages, tipologicaly very different. It will be the task of the native teacher 

to show the ways of interculturality. This paper tries only to exemplify this 

tentative of interculturality. 
 

                                                 
 bolsista  CNPq / PIBIC, UNIR 
  orientadora 



KEYWORDS : bilingual education, tipology, 

interculturality. 

 

1.INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa situa-se no âmbito mais geral das 

perspectivas socio-educacionais do projeto "Descrição 

variacionista das línguas do grupo wari' (Chapakura)". 

Nas contribuições da nossa equipe, nos anos anteriores, 

foram especificados os contextos históricos, socios-

culturais e lingüísticos dessa pesquisa.  

A problemática do vocabulário específico das 

aulas diz respeito a todas as formas de escola. Qualquer 

professor do primário sabe que seus alunos não dominam 

o vocabulário a ser usado. No caso da educação indígena, 

esse problema, pelo fato de se tratar de um ensino 

bilíngüe, toma feições específicas.  

Através da análise das propostas de um professor 

wari', a respeito da transposição do vocabulário 

específico das aulas de uma língua (o português 

brasileiro padrão)  para outra (o oro nao'), tentaremos 

mostrar quais são os caminhos possíveis para esta  

interculturalidade. 

 

2. OBJETIVOS 
 

Achar estes caminhos da interculturalidade 

– ou pelo menos abrir picadas - é uma condição 

imprescindível para que o "ensino bilíngüe" da "educação 

diferenciada" nas comunidades indígenas possa ser 

implantado e melhorado. Já que é o próprio falante que 

representa o ponto de comunicação entre os dois 



universos representados por duas línguas diferentes, o 

professor vai se tornar o elo entre os dois universos 

culturais; ele vai ser, diante dos alunos, aquele que vai 

mostrar o caminho.  

 

3. OBJETIVO ESPECÍFICO.  

 

Este trabalho focaliza este aspecto, dando ao 

professor oportunidades de expressão. O professor vai 

mostrar como ele constrói a passagem entre uma cultura 

e a outra. Seria de se esperar que os problemas didáticos 

encontrados pelos professores, pelo fato da bilingüidade, 

pudessem de fato enriquecer a prática didática deles. 

 

 

4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA. 

 

Recorremos aqui  aos trabalhos que fornecem os 

seguintes instrumentos de análise : leitura do mundo - 

Paulo Freire; construção dos "conceitos cotidianos" 

versus construção dos "conceitos científicos" - Vigotsky; 

ecossistema lingüístico e línguas em contato, consciência 

lingüística e identidade étnica – a sociolingüística.   

 

5. METODOLOGIA 

 

É preciso levar em conta o fato de que a pesquisa 

está principiando;  assim, estamos procurando novos 

caminhos para fazer melhor, e com isso a própria 

metodologia pode vir a ser questionada e modificada. 

Tinha sido previsto de fazer um levantamento de 

dados "in situ" junto aos professores wari', mais as 



dificuldades inerentes a esse tipo de pesquisa de campo – 

distância, dificuldades de acesso, acesso restrito pelo fato 

de se tratar de terras sob a responsabilidade da Funai - 

tem frustrado a realização dessa etapa. 

Foram feitas leituras dirigidas referentes ao tema 

da pesquisa, algumas observações informais, e duas 

entrevistas com um dos professores.  

 

6. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

Em primeiro lugar foi feito o levantamento do 

corpus através de livros didáticos da disciplina "Estudos 

Sociais"; em seguida, a equipe do CEPLA resolveu 

aproveitar a realização da 5ª etapa do projeto Açaí 

(educação escolar indígena) para ampliar o contato com 

os professores wari',  pois todos os professores indígenas 

do estado de Rondônia estariam reunidos em Porto Velho 

entre fim de novembro e início de dezembro 2001, o que 

daria  uma excelente oportunidade de observação 

informal, como também de contato com os professores
*
.  

O professor que se prontificou em colaborar com a nossa 

pesquisa expressa-se fluentemente em português, e se 

desloca com bastante freqüência para Guajará-Mirim, o 

que facilitou o  contato com ele e a gravação das 

entrevistas. 

 

7. DADOS DO INFORMANTE:  

 

Profissão: Professor de 1ª a 4ª Série do Ensino 

Fundamental. 

Formação : 1. grau completo do ensino regular;   

                                                 
* Já que não temos financiamento para observações e contatos nas aldeias. 



completando atualmente o segundo grau dentro do 

projeto Açaí. 

Quase dez anos de prática profissional. 

Idade: 35 anos 

Sexo: Masculino 

Língua falada por ele mesmo e na comunidade onde é 

professor : oro nao'.  

 

 

8. ROTEIRO DA ENTREVISTA. 
 

Foi perguntado ao professor:  

 

8.1. Qual o material pedagógico usado na sala de aula.
†
 

8.2. Quais os conceitos usados na disciplina "Estudos 

Sociais", 1. e 2.série do primário. 

 O professor forneceu a seguinte lista :  

O que é vegetação 

O que é solo 

O que é educação 

O que é saúde 

O que é organização social 

O que é economia 

O que é clima 

O que é hidrografia 

                                                 
† Professor, qual o material pedagógico usado para ministrar sua aula?  Essa 

formulação, sinal também da insegurança da pesquisadora,  levou o professor a 

responder :   Em 1º lugar é fazer plano de aula que é conhecimento; o livro didático e 

cartazes; geralmente a gente usa cartazes, lápis de cores, tinta, mapas, etc... Essa 
resposta é um "repeteco"  daquilo que ele ouviu nas aulas de didática que lhe foram 

ministradas,  e não reflete de forma alguma a realidade das aulas nas escolas 

indígenas,  nem que seja pela falta do referido material,  parcamente fornecido pela 
SEDUC. 

 

 



O que é meio de comunicação,  

O que é meio de transporte 

O que é meio ambiente. 

8.3. Como são aplicados esses conceitos em wari. 

 

9. ENTREVISTA 

 

A entrevista foi feita em dois tempos; por "insegurança" 

do professor, ele mesmo preferiu dessa forma:  

 

1º - O informante fala e eu anoto; nessas anotações, 

cometi o descuido de corrigir algumas vezes a fala do 

 informante, muito mais próxima do não-padrão (PNP) 

do que do Português Padrão; as transcrições da segunda 

entrevista foram feitas respeitando as especificidades da 

fala dele, como pode se verificar no exemplo apresentado 

em seguida. 

 

2º - Com base nas anotações da primeira entrevista, foi 

realizada e gravada a 2ª entrevista. 

Isso porque o próprio informante preferiu usar as 

anotações da primeira entrevista como base do que ele 

iria falar na 2ª. 

 

10. ANÁLISE COMPARATIVA DAS DUAS 

ENTREVISTAS E DO TEXTO WARI'. 

 

Mas é justamente essa "insegurança" do professor 

que nos forneceu os dados mais interessantes : a 

comparação entre as duas entrevistas mostra que, apesar 

de ele ter na mão o texto, ele não consegue simplesmente 

"ler" as respostas : ele se empolga e faz alterações, 



mostrando que ficou refletindo sobre o assunto; ele soube 

acrescentar ou modificar uma série de coisas. 

 

Essas modificações, muitas vezes, estão ligadas à 

própria situação de enunciação : é com a pesquisadora 

que o professor está em interação, é a pesquisadora que 

ele pretende convencer da competência que ele tem em 

falar dos assuntos abordados.  Já quando ele propõe e 

escreve o texto em wari', o interlocutor não pode mais ser  

a pesquisadora, que não fala a língua : a escola da aldeia 

se torna virtualmente presente pelo simples fato de ele 

estar falando a língua da aldeia. 

 

Exemplificando : 
Exemplo de variações entre a primeira e a segunda entrevista, 

respondendo à pergunta 7.2.6. : o que é economia 

ANOTAÇÕES DA 

PRIMEIRA ENTREVISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Através da roça nos 

fazemos nossa produção, 

exemplo : arroz, milho, 

feijão, batata, cará, 

TRANSCRIÇÃO DA 

SEGUNDA 

ENTREVISTA 

Agora nos vamos falar um 

pouco da economia. É 

como os índios trabalham. 

Muita gente fala que índio 

.... 

Muita gente fala que índio 

tem muita terra /né/, mas ... 

Nos temos que falar um 

pouco do que o índio faz... 

 

Através da roça, nos 

fazemo nossa produção, 

exemplo : arroz, milho, 



mandioca para fazer 

farinha,  

 

 

 

 

macaxeira
‡
 para fazer 

chicha, e banana, isso nos 

plantamos para o nosso 

consumo, e também para 

venda. 

Na região onde moramos, 

existem diversos tipos de 

peixes, como : tambaqui, 

tucunaré, curimatã, piau, 

surubim, piranha, traíra e 

outros. 

Nos vendemos os nossos 

peixes só quando a 

comunidade necessita de 

alguma coisa com preço 

alto.  

É por isso que temos que 

cuidar da nossa natureza, 

porque ela ajuda a diminuir 

a poluição que é a sujeira do 

ar para respirar. 

feijão, batata, cará, 

mandioca pra fazer farinha 

/né/ nos vendemo muita 

farinha, sai até pra Porto 

Velho... outra cidade por 

aí... 

Macaxeira para fazer 

chicha e banana, isso nos 

plantamos para o nosso 

consumo, e também para 

venda. 

Na região onde moramo 

existe diverso tipo de 

peixe, como : tambaqui, 

tucunaré, curimatã, piau, 

surubim, piranha, traíra e 

outros. 

 

Nos vendemos os nossos 

peixes só quando a 

comunidade necessita de 

alguma coisa com preço 

alto.  

É por isso que temos que 

cuidar da nossa natureza, 

porque ela ajuda a diminuir 

a poluição que é a sujeira 

do ar para respirar. 

 

 

                                                 
‡ Cf a formulação em wari'  



- o primeiro trecho em itálico da segunda entrevista 

mostra nitidamente  que o interlocutor é "o branco" : as 

hesitações, as pausas, a própria formulação ("muita gente 

fala que...") são sinal disso; com certeza também não é 

com os seus alunos que ele iria falar "do que o índio 

faz...."; nem tampouco da poluição, abordada aqui porque 

tinha sido um dos assuntos do último período de 

formação dos professores... 

 

Pergunta 7.3. Como são aplicados estes conceitos em 

wari' : 

o próprio professor escreve (as "transliterações" 

pretendem tão-somente ajudar a perceber que não se trata 

de uma simples "tradução") no caderno onde foram feitas 

as anotações da primeira entrevista. Na segunda 

entrevista, ele não achou por bem nem de modificar, nem 

de ampliar o que ele tinha escrito. 

 

 

XITOT : OI URUT, ARAJEIN WIRI, MAPAC, 

WINACON XAXAO,  

roça       nos plantamos      arroz            milho              

feijão 

 

TAMATAM, XUXUT,  COP CA ARAWA HOTA,  

batata doce    cará           mandioca para fazer farinha 

 

COP
§
 CA ARAWA TOCWA. 

mandioca para fazer chicha 

                                                 
§ cop é traduzido pelo professor uma vez como mandioca (para fazer farinha) , outra 
vez como macaxeira (para fazer chicha); em wari', a lexia "cop" refere tanto à 

mandioca do que à macaxeira, a especificação vai ocorrer dentro do contexto de 

enunciação, como mostra o exemplo supra. 



 

MIJA TAMANA          NAPARUT          HWAM,  

muito    muito            (tem) onde ficamos     peixe          

 

NANACAM', ARAWERAIN,  

tucunaré         quebragalho 

 

OROTAWARAN, PACOROP, XIQUIN. 

patuá                      piau            traíra 

 

JE CA     QUEREC   HWET   XIPAIN     

MACARAXUT. 

é assim     vemos        sair         o produto    da nossa 

terra 

 

- O professor, quando fala português, fala com a 

pesquisadora, quando fala wari', fala com os alunos dele, 

excluindo a pesquisadora pelo uso do "nos" exclusivo 

/yryt/ ("urut") (e de todas as concordâncias 

subseqüentes: "naparut", "macaraxut"); a formulação é 

"enxuta", trata-se na verdade de uma enumeração dos 

recursos da roça e da pesca, destinada a introduzir uma 

aula sobre o assunto. E essa aula não diz respeito à 

pesquisadora, já que ela não fala a língua... 

 

11. CONCLUSÃO 

 

Tanto a fala quanto a escrita nas próprias 

línguas indígenas são indispensáveis para um confronto 

menos desigual de uma cultura à outra; é preciso reforçar 

em vez de destruir, expandir e "reinventar" as línguas 



indígenas, criando condições para a aquisição de 

conhecimentos e eventualmente de outra língua. 

É nítida a necessidade de uma boa formação – inclusive 

lingüística -  dos próprios professores indígenas, para que 

eles possam superar o peso dos estereótipos negativos 

que eles internalizaram
**

  e que condicionam o seu 

desempenho diante do "branco" e da sua pretensa 

superioridade... 
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O(S) CONTATO(S) ENTRE A SOCIEDADE 

BRASILEIRA E OS WARI’ :  CONSTRUÇÃO DAS 

REPRESENTAÇÕES. 
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RESUMO : O presente trabalho, dentro das perspectivas socio-

educacionais do projeto "DESCRIÇÃO VARIACIONISTA DAS LINGUAS 

DO GRUPO WARI' (CHAPAKURA), procura mostrar como se construíram 

as representações dizendo respeito aos índios dentro da ideologia dominante 

da sociedade brasileira. De fato, as representações negativas a respeito do 

índio, que muitas vezes ele mesmo internalizou,  vão ter conseqüências na 

lida com a língua nativa e no aprendizado do português, que passa a 

funcionar como língua-teto (modelo) em relação ao wari', prejudicando 

assim a construção da pretendida  "educação diferenciada". 

 

PALAVRAS-CHAVE : representações, educação 

indígena, wari', chapakura. 

 

ABSTRACT : The present work, under the focus of the socio-

educacionals perspectives of the greater project named "VARIACIONIST 

DESCRIPTION OTHE WARI' LANGUAGES (CHAPAKURA FAMILY), 

tries to show how the representations involving the native indians in the 

dominating ideology of brasilian society were built. In fact, negative 

representations about the indians, representations which the Indians, whose 

representations they internalized, will have an influence on linguistic 

representations and attitudes related to native languages and on acquisition 

of standard portuguese : portuguese will appear to be the roof-language (the 

moddel) for wari', damaging, therefore, the construction of the so-called 

"diferenciated education", i.e. bilingual especific education for native 

brazilian indians. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Esta pesquisa pretende ajudar a entender o tipo de 

contato que pode acontecer entre dois grupos em contato, 

aqui de um lado os wari'
††

, do outro a sociedade brasileira 

envolvente. Tentaremos analisar como se construiu a 

história,  para desta forma o passado passar a ser um 

elemento constitutivo do presente e do futuro.  

O projeto – talvez ambicioso demais – é contribuir 

para mudar a atual situação, conseqüência dos 

estereótipos a respeito do índio, estereótipos que vem da 

imagem passada pelos colonizadores. Porque o 

estereótipo, como "filtro" do contato, destrói e impede o 

contato construtivo. Precisamos conhecer como foi 

construído, para poder derrubá-lo, pensando no ensino 

que vai se fazer da língua pelos próprios índios, através 

da "escola indígena"; estas são as perspectivas sócio-

educacionais do nosso projeto. 

 

2. EMBASAMENTO TEÓRICO METODOLÓGICO 
 

O embasamento teórico metodológico está 

inserido no termo "Consciência Lingüística"
 ,
 assim como 

no papel das representações como elemento essencial do 

desempenho lingüístico. Pois as representações negativas 

a respeito do índio, que ele mesmo integrou,  vão ter 

conseqüências na lida com a língua nativa e no 

                                                 
†† Para apresentação da comuniade wari', confere o relatório de Selmo Azevedo 

Apontes: "As interferências discursivas entre português e wari'". 



aprendizado do português, que passa a funcionar como 

língua-teto (modelo) em relação ao wari'. O termo 

Consciência Lingüística tem origem nos estudos da 

sociolingüística voltados para as situações de contatos de 

línguas, contatos que ocorrem quase sempre entre línguas 

dominantes e línguas dominadas (cf. Kempf e Apontes 

em "A Problemática do Dito "Embasamento Lingüístico" 

no estabelecimento de uma ortografia:Exemplificação 

Wari', o.c.)  

 

 

3. METODOLOGIA 
 

A metodologia consistiu em pesquisas 

bibliográficas, observações informais, gravação de 

entrevistas e entrevistas com anotações com subseqüente 

análise das entrevistas. 

 

3.1. AS OBSERVAÇÕES INFORMAIS 

 

As observações começaram a ser feita nas ruas, nos 

supermercados, nas lojas, devido a uma grande presença 

dos índios nestes locais situados ou perto do porto onde 

eles atracam quando vem das aldeias, ou perto da Casa 

do Índio. Trata-se principalmente de "observação não-

participante", feita a partir do que chamo de "visão real" 

(Visão real : chamei assim as observações, referentes às atitudes dos índios e da 

sociedade que os recebe, feitas em contextos minimizando o efeito do paradoxo do 

observador: a presença do observador não modificando  em nada as atitudes 

respectivas.);  é claro o preconceito nestes lugares públicos, 

onde também aparecem sempre em grupos de pelo menos 

seis pessoas. São conhecidos como bêbados, preguiçosos, 

sujos, ignorantes, ladrões. 



Outro aspecto relevante da minha familiaridade 

com a problemática provém  do contato que a minha 

família tem com os missionários das MNT
‡‡

 em Guajará-

Mirim;  este contato teve início em 1960, a chamado dos 

responsáveis da igreja à qual minha família pertencia; os 

missionários das MNT pertenciam à mesma congregação. 

A minha família em seguida deixou Guajará, para depois 

voltar em 1980; isto quer dizer que o meu contato com a 

problemática missionária sempre fez parte da minha 

vivência, como faz parte da própria história da minha 

família. 

Estas observações informais nos levaram a 

problemática. 

 

3.2. AS ENTREVISTAS 

 

A escolha dos entrevistados foi feita a partir da minha 

já relatada vivência: as pessoas contactadas em primeiro 

foram aquelas das quais eu já sabia que tinham tido uma 

longa experiência de contato com as populações 

indígenas, e essas mesmas pessoas foram indicando 

outros informantes possíveis. A cada novo contato era 

evocada a possibilidade de gravar a entrevista, o que nem 

sempre foi aceito pelo entrevistado. As razões invocadas 

sempre eram as mesmas, resumidas por estas frases: "- 

Isso não vai me complicar? Porque, mexer com índio 

pode dar cadeia. Ele é protegido por lei"; há uma 

relutância nítida em evocar coisas do passado por medo 

das conseqüências no presente, e a tensão nas entrevistas 

não gravadas sempre foi muito maior do que nas 

entrevistas gravadas. 

                                                 
‡‡ MNT = Missões Novas Tribos  



 Por enquanto, foram realizadas cinco entrevistas 

gravadas; quatro outros possíveis informantes se 

recusaram a serem gravados, mas aceitaram que eu 

tomasse notas no decorrer de um bate-papo informal; 

duas das pessoas contactados não quiseram mesmo 

colaborar, talvez justamente por serem detentoras de 

informações de primeira mão sobre a violência dos 

primeiros contatos. 

  

Para o presente trabalho, as seguintes entrevistas foram 

parcialmente analisadas (a transcrição das entrevistas respeita as 

idiosincrasias da fala de cada um dos entrevistados.) : 
  

INFORMANTE IDAD

E 

SEX

O 

TEMPO DE 

GRAVAÇÃO 

Missionária 57 F +/- 2h 

Ex-seringueiro 75 M +/- 2h 

Ex-seringueiro 73 M +/- 1h 

   ENTREV. 

INFORMAL 

Funcionário (1) da Casa do 

Índio 

21 M +/- 1h de diálogo 

Funcionário (2) da Casa do 

Índio  

+/- 40 M 40min.de diálogo 

Vigia do Fórum (ex-

extrativista) 

62 M 30min.de diálogo 

Irmã do menino assassinado 

pelos índios 

+/-60 F 10min.de diálogo 

 

4. ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 
 



A análise das entrevistas foi feita a partir da noção de 

Consciência Lingüística:  "a Consciência Lingüística se 

constrói e se estrutura através da história social e 

individual do falante; ela é o aspecto lingüístico do 

habitus (cf.Bourdieu); ela comporta: as representações 

("imagens" do ambiente social e ecolingüístico 

construídas pelo falante) enunciadas no discurso 

epilingüístico, as atitudes (juízos e preconceitos ligados 

às representações) manifestadas neste mesmo discurso, as 

práticas (os "comportamentos" dos etólogos; aqui: os 

comportamentos lingüísticos.)".
§§

  

Ao mesmo tempo recorremos a alguns instrumentos 

fornecidos pela Análise do Discurso, já que "a Análise do 

Discurso trata da dimensão histórico-cultural da 

linguagem, ela permite apreender características 

importantes e críticas ao nosso etnocentrismo."
***

; ela vai 

se preocupar com o material constitutivo das 

representações e dos estereótipos,  e "com as eventuais 

contradições entre o discurso epilingüístico e as práticas 

efetivamente constatáveis"
†††

 . A Análise do discurso vai  

trabalhar então, "as condições de produção do dizer"
‡‡‡

, e 

talvez aqui o não dito seja maior do que o dito.  

 

5. DIMENSÃO HISTÓRICO-CULTURAL DAS 

REPRESENTAÇÕES 
 

Para realizarmos a Construção das Representações é 

necessário uma análise minuciosa da história que 

construiu, com o passar do tempo, os estereótipos a 

                                                 
§§ Catherine Bárbara Kempf. PAPIA 11, p.68 
*** Eni P.Orlandi, 199l, oc.,p5 
††† Catherine B.Kempf, Belém (PA) 2001.p.3 
‡‡‡ Eni Orlandi,  o.c. p 9 



respeito do índio e que, conseqüentemente, marca o 

presente. Na história "A luta dos Orowari' contra os 

invasores brancos"
§§§

, observamos a chegada do branco 

no território Wari' e como esse encontro foi denominado: 

"Foi então que aconteceu um terrível encontro com os 

Brancos, como contam os nossos Antigos..."
****

. Este 

"terrível" está no contexto de resultados que não seriam 

bons: "que produz resultados funestos"
††††

, conforme o 

Dicionário Aurélio para definir "terrível". Quer dizer, a 

partir dali suas vidas mudariam, e eles ainda estão se 

defrontando com as muitas conseqüências que este 

contato iria ter para o seu povo. O que deveria integrar os 

índios e "brancos" num mesmo universo, começou por 

ser motivo de desculturalização e representações 

negativas a respeito dos índios, por eles possuírem língua 

e costumes diferentes. 

 Em última análise os estereótipos a respeito do índio 

vêm das metas estabelecidas pelos colonizadores. "A  

ilusão da existência paradisíaca nas florestas tropicais e a 

crença do "bom selvagem" suscitaram, por muitos anos, a 

curiosidade dos primeiros estudos da natureza das novas 

terras. Desapareceram, porém, quando o interesse da 

mão-de-obra endógena passou a considerar o gentio um 

ser inferior, antropófago, bêbado, supersticioso, polígamo 

que vivia sob costumes contrários ao evangelho e à lei 

natural. A circunstância de terem idiomas variados, 

adotarem valores, hábitos e crenças diferentes, era o 

bastante para sobre o indígena cair a imputação de  

barbarismo, infidelidade ao cristianismo e paganismo aos 

                                                 
§§§ Dom Luiz Gomes Arruda-Wao Arapi-Portas Abertas sobre a cultura Wari'. p.90 
**** Ibidem 
†††† Dicionário Aurélio 



recalcitrantes em aceitar o batismo, feitas pelos colonos – 

a maioria deles ignorantes e perversos – e pelos 

sacerdotes."
‡‡‡‡

 É importante salientar que a 

representação vem do tipo do contato: se pacífico ou 

violento. Apesar das diversas representações, é 

necessário também enfatizar que os índios são uma parte 

do povo brasileiro e, portanto, participantes da sociedade 

brasileira atual. 

A construção das representações a respeito dos wari', 

implica em pesquisar a história da região que veio a ser 

chamada mais tarde de Rondônia; na visão do 

colonizador, essa história tem seu marco inicial no 

séc.XVII, no bojo do bandeirantismo. As primeiras 

bandeiras vindas do Norte e Sudoeste eram auxiliadas 

por indígenas: "potamitas, paroaras e montanos"
§§§§

 (são 

os nomes citados por Emanuel Pontes Pinto). A meta era 

as supostas riquezas minerais, ou o próprio índio para 

torná-lo escravo
*****

. Os bandeirantes  eram homens com 

um objetivo comum, prontos para atacar, dizimar, ferir a 

qualquer um que ousasse aparecer em seus caminhos. 

Eram chamados de "destemidos". Para confirmar esta 

afirmação, Emanuel Pontes Pinto escreve: "O nativo que 

ali vivia, inferiorizado pela sua pobreza material ante aos 

apetrechos ostentados pelos chegantes, era presa fácil 

daqueles que faziam da preação seu meio de vida e de 

morte"
†††††

. Havia uma necessidade de estereotipar os 

índios, dessa forma seria mais fácil matá-los ou 

escravizá-los. Para os índios, o conceito das "bandeiras" 

                                                 
‡‡‡‡ Emanuel Pontes Pinto,1993,o.c.p.8 
§§§§ Emanuel Pontes Pinto,1993.o .c.p1 
***** "O índio e o ouro motivaram a invasão".Emanuel Pontes Pinto,1989. Real 

Forte.UFRJ.p.24 
††††† Emanuel P.Pinto,1993.o .c.p1 



era de escravidão, poder e tirania. Começa-se a construir 

os estereótipos partindo-se dos interesses dos 

colonizadores, que percebiam o indígena ou como fonte 

de riqueza, ou como um obstáculo a ser derrubado. "A 

presença portuguesa, ou espanhola, buscou apenas 

envolver o índio, único morador das paragens, em suas 

desavenças. Esta é a razão da precariedade das 

referências sobre os índios do Centro de Rondônia"
‡‡‡‡‡

. 

No séc.XIX começou o extrativismo da borracha. Os 

conflitos anteriores pelo domínio da fronteira entre 

Portugal e Espanha, ao longo dos rios Guaporé, Mamoré, 

Madeira e afluentes, agora são guerra entre a Bolívia e o 

Brasil; a construção da Estrada de Ferro em 1907 ratifica 

a paz entre exploradores; a extração da borracha pelos 

seringueiros (1. e 2. entrada) aumenta a presença não-

índia na região. As empresas americanas passaram a contratar os "arigó" para 

a extração da borracha: "Eu vim parar aqui com, uh...no tempo da Segunda Guerra, aí 
foi... eu trabalhava lá no Rio Grande do Norte naquele tempo, não, na Estrada de Ferro 

quando surgiu esse negócio de guerra aí. Os americanos contrataram com o governo, 

com o presidente Getúlio Vargas, não...saiu uma equipe de gente pra uma zona aí, pra 
extração da borracha". (ex-seringueiro 1) 

 

A conquista do Oeste trouxe então consigo : os 

colonizadores, dispostos a explorar o vale Amazônico; a 

confirmação de uma população indígena heterogênea; e a 

diversificação de fontes de riquezas. Com a entrada dos 

colonizadores, os povos indígenas vinham fugindo dos 

invasores. Isso indica que os limites atuais das terras 

indígenas são frutos das reacomodações que vinham 

acontecendo por causa dos extermínios. Os grupos 

Chapakura foram espremidos nas nascentes dos afluentes 

do Guaporé, encontrando então os grupos do Tronco 

Tupi.  

                                                 
‡‡‡‡‡ Mauro Leonel.Etnodicéia Uruéu-au-au.,p.25. 



Hoje, muitas vezes, o índio é chamado de "intruso". 

Quem são os intrusos na realidade? Essa é a pergunta. 

"Intrusos" são os brancos que além de praticar o 

genocídio, hoje praticam o etnocídio. "Neste processo de 

demarcações atrasadas, paradoxalmente, o índio é visto e 

tratado como invasor quando, na verdade, os invasores 

são os não-índios que invadem os territórios tribais, 

exterminando fisicamente aldeias inteiras. Como se não 

bastasse toda a  usurpação territorial e a conseqüente 

eliminação física de milhares de indígenas, os não-índios 

desenvolveram e utilizaram armas mais sutis de 

dominação e massacre, agora no âmbito da cultura"
§§§§§

. 

Tudo foi contribuindo com o passar dos 

acontecimentos para instalar e fortalecer os estereótipos, 

pois os exploradores viam o indígena como uma entrava 

para suas ambições.  

 

6. DIMENSÃO HISTÓRICA DAS 

REPRESENTAÇÕES ENCONTRADAS NAS 

ENTREVISTAS. 

 

São realmente visíveis as marcas deixadas pelo 

tempo, representadas aqui pelo processo de 

"representações" que envolvem os estereótipos e 

preconceitos projetados sobre os índios. As 

representações vão interferir no processo educacional 

bilíngüe, porque, como se irá pensar no ensino da própria 

língua nativa e do português, que funciona como língua 

teto, desvalorizando a cultura indígena e o próprio índio 

como pessoa? É preciso pensar nas perspectivas sócio-

                                                 
§§§§§ Wany Sampaio, Vera da Silva. Os povos indígenas de Rondônia:Contribuição 

para a compreensão de sua cultura e de sua história.1998.p.27 



educacionais para ser realizado o "contato construtivo". É 

importante citar as palavras de uma professora índia num 

curso de capacitação: "Estudei em escola que obrigava a 

acabar com meus costumes, ao invés de incentivar, e 

dizer que nossos costumes também são bons"
******

. E isso 

não é de hoje, vem da colonização, do processo de 

pacificação e do discurso atual.  

A educação passada para a professora índia está no 

mesmo contexto da educação passada pelos missionários, 

a única diferença é a época. "Como é que eles perderam 

essa consciência de, desses rituais deles, como é que foi 

esse trabalho com vocês? – Porque eles viram que não 

era bom. Ensinando né, mostrando é claro! A própria 

educação faz ver essas coisas, né"
††††††

. Nesse contexto, 

nos perguntamos o que é "bom"? "Bom" no caso de 

Valdeíza é a cultura do "branco" que é boa, a ideologia 

da cultura do branco; no caso dos missionários é a 

ideologia da religião que faz parte da vida do "homem 

branco"
‡‡‡‡‡‡

. As representações que os missionários tem 

são construídas a partir da religião que eles pregavam e 

pregam. Falam de uma educação que faz ver o que não é 

"bom" parafraseando a fala de Deus no capítulo da 

criação. Certamente, essa educação, para os missionários, 

engloba a maneira deles verem o mundo e como se portar 

nesse mundo a partir da religião. Esta educação então se 

baseia na interpretação que eles fazem da Bíblia, do que 

                                                 
****** Estas são as poucas palavras de uma professora indígena  no Curso de 

Capacitação em Políticas Públicas na Educação Escolar Indígena, e que foram 
anotadas por ser de extrema importância a expressão de suas opiniões. Neste curso, os 

formadores tentavam conciliar as exigências da escola pública com a valorização das 

culturas indígenas. 
†††††† Informante: missionária. 
‡‡‡‡‡‡ Seria interessante pesquisar a origem do termo que, na Amazônia toda, serve 

para denominar o brasileiro não-índio. 



eles chamam de "Linguagem Divina" e das regras de vida 

encontradas na Bíblia. 

Há muitas contradições nas afirmações encontradas 

nas entrevistas; uma hora dizem que os índios não foram 

obrigados a mudar sua cultura, seus costumes: "Nós não 

mudamos hábito de ninguém, isso é demorado"
§§§§§§

. Em 

seguida o mesmo informante diz: "Tem o branco e o 

índio, obrigamos o índio entrar na nossa cultura e hoje 

torna-se dependente da nossa cultura. Se pescavam, 

caçavam hoje mudou porque vivem no nosso 

mundo"
*******

. Esse "viver no nosso mundo" é estar 

subjugado aos hábitos, costumes e crenças "do nosso 

mundo", é também ser vítima dos estereótipos, porque a 

sociedade dominante, na realidade, ao mesmo tempo em 

que obriga, exclui. E talvez "os ladrões de alma"
†††††††

 

sejam peritos no assunto. 

 

7.CONCLUSÃO 
 

A consciência cultural deve ser trabalhada junto com 

a educação, é um fator essencial para o não esquecimento 

de suas leis e costumes, visto que em suas aldeias há uma 

desvalorização da assimilação da herança social devido 

aos determinismos da sociedade envolvente, e aos 

estereótipos: "Chega um branco e fala mal do índio. Tá 

destruindo a cultura do índio"
‡‡‡‡‡‡‡

.  

                                                 
§§§§§§ Informante: funcionário(2) da Casa do Índio. 
******* Ibidem 
††††††† Termo usado por Bárbara Kempf em "A Problemática do Dito Embasamento 
Lingüístico" referindo-se aos missionários. 
‡‡‡‡‡‡‡ Palavras de Nelson Kantam no Curso de Capacitação em Políticas Públicas na 

Educação Escolar Indígena. 



É interessante notar que quem não participou dos 

massacres, ou seja, quem não foi seringalista ou 

seringueiro, vê o índio como participante hoje na 

sociedade atual, mas não escapa por completo dos 

estereótipos : "Pra mim o índio é que nem a gente. Só 

porque ele é selvagem? (grifo nosso). Ele é que nem a 

gente. A situação do índio hoje mudou. Eles entrou no 

meio social. O índio hoje, ele tão no meio social"
§§§§§§§

. 

O "selvagem" trás consigo o estereótipo da colonização. 

E é importante notar que a situação hoje está mudando, 

há um reconhecimento de mudanças, mas o processo de 

mudanças de estereótipos ainda está principiando. E essa 

mudança trás consigo medo, receio, por parte da 

sociedade dominante :  

"Os índios tão parando de ser bobo. Eles tão 

despertando. Tem muito índio ocupando espaço, e por 

isso levanta a moral perante o branco. Eles já tão 

reivindicando o direito deles"
********

.  

As análises das entrevistas atualmente disponíveis e 

aqui apresentadas não estão concluídas : elas, de fato, são 

de uma grande riqueza, tanto no dito como no não-dito; 

esperamos ter mostrado isso através dos  trechos aqui 

apresentados. 
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RESUMO : O presente artigo sobre as interinfluências discursivas entre 

português e wari, língua do grupo Chapakura, tem como objetivo  analisar  

especificamente os "tipos" de dificuldades encontradas pelos professores 

wari no momento da "tradução" de pequenos textos do wari' para o 

português, ou do português para o wari'.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação, interinfluências discursivas, língua 

indígena, alfabetização, tradução, gramática da percepção e gramática da 

produção. 

 
ABSTRACT : The present paper about the discursive interinfluencies 

between portuguese and wari', a chapakurian language, has the purpose to 

analyse the difficulties which the wari' teachers have when translating short 

texts from wari' to portuguese, or from portuguese to wari'. 

 
KEYWORDS : education, discursive interinfluencies, native languages, 

alphabetization, traduction, grammar of percetion and grammar of 

production 

 

 

INTRODUÇÃO  
  

Dentro de um ecossistema marcado pela 

diversidade de famílias lingüísticas em contato, a 

pesquisa concerne a língua  wari', do grupo lingüístico 

                                                 

 bolsista Pibic/CEPLA-UNIR-CNPq 

 

 Profa. Dra. orientadora 

 



Chapakura. O presente estudo visa especificar os "tipos" 

de dificuldades encontrados pelos professores no 

momento da tradução do português para o wari e vive–

versa. Para a realização desta pesquisa recorremos  aos 

instrumentos fornecidos pelas teorias da tipologia 

lingüística, da lingüística contrastiva, da sociolingüística, 

e das noções desenvolvidas pelos trabalhos sobre 

ecossistemas lingüísticos e sobre consciência lingüística. 

 

1 - PEQUENO HISTÓRICO 

 

O povo Wari faz parte da família lingüística 

Chapakura que possui várias línguas faladas na área 

fronteiriça da Bolívia com Rondônia, e, atualmente, 

reside em 5 Territórios Indígenas, com uma estimativa de  

2.500 indígenas.  A partir da década de 60 as instituições 

religiosas, como as Missões Novas Tribos do Brasil  e a 

Diocese de Guajará-Mirim, entraram em contato com 

esses povos e  iniciaram também  a alfabetização
††††††††

. 

 

Os grupos remanescentes dos Wari se apresentam da 

seguinte maneira: 

CHAPAKURA 

WARI 
Dialeto Sul Dialeto Norte 

Oro Não’ Oro Waram 

Oro Eo Oro Waram Xijein 

Oro At Oro Mon 

 

                                                 
†††††††† Cf. Relatório Final de Hildeniza Castro da Silva (2002). O(s)  contacto(s) entre 

a sociedade brasileira e os wari’: construções das representações, PIBIC-

CEPLA/UNIR, 2002. Esse trabalho apresenta as características históricas do contato. 



2 - CONHECENDO O PROBLEMA
‡‡‡‡‡‡‡‡

: 

 

Assim, através da observação participante junto 

aos professores pudemos perceber que "a percepção da 

"coisa escrita" – a imagem gráfica da palavra – se achava  

perturbada quando ela não batia com a representação 

construída durante a  alfabetização
§§§§§§§§

". 

Ora, um dos fatos que talvez explica isso é que a 

alfabetização, na maioria das escolas indígenas,  foi feita 

na língua Oro Nao', na base de uma cartilha elaborada 

pelas MNT. Parte dos nossos dados provem do Posto 

Indígena Ribeirão, onde a maioria dos falantes pertence 

ao dialeto norte. A alfabetização deu-se ali também 

através das cartilhas elaboradas pelas Missões Novas 

Tribos, implantando a forma dialetal dos Oro Nao' 

(dialeto sul), desrespeitando sensivelmente  a 

"peculiaridade" de cada  expressão. 

O problema não é somente escrever em forma 

Oro Não'. O problema é a confusão que se insere entre a 

gramática da percepção e a gramática da produção. O 

falante usa, por exemplo, a variante Oro Waram Xijein; 

mas no momento da produção escrita, o que a estrutura 

cerebral consegue apresentar, conforme os moldes que 

possui, é a forma Oro Nao’ de escrever
*********

: de fato, 

fala /nro/, mas escreve /noro/
†††††††††

. 

                                                 
‡‡‡‡‡‡‡‡ Cf. KEMPF, Catherine Bárbara & APONTES, Selmo Azevedo (2001).  O 

problema do dito “embasamento lingüístico” no estabelecimento de uma ortografia: 

exemplificação Wari.o.c. Esse trabalho apresenta parte do questionamento abordado 

aqui. 
§§§§§§§§ KEMPF & APONTES (2001), p. 4. 
********* BOURDIEU, Pierre (2000).  O poder simbólico. Rio de Janeiro, Bertrand 

Brasil:3ª ed. 
††††††††† As variações mais frequentes entre as línguas dos diversos sub-grupos wari' 

foram apresentadas em 2001 pela então bolsista PIBIC Francineide Ribeiro da Silva, 

sob o título : A Problemática Da Elaboração De Cartilhas. 



Além do mais “as condições sociais de produção 

dos agentes como as  condições institucionais do 

exercício de sua função
‡‡‡‡‡‡‡‡‡

” dependem da posição de 

cada "informante" dentro do contexto tradicional de 

acesso a determinados conhecimentos
§§§§§§§§§

. 

 

Perfil dos professores indígenas 

Todos os professores indígenas da região de 

Guajará-Mirim situam-se no que consideramos a 3º 

geração, que são aqueles que já nasceram no ambiente 

dos Postos Indígenas ou eram tão pequenos  que não se 

"lembram" como era a vida na aldeia antes do "contato" 

com os "brancos". As referências que possuem são 

contadas a partir das experiências dos mais velhos. Além 

do mais, os professores, em sua grande maioria, foram 

educados por missionários (Católicos e das Missões 

Novas Tribos) ou passaram grande parte de suas vidas na 

cidade. 

 

3 - EXEMPLIFICANDO: A TRADUÇÃO DOS 

VERBOS DO PORTUGUÊS PARA  WARI' 

 

Uma das atividades consistiu em ajudar os 

professores  a traduzir uma lista de verbos do português 

para o wari'. 

Ora, tipologicamente  o português é uma língua 

SVO, enquanto as línguas Chapakura são VOS
**********

. 

                                                 
‡‡‡‡‡‡‡‡‡ BOURDIEU, ibid. p. 94. 
§§§§§§§§§ Caso que constataremos no capítulo referente à  “não isonomia”. 
********** Utilizo aqui o artigo: Catherine Bárbara Kempf e Geralda Lima Angenot : a 

singularidade e a pluralidade dos nomes pessoais  ampliados em moré. o.c. 



Tal qual em moré
††††††††††

, “todo nome pode tornar-se um 

verbo e todo verbo pode tornar-se um nome, ... postula-se 

que, a nível subjacente, somente  existe, nessa língua, 

uma única classe lexical composta de lexias nomino-

verbais, simples ou compostas”. Quer dizer que todo 

nome pode ser "verbalizável" e que todo verbo pode ser 

"nominalizável". Lembramos também que a estrutura do 

enunciado (VOS)  faz do verbo (ou sintagma verbal) a 

"cabeça" da frase. Isso explica  boa parte das dificuldades 

da tradução.  

 

Como ilustração exemplificamos:  

 

Português Wari(como falaram) Re-tradução para o 

Wari 

1 – amar  /pram tamana na 

pa/ 

Sou muito amado 

por ela 

2 - gostar  /param nein/ - Gosto de algo 

3 - acordar  /hirik na/ - Abrir os olhos 

4 – mugir  /’ym na idem 

5 – rosnar / mana: na/ idem 

6 – olhar  /nro/ Separar, escolher 

7 – piar  / ‘iu ‘iu na/ idem 

  

No caso 1, percebe-se: 

a) diziam : /pram/, e escreviam "param" 

b) hesitavam em grafar /napa/ -ou  /na/ / pa/ 

c) a estrutura era perceptivelmente frasal, e não lexical : 

- pram = amar, desejar 

                                                 
†††††††††† Língua indígena  do grupo Chapakura com a qual iniciou-se a pesquisa do 

CEPLA. 



- tamana = ser muito 

- na pa = ela a mim (dito por um homem). 

  

A tradução  que mais se aproxima do que foi grafado 

seria: 

 "Sou muito amado por ela"  ou  "muito desejado 

sou por ela". 

 

Esse ponto chamou nossa atenção para o fato que 

não basta perguntarmos algo na  língua do outro para 

obtermos rapidamente o desejado. O resultado da 

pergunta, muitas vezes, está enlaçado em um novelo de 

significações, de contextos, de cenários, de uma 

expressão masculina ou feminina exigida pela língua. 

Não é somente uma resposta ao pedido: é a representação 

do contexto cultural todo que está inserido no enunciado. 

Casimiro Beksta fez um balanço desta 

problemática a partir da sua experiência de pesquisador 

entre os índios Tukano; ele analisa a interação 

pesquisador/pesquisado, e mostra  como o modo de 

pesquisa determina o modo de resposta dos índios (por 

exemplo: afirmativas e/ou negativas conseguidas 

espontaneamente ou extorquidas); mostra também como 

o contexto da pesquisa determina  os resultados 

obtidos
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

. 

 No caso 2 o /Pram nein/ pode ser dito  por homem 

ou por mulher,  porque o referente "nein" é neutro. Nos 

casos 3, 4, 5, 7, também  a estrutura é sempre verbal 

(SV): "alguém  faz algo". Nos dois últimos casos  o "na"  

pode ser masculino, feminino como também neutro, o 

                                                 
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ BEKSTA, Casimiro (1967-68).  Experiências de um pesquisador entre os 

Tukano. São Paulo, Revista de Antropologia, Vol. 15 e 16, pp99-110 



que causa um transtorno na hora da tradução: será ele ou 

ela?  

 

Alguns questionamentos 

 

Nos preocupamos em apenas “traduzir” as 

listas de palavras sem atentamos para o fato: qual era o 

sentido da tradução.... Traduzir para que um professor 

indígena pudesse  “adaptar” a palavra em português para 

o wari... ?  Traduzir para que alguém não falante da 

língua pudesse repetir a palavra na língua para ser 

compreendido ? Por exemplo, quando traduzimos o 

órgão língua /petehwet – petehet/ temos não a descrição 

do órgão corporal, e sim  uma explicação de todo um 

universo cultural  que é "o pai da linguagem"... Neste 

caso, a tradução serviu para compreendermos um 

significado que vai além de um nome da parte bucal... 

 

4 - A NÃO-ISONOMIA 

 

Sob a perspectiva wari’, entender é cognato de 

ler, de "separar, escolher" (nro) a melhor expressão para  

a compreensão do texto. Tudo isso vem nos mostrar que 

“entender não é reconhecer um sentido invariável, mas  

"construir” o sentido de uma forma no contexto no qual 

ela aparece
§§§§§§§§§§

”.  

 Nesse sentido, as diferenças radicais entre as 

estruturas das línguas em pauta (português e wari') 

tornam quase impossível uma tradução  "literal" de um 

texto. Um outro fato que dificulta a transposição de uma 

                                                 
§§§§§§§§§§ GNERRE, Maurizzio (1985).  Linguagem, escrita e poder. São Paulo, 

Martins Fontes. 



língua para outra  é a não correspondência entre as 

categorias do "masculino" e do "feminino", sem falar da 

ausência do neutro em português
***********

. 

Exemplificando: o texto do wari para o português 

Apresentamos agora parte do material colhido 

durante outra fase de acompanhamento dos 

professores
†††††††††††

. 

Ficamos toda a manhã traduzindo 21 frases. O 

professor demorava muito para associar a leitura e a 

imposição da cadência sonora em cada sintagma, em 

suma, para "reconhecer" (anagignoskein) a fala atrás da 

"língua escrita". 

  O professor tinha que ler várias vezes para 

poder "reconhecer" o que ele mesmo havia escrito 
algumas semanas atrás; primeiro ele reproduzia os sons e 

a cadência do português; em seguida, ele tentava achar 

uma relação entre o que era escrito e a fonologia da sua 

língua, buscando estabelecer as correspondências; enfim, 

já tendo se apropriado da correspondência fônica, o 

problema era a tradução do Oro Waram Xijein para o 

Português: faltavam palavras,  faltavam palavras 

equivalentes para as palavras "gramaticais"
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

 que 

transmitissem o sentido. Tínhamos que montar um 

cenário para poder entender o que o texto queria dizer. 

Outras vezes o professor não entendia o que queria dizer 

                                                 
*********** Isso foi perceptível no momento de organizar o material produzido pelos 

professores. Escrevem é em português, mas o que fazem é um processo de tradução 
rápida das palavras, na sua maioria em estruturação wari' , ex. o sujeito indo para o 

final da frase,  o uso do masculino e do feminino da mesma forma que em wari, etc... 
††††††††††† APONTES, Selmo Azevedo (2001). Relatório de acompanhamento aos 
professores do Posto Indígenas Ribeirão. Guajará-Mirim, UNIR/CEPLA: agosto de 

2001. 
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ Cf. APONTES (2000), restrições fonotáticas 



aquela palavra, naquele referido contexto, e nem mesmo 

sabia da tradução. Eis alguns exemplos:  

 

9,   quem acon na mijac wari ira 

9,a ele tá vendo o gavião, muitas pessoas 

 Aqui, na primeira tradução, o professor tentou 

traduzir por: "o homem está vendo o gavião, queixada 

(gente)". Penso que se eu tivesse conduzido a reflexão 

dele para o lado das representações mitológicas, onde 

consta que, para os wari', após a morte, muitos voltam à  

vida em forma de queixada, ele talvez  teria conseguido 

traduzir. Contudo, não sei se o "travamento" se deu por 

motivos de "desconhecimento" do mito ou por motivo do 

"uso da nova religião"
§§§§§§§§§§§

. 

 

15. "Wirico co tumu ca ne" cocon ma’ ira 

15.a Eles vou com 

 Aqui, o professor não conseguiu seguir com a 

tradução. Faltou o conhecimento da representação em 

sua própria língua: “isso eu não sei o que é , não 

conheço”. 

 Outro problema pedagógico foi a escrita na hora 

da tradução; eu não deveria ter interferido muito na 

correção da grafia do professor. Deveria ter deixado 

várias palavras da maneira como o mesmo tinha escrito, 

porque poderíamos verificar juntamente a outros 

professores se era uma constante a influência da 

fonologia do wari' sobre a gramática da percepção do 

português, que  o professor manifestou por exemplo 

trocando sistematicamente as sonoras pelas surdas 

correspondentes : F por V, K por G, ou então não 

                                                 
§§§§§§§§§§§ Influência das MNTB, presentes desde 1960. 



fazendo distinção entre oclusivas nasais e oclusivas orais 

: N/D ou M/B ,
************

 pelo fato dos sons possuírem 

apenas um traço distintivo, não pertinente em wari'. O 

professor percebe as características "semelhantes" como 

se fossem "idênticas", o que causa confusão em 

português. Em wari' são similares sim, pois os diversos 

traços permitem que surjam realizações fonéticas com 

‘
m

ba’, ‘
n
da’, ‘

d
na’, fonologicamente equivalentes.  

Podemos perceber também o uso de diversos 

grafemas para o mesmo som: 

1 – Ca pijim... 

3 – Wirico ko... 

9 – quem... 

em frases diferentes. E até na mesma frase: 

11 – cao’ ku taran ara xina quem. 

 Já tinha sido feita aos professores a 

proposta de  trocar os grafemas complementares c/qu – 

por k-, mas essa troca não tinha sido, ainda,  internalizada 

corretamente.  

Sem falar dos problemas ortográficos do 

português, que o levavam muitas vezes a hesitar entre os 

grafemas : S-C-Z. 

 

CONCLUSÃO 

 

Todo processo de interação social deixa marcas 

profundas que se expressam, entre outras,  na modalidade 

discursiva. Ainda mais quando um dos grupos que 

interagem tem uma  "história de perda". 

                                                 
************  Uma parte dessas considerações foi tratado na pesquisa de “SILVA, 

Francineide Ribeiro da, (2001).  A problemática da elaboração de cartilhas. Guajará-

Mirim, UNIR-CNPq”, digitado. 



Queremos dizer, com isso, que as formas de 

aprendizado não são neutras. Elas deixam marcas 

profundas em uma sociedade que está adentrando nesse 

universo de registro gráfico
††††††††††††

. 

Com essa pesquisa, estamos fazendo o nosso 

papel de universidade  a serviço da comunidade, e 

estamos cumprindo a exigência da  LDB
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

, onde 

cita a Universidade  como um dos parceiros da Educação 

Escolar Indígena. 

O Levantamento das "interferências  discursivas 

entre português e wari' "  vem nos mostrar um conjunto 

de motivos em que a retórica de cada "dono da palavra" 

está inserido; vem nos mostrar que todo sistema de 

significação que se apresenta como modelo educativo 

trás consigo um conjunto de representações, um conjunto 

de produções discursivas onde a palavra serve como 

chicote e/ou como escudo.  
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RESUMO: Este trabalho visa, através de uma metodologia específica de 

História Oral de Vida desenvolvida por Meihy e do procedimento de 

Cápsula Narrativa desenvolvido por Caldas, compreender a visão de mundo 

dos homens do Nordeste do Brasil que durante a Segunda Guerra Mundial 

foram deslocados pelo exército para a Amazônia a fim de trabalharem na 

extração do látex para a fabricação de borracha vegetal – que ficaram 

conhecidos como Soldados da Borracha – e quais imagens eles tinham da 

Amazônia antes, durante e depois da viagem e do longo tempo de trabalho 

nessa região. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Soldados da Borracha; História Oral; Migração; 

Nordestinos 

 

ABSTRACT: During the Second World War, men from Northeast of Brazil 

were moved by the army to Amazonia so that they could work on the 

extraction of látex for the fabrication  of natural rubber. The objective of this 

work, on using a specific methodology of the Oral History of Life developed 

by Meihy and the procedure of “Cápsula Narrativa” developed by Caldas, 

was to understand the vision of these men’s world – that became known as 

Soldiers of the Rubbers – and  how they had seen Amazonia before, during 

and after the trip and extensive working time they had in this region. 
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APRESENTAÇÃO 

 

O conflito de 1939 a 1945 teve maior 

conseqüência para a Amazônia a partir de 1941, quando 

os Estados Unidos deixaram de lado seu status de 

neutralidade na guerra e passaram a apoiar os países 

aliados. Unidos em um corporativismo encabeçado pelos 

Estados Unidos os chanceleres dos países americanos 

definiram princípios políticos e econômicos que abriram 

caminho para as negociações de abastecimento de 

matérias-primas básicas às nações aliadas (Pinto, 1984: 

93). 

Neste contexto entra em cena a Amazônia como 

principal fonte de fornecimento imediato de borracha 

vegetal, já utilizada anteriormente pelos estadunidenses e 

agora mais uma vez necessária em virtude da tomada, 

pelos japoneses, dos territórios do sudeste asiático, que 

produziam cerca de 95% da borracha vegetal consumida 

no mundo. 

Em 1942 foram assinados os “Acordos de 

Washington”, pelos quais a produção e comercialização 

da borracha brasileira passaram a ser controladas pelo 

governo federal e fomentada pelos Estados Unidos. O 

governo Getúlio Vargas criou então a chamada “Batalha 

da Borracha” que, mais que um programa de 

desenvolvimento regional, representou uma das maiores 

migrações ocorridas na Região Amazônica: mais de 

50.000 pessoas de diversos Estados brasileiros se 

deslocaram de suas cidades para se tornarem "Soldados 

da Borracha" sendo assim intitulados por terem sido 



recrutados em uma operação militar na qual “escolhiam” 

entre a vinda para a Amazônia para lutarem na “Batalha 

da Borracha” ou a ida para o front de batalha como 

expedicionários, sendo os nordestinos a esmagadora 

maioria desses migrantes 

Muita coisa já existe sobre o assunto “Soldados 

da Borracha”. O problema é que tudo que se conhece e 

tudo que se produz de “novo” parte daquilo que se tem 

escrito, do que já se sabe, da “história oficial”. Aqueles 

intitulados de “Soldados da Borracha” nunca disseram 

nada e, se disseram, ou foi dentro de um esquema 

pergunta-resposta ou tiveram suas narrativas 

fragmentadas com finalidade de apenas confirmar os 

desejos do entrevistador. 

Este trabalho se propõe justamente a ouvir o outro 

sem enquadrá-lo ou adequá-lo a um discurso, a uma 

temporalidade, a um discurso acadêmico. 

Desenvolvemos aqui uma História Oral que se utiliza de 

um processo transcriativo onde sondamos instâncias das 

experiências de vida que por ir ao encontro do outro, em 

busca da experiência pessoal, acaba por descaracterizar o 

caráter elitista da História. Entendemos a História Oral 

como instrumento de democratização capaz de ouvir 

àqueles que não são escutados em sua integridade 

vivencial ou discursiva. 

Contudo a importância deste trabalho vai além 

disto. Está em entender através das narrativas pessoais 

desses homens como se deu a formação do “grupo 

social” Soldados da Borracha. É através do diálogo que 

podemos perceber a cotidianidade das pessoas, aquilo 

que o documento não nos diz, o que, por ser considerado 



insignificante, ficam debaixo das malhas que compõem a 

realidade (Joutard, 2000: 33).  

Buscamos compreender a trajetória de vida e que 

significado tem essa trajetória para os Soldados da 

Borracha, além de procurar entender como se deu a 

formação imaginária ou oficial do grupo Soldados da 

Borracha - tendo como ponto de partida as narrativas das 

pessoas que assim se intitulam - e o que isso significou e 

significa hoje em suas vidas. 

 

OBJETIVOS 

 

A primeira grande virtude da História Oral que 

estamos pondo em prática é a de tirar o interlocutor da 

condição de objeto de estudo e colocá-lo na condição de 

sujeito. Partindo desse ponto existe neste trabalho de 

História Oral um objetivo macro, já explícito 

anteriormente: deixar com que o colaborador, ao falar, se 

constitua, não somente como Soldado da Borracha, mas 

na integralidade do seu dizer. 

A questão fundamental não está em “deixar falar” 

o Soldado da Borracha, mas ouvir e dialogar com a sua 

singularidade e sua experiência de vida. 

Por ser um trabalho extenso e profundo dividimos 

a pesquisa em duas etapas. A primeira é a de realização 

das primeiras entrevistas e, a partir delas, da constituição 

dos primeiros textos. Essa primeira etapa é também o 

momento de fazermos leituras específicas em História 

Oral e de textos da historiografia regional. A Segunda 

etapa é a de leitura e interpretação dos textos já obtidos , 

além de dar continuidade no trabalho de realização de 

entrevistas e constituição de textos.  



A pesquisa tem buscado compreender a visão de 

mundo dos  Soldados da Borracha a partir das Narrativas 

constituídas no processo de entrevista com uma 

metodologia específica de História Oral de Vida dando 

ao trabalho uma dimensão social que reside exatamente 

em possibilitar um processo de auto-conhecimento que 

pode ser desencadeado no momento da entrevista a partir 

do contar e principalmente no momento do retorno da 

entrevista textualizada, dimensionando a vida do 

colaborador através de uma percepção de si mesmo e do 

mundo em que vive. 

Especificamente procuramos, através das 

Narrativas, perceber se há nessas pessoas um sentido 

especial em terem sido Soldados da Borracha; 

compreender as novas formas de relação estabelecidas e 

a vida construída em Rondônia a partir da chegada; quais 

as imagens do Mundo Amazônico que se tinha antes e 

durante a viagem e o que mudou após a vivência em 

terras amazônicas; quais as visões de mundo, sonhos, 

idéias sobre educação, política e família dessas pessoas. 

 

METODOLOGIA 

 

Durante o desenvolvimento deste trabalho temos 

entrevistado os Soldados da Borracha residentes em 

Porto Velho e Guajará-Mirim, sem estabelecer a 

quantidade de pessoas a serem entrevistadas. Os 

colaboradores são de idade variada e, logicamente, 

participam do trabalho por vontade própria, o que é fator 

primordial. 

O primeiro passo tomado com cada colaborador 

foi o de marcar uma pré-entrevista, momento no qual 



explicamos todos os passos que daríamos, da entrevista 

até a textualização e os retornos para conferência e 

complementação, entendendo todo esse processo como 

transcriação. Deixando claro a utilização do gravador e 

a importância de sua participação e concordância, na 

realização da pesquisa e já marcando a data, o horário e o 

local da primeira entrevista, que foi escolhido pelo 

colaborador. Na pré-entrevista evitamos falar no título do 

projeto, em palavras como História, História Oral, 

História de Vida, Soldados da Borracha na intenção de 

obter uma narrativa que faça se expressar integralmente, 

sem pré-determinar seu “eixo narrativo. 

O passo seguinte foi a própria entrevista, onde 

utilizamos os procedimentos denominados origem 

voluntária e cápsula narrativa (Caldas, 1998: 37), onde 

o colaborador iniciou sua narrativa por onde achou 

melhor e não foi interrompido até que se percebesse o 

esgotamento da fala, nos dando, dessa maneira, seu eixo 

narrativo, que foi respeitado até o fim do processo. A 

entrevista é o momento do diálogo e só se realiza 

enquanto diálogo (1998: 39). Nesse momento o centro do 

diálogo tem o eixo deslocado para o colaborador: é o 

momento em que o colaborador deixa fluir aquilo que lhe 

resta do vivido: imagens, palavras, discursos (1999b: 54). 

As entrevistas passaram pela transcrição, que é, 

em termos de escrita, tal e qual ao gravado, neste 

momento colocando no papel tudo que foi dito, inclusive 

todos os erros, repetições, vazios e silêncios; entendida 

como “... a passagem do estágio da gravação oral  para o 

escrito” (Meihy, 2000: 88). 

O próximo passo foi o de textualização que é um 

momento da transcriação onde se inicia o texto. È 



momento da reorganização do discurso, obedecendo à 

estruturação requerida para o texto escrito, mas 

respeitando o eixo narrativo adquirido com a cápsula 

narrativa, a fim de recriar o momento da entrevista, 

rearticulando-a. Tenta-se trazer ao leitor as sensações do 

momento do contato  

Com a finalização desse processo tivemos não 

mais entrevistas mas textos compactos que voltaram aos 

colaboradores no momento da conferência, para que 

fossem feitas correções e complementações, se 

necessárias, garantindo neste retorno a devida 

autorização para uso, estando, portanto, abertos às mais 

variadas leituras, iniciando a etapa da leitura dos textos e 

das interpretações. 

 

RESULTADOS 

 

A maior pretensão deste trabalho é conquistada 

no momento da entrevista: deixar que o próprio 

colaborador estruture sua experiência de vida dentro da 

narrativa, deixar que ele se diga como quer ser entendido. 

Neste momento temos cinco entrevistas feitas, todas 

transcritas e textualizadas. Até o momento temos feito, 

principalmente, leituras teóricas acerca de História Oral 

paralelamente às leituras de livros da historiografia 

regional. 

Na próxima etapa partiremos para a fase de 

leitura e interpretação dos textos obtidos. A pretensão 

inicial é a de fazer uma leitura dos textos com base nas 

obras de: Roland Barthes, que vai nos dar uma 

perspectiva crítica diante do texto, servindo-nos assim 

para uma interpretação dialógica; Michel Foucalt, dentro 



da perspectiva da relação entre poder e saber, para 

analisarmos assim o posicionamento do nordestino diante 

de um novo mundo em que ele é tratado como 

“estrangeiro” e também a relação entre o homem e o 

discurso ; Mircea Eliade, para podermos tratar das 

questões do mito e do imaginário amazônico e qual a 

participação do nordestino na constituição desse 

imaginário. 

Temos percebido até o momento que os Soldados 

da Borracha voltam-se à Amazônia como se a mesma 

fosse uma ama-de-leite capaz de suprir a falta da 

verdadeira mãe. É no seio dessa “mãe gentil” que o 

nordestino – atraído pela imagem lírica que se fez da 

Amazônia no Nordeste – busca o abrigo para a fuga da 

seca adaptando suas formas de viver à Amazônia e onde 

passa a criar as condiçoes para a sua (re)existência, 

descobrindo novos meios para lidar com as dificuldades 

que ele enfrenta, ora domesticando e ora sendo 

domesticado aos poucos pelo que era-lhe estranho e 

desconhecido, resignificando para si o espaço amazônico. 

A relação desses homens com a Amazônia se 

resume à relação homem/natureza, uma vez que o 

seringueiro vive num espaço “natural” e dele tira o seu 

sustento. A organização do seringal assenta-se no 

trabalhador que vivia na mata, distante do convívio com 

outros. A mata para o Soldado da Borracha possui vida e 

vontade própria que é representada e imposta a ele 

através de seus mistérios, suas “visagens”, seus 

mapinguaris, curupiras e mães d’água. Ela é responsável 

por tornar o “brabo” em um “manso”, ou seja, fazer do 

homem nordestino recém chegado e inapto ao serviço de 

extração do látex – além de desconhecedor de um espaço 



físico complexo como o da floresta – um homem apto ao 

trabalho com a seringueira. Dessa forma percebemos que 

é a mata que exerce o domínio sobre o seringueiro e não 

o contrário.  

Ainda dentro da relação homem /natureza é 

interessante observarmos o tipo de relacionamento que 

esses homens estabeleceram com os índios. Os índios são 

a própria mata personificada: representam o seu perigo, 

sua ferocidade, são tão ‘bichos” quanto as onças. O 

Mapinguari é um exemplo dessa conotação: um índio 

velho que vira bicho. 

O imigrante nordestino ao chegar na Amazônia 

foi, em virtude de sua inexperiência na mata, 

estereotipado inicialmente como o “brabo”, o “arigó”. 

Mais tarde esses apelidos permanecem, contudo aqueles 

que já se tornaram experientes na lida com a seringa e 

entendidos da linguagem cabocla passam a ser “mansos”. 

No geral, independente de serem mansos ou brabos esses 

homens e suas famílias – apesar de a maioria dos 

Soldados da Borracha terem vindo solteiros – eram 

caracterizados como “cearenses”, independentemente do 

Estado nordestino de origem. (Benchimol, 1999:135). 

Essa caracterização grosseira e indiscriminada autentica 

esses homens como “estranhos” ao ninho amazônico e 

acabam apagando suas diferenças individuais, sendo o 

grupo caracterizado pos semelhanças superficiais.  

No contato com os ex-Soldados da Borracha 

percebemos que o típico Soldado da Borracha 

apresentado nos textos da historiografia regional 

(Benchimol; Hugo; Pinto; Silva) não é único. Esses 

textos tratam como Soldados da Borracha somente 

aqueles seringueiros que vieram para a Amazônia no 



período da Segunda Guerra Mundial. Como neste 

trabalho estamos preocupados com a narrativa pessoal 

desses homens valorizamos o discurso não só dos que 

vieram no período da Guerra mas de todos os que se 

identificam enquanto Soldados da Borracha. Assim, ao 

fazermos a análise das narrativas percebemos, até agora, 

a existência de  pelo menos três tipos de Soldados da 

Borracha: 

— O primeiro é aquele já dito pelos livros 

regionais, o homem que veio para a Amazônia recrutado 

pelo exército, em idade de alistamento militar. 

— Um outro tipo de Soldado da Borracha é 

aquele que veio para a Amazônia um pouco antes da 

Guerra, ainda pequeno, com a família, atavés do 

Departamento Nacional de Imigração. Neste caso a 

migração dessas famílias ainda nada tinha a ver com a 

Guerra, era resultado de uma política de Estado para a 

colonização do país. 

— O seguinte é aquele homem que veio do 

Nordeste no período da Guerra, contudo ainda pequeno, 

acompanhando o pai que havia sido recrutado para o 

trabalho de extração do látex e que, mais pela 

necessidade do que pela convivência, aprendera ainda 

pequeno a trabalhar embrenhado na mata com o pai, na 

fabricação das pélas de borracha.  

Creio que é bom ressaltar que neste trabalho não 

há a preocupação em definir quem realmente foi um 

Soldado da Borracha, não há um compromisso com uma 

verdade que quer se estabelecer como Histórica. Aqui 

trabalhamos com experiências de vida, narrativas, 

discursos. Portanto se o colaborador se diz enquanto 

Soldado da Borracha não nos caberá negar. Vemos , a 



partir das narrativas, que o “grupo social” Soldados da 

Borracha não é homogênio. 

Das cinco entrevistas feitas, três foram com 

colaboradores do Sindicato dos Soldados da Borracha – o 

SINDSBOR – nas quais percebemos um certo tipo de 

“consciência de classe”, um discurso político voltado 

para a valorização dessa “classe”. Fazem parte do 

Sindicato todos os tipos de Soldados da Borracha que 

observamos existir. Para os Soldados da Borracha 

sindicalizados que vieram para a Amazônia no período 

da Guerra os nordestinos que vieram no período da 

Batalha da Borracha, ou antes ou depois, sem terem sido 

contratados pelo exército, que vieram por conta própria, 

não são Soldados da Borracha, são apenas seringueiros e 

principalmete: são civis. 

É justamente aí que temos percebido o que esse 

título significa para esses homens. Numa época onde o 

nacionalismo é exaltado, aqueles que lutam pela pátria 

são heróis e foi justamente isso o que ocorreu no período 

de 1943 a 1945. É em torno desse eixo que os 

colaboradores narram suas vivências colocando-se como 

heróis, absorvendo o discurso ideológico que lhes foi 

preparado. Estes heróis que ajudaram a defender a pátria 

amada e construir Rondônia fazendo, contudo, um 

paradoxo com a situação de esquecimento político a que 

julgam estar relegados hoje, ainda requerem, mesmo que 

não tendo voz pra isso, o que lhes foi prometido há pelo 

menos cinquenta anos atrás: terra para o trabalho.  

 

BIBLIOGRAFIA 

 



BENCHIMOL, Samuel. OS “CERENSES” – NORDESTINOS 

NA AMAZÔNIA.  In: AMAZÔNIA – FORMAÇÃO SOCIAL 

E CULTURAL. Editora VALER, Manaus, 1999. 

CALDAS, Alberto Lins. SEIS ENSAIOS DE HISTÓRIA ORAL. 

Caderno de Criação: 37/57, UFRO/Centro de Hermenêutica do 

Presente, nº15, ano V, Porto Velho, junho, 1998. 

__________. ORALIDADE, TEXTO E HISTÓRIA: PARA LER 

A HISTÓRIA ORAL. Loyola, São Paulo, 1999a. 

__________.  A NOÇÃO DE CÁPSULA NARRATIVA. Caderno 

de Criação: 06/12, UFRO/Centro de Hermenêutica do Presente, 

nº18, ano VI, Porto Velho, junho, 1999b. 

__________. AS HERMENÊUTICAS E A HERMENÊUTICA 

DO PRESENTE. Caderno de Criação: 123/128, UFRO/Centro 

de Hermenêutica do Presente, nº23, ano VII, Porto Velho, 

setembro, 2000 

__________. NAS ÁGUAS DO TEXTO: PALAVRA, 

EXPERIÊNCIA E LEITURA EM HISTÓRIA ORAL. 
Edufro, Porto Velho, 2001. 

CALDAS, Fabíola Lins; SOUZA, Ednéia Bento de; 

BOAVENTURA, Ariana. HISTÓRIA ORAL COM 

HANSENIANOS. Caderno de Criação: 33/39, UFRO/Centro 

de Hermenêutica do Presente, nº23, ano VII, Porto Velho, 

setembro, 2000. 

__________. ÉTICA EM HISTÓRIA ORAL. Caderno de 

Criação:41/46, UFRO/Centro de Hermenêutica do Presente, nº 

25, ano VIII, Porto Velho, março, 2002. 

MEIHY, José Carlos Sebe Bom. MANUAL DE HISTÓRIA 

ORAL. Loyola, São Paulo, 2000. 

__________. HISTÓRIA ORAL: UM LOCUS DISCIPLINAR 

FEDERATIVO. (RE)INTRODUZINDO HISTÓRIA ORAL 

NO BRASIL: 48-55, Xamã, São Paulo, 1996a. 

__________ (org.). (RE)INTRODUZINDO HISTÓRIA ORAL 

NO BRASIL. Xamã, São Paulo, 1996b. 

DAOU, Ana Maria. A BELLE ÉPOQUE AMAZÔNICA. São 

Paulo, Jorge Zahar Editor, 2000. 

DEAN, Warren. A LUTA PELA BORRACHA NO BRASIL. São 

Paulo, Nobel, 1989. 

FERREIRA, Manoel Rodrigues.. A FERROVIA DO DIABO. 

Melhoramentos, São Paulo, 1987. 



HUGO, Vitor. CINQUENTA ANOS DO TERRITÓRIO 

FEDERAL DO GUAPORÉ: 1943-1993. Ser, Brasília, 1995. 

JOUTARD, Philippe. DESAFIOS À HISTÓRIA ORAL DO 

SÉCULO XXI. HISTÓRIA ORAL: Desafios para o século 

XXI: 31/45. Fiocruz, Rio de Janeiro, 2000. 

PINTO, Emanuel Pontes. RONDÔNIA, EVOLUÇÃO 

HISTÓRICA. Expressão e Cultura, Rio de Janeiro, 1993. 

PINTO, Nélson Prado Alves. POLÍTICA DA BORRACHA NO 

BRASIL: A falência da borracha vegetal. São Paulo, 

Hucitec, Conselho Regional de Economia, 1984. 

SILVA, Amizael Gomes da. NO RASTRO DOS PIONEIROS. 

SEDUC, Porto Velho, 1984. 

__________. AMAZÔNIA: PORTO VELHO. Palmares, Porto 

Velho, 1991. 

TEIXEIRA, Carlos Corrêa. VISÕES DA NATUREZA: 

Seringueiros e Colonos em Rondônia. EDUC, São Paulo, 

1999. 

WEINSTEIN, Barbara. A BORRACHA NA AMAZÔNIA: 

EXPANSÃO E DECADÊNCIA (1850-1920). Hucitec-Edusp, 

São Paulo, 1993. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HISTÓRIA ORAL COM SOLDADOS DA 

BORRACHA 

A EXPERIÊNCIA NORDESTINA 

 
Anderson dos Santos

 *
 

Alberto Lins Caldas 
** 

Fabíola Lins Caldas


 

 
RESUMO: Por meio de uma metodologia que mescla uma dada História 

Oral (Meihy) e que coloca o entrevistado no centro da pesquisa, e com os 

procedimentos de cápsula narrativa e nascimento voluntário (Caldas) que 

possibilita ao colaborador escolher por onde e como quer começar sua 

narrativa. Objetivamente, procuramos compreender as imagens sobre o 

Nordeste que se tinha antes e que restam hoje e, as visões de mundo que se 

processam após anos de vivência em terras Amazônicas. O Nordeste aparece 

como uma ausência de forma fragmentada, algo esquecido em uma outra 

vida, e a busca de uma vida nova na Amazônia. 

 

PALAVARAS-CHAVE: Soldados da Borracha; História Oral; Migração; 

Nordestinos 

 

RESUMO: By means of a methodology which mixes a given Oral History 

(Meihy) and which it places the one being interviewed in the center of the 

research and with the procedures of “Cápsula Narrativa” and Spontaneous 

Origin (Caldas) which enables the colaborator to choose where and how to 

begin his narrative. Objectively, we seek to understand  the images about the 

Northeast which existed before and which remain  today and the visions of 

the world which are processed after years of living in Amazonia lands. The 

Northeast appears like a fragmented lack of form, something forgotten in 

another life and a search of new life in Amazonia. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Uma indagação pode ser feita, quando falamos, 

em como pesquisar sobre um assunto dito como 

“tradicional”, onde existem documentos, monografias, 

dissertações, teses e livros, que dão conta, digamos que, 

suficiente para garantir uma historiografia regional. O 

conhecimento sobre o assunto Soldados da Borracha tem 

um limite: todos partem de trabalhos já escritos, do que já 

se sabe, ou seja, da história oficial. O que é ser Soldado 

da Borracha contado por ele mesmo? 

 Os trabalhadores chamados de Soldados da 

Borracha não dizem nada, quando dizem é somente em 

um  discurso fragmentado, que é  retirado de entrevistas 

que apenas buscam confirmar o que o pesquisador deseja, 

ou seja não se dizem, não tem a oportunidade de dar voz 

a si mesmos, à um discurso que não seja  o já sabido, que 

confirme uma história oficial. 

Vemos a História Oral como um instrumento  

cirúrgico, capaz de captar através de todo um processo 

que denominamos transcriativo, pedaços e/ou capítulos 

da experiência de vida que normalmente estão restritos, 

aos segredos pessoais e, de família, ao que podemos 

chamar de cotidiano, a mistérios de suas vidas que  não 

são ditos. Ao mesmo tempo, a História Oral dissolve o 

sentido puramente “intelectual-exclusivista” e, elitista da 

História quando vai em busca do outro, quando busca a 

experiência de indivíduos e/ou grupos de indivíduos , 

conseguindo articular atmosferas, onde geralmente a 

historiografia, a antropologia ou sociologia tradicionais 

não chegam, conseguindo captar   redes, que se 



interligam dentro da comunidade ou em um grupo 

estudado, de forma que estes ao invés de meros 

coadjuvantes, passem a integrar o papel principal. 

 

OBJETIVOS 

 

O projeto NORDESTINOS NA AMAZÔNIA: 

HISTÓRIA ORAL COM SOLDADOS DA 

BORRACHA (A EXPERIÊNCIA DE DOIS MUNDOS 

– O NORDESTE), pretende ser um estudo extenso e 

profundo sobre a visão de mundo, planos e sonhos de 

pessoas que saíram das suas cidades de origem e se 

aventuraram na década de 40 à Amazônia como 

"Soldados da Borracha", para lutarem pela pátria na 

chamada "Batalha da Borracha" e que hoje são 

aposentados pela FUNRURAL. 

Este estudo está sendo feito através das narrativas 

constituídas num processo de entrevista, com uma 

metodologia específica de História Oral de Vida, dando 

ao projeto uma dimensão social que reside exatamente 

em possibilitar um processo de auto-conhecimento que 

pode ser desencadeado no momento da entrevista a partir 

do contar e principalmente no momento do retorno da 

entrevista textualizada, priorizando a vida do colaborador 

através de uma percepção de si mesmo e do mundo em 

que vive, dimensionando desta forma o projeto em duas 

etapas, sendo estes os objetivos da primeira etapa do 

projeto, buscando desta forma obter uma  leitura inicial 

sobre os soldados da borracha. 

Partindo dessa possibilidade prático-teórica, 

estamos realizando esse projeto com os Soldados da 

Borracha de Porto Velho-RO, buscando nesses 



“sobreviventes”, frutos de uma política de Estado, vidas 

desfeitas e refeitas, história entrelaçadas com aspirações 

de vida, os limites da exclusão como representações 

vivas da sua relação com as representações estatais e a 

separação social. 

No contexto da Segunda Grande Guerra, 

Rondônia aparece em um período que corresponde entre 

1943 – 1945, em que a história regional chama de 

“Batalha da Borracha”, criada por Getúlio Vargas, com 

um conjunto de medidas que incluíam desde o 

recrutamento de trabalhadores, transporte, alimentação, 

enfim, uma estrutura montada para atender os “esforços 

de guerra”. Sem é claro mencionar a propaganda de 

caráter altamente persuasivo, utilizada para convencer 

milhares de homens à trabalharem na produção da 

Borracha, o que representou uma das maiores migrações 

ocorridas na Região Amazônica. Mais de 50.000 pessoas 

de diversos Estados Brasileiros se deslocaram de suas 

cidades para tornarem-se "Soldados da Borracha".  

Pretendemos com este projeto compreender a 

trajetória de vida e o significado dessa trajetória para os 

intitulados "Soldados da Borracha".  

A importância de um trabalho com um grupo 

como este, vai além do simples “resgate do oprimido”, ou 

de uma “história dos excluídos”. É uma busca de nós 

mesmos e, particularmente, das várias "Rondônias" 

geradas por eles e assumidas por nós. Entender, a partir 

das narrativas pessoais desses homens, como se deu a 

formação de uma consciência e de um Grupo Social -

"Soldados da Borracha" - e o que isso significou e 

significa hoje em suas vidas. 



Não queremos aqui contextualizar as falas e as 

histórias, mostrando ou comprovando que de fato aquela 

fala é relato possível e verdadeiro, porque cita e se insere 

em “grandes momentos da história”, mas como esse 

discurso oficial serviu de parâmetro e guia para um 

discurso que organiza sua vida, ou seja, compreender, 

quais as imagens do Nordeste que se tinha, e que restam, 

após vários anos de vivência em terras amazônicas. Quais 

as visões de mundo, sonhos, idéias sobre educação, 

política e família dessas pessoas. Como essas imagens do 

passado, se processam em suas vidas, como o imaginário 

nordestino se apresenta de forma coletiva ou individual. 

Em termos de história oral especificamente, o 

projeto pretende discutir e explicitar metodologicamente 

as decisões tomadas em relação ao trabalho com 

elementos subjetivos da vida humana. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO 

METODOLÓGICA 
 

Todas as questões levantadas, foram postas a 

partir de entrevistas adquiridas através de uma 

metodologia que mescla uma dada História Oral, que se 

voltou à “gente comum” e trabalham na fronteira entre a 

História, Sociologia e Antropologia. Essa Linha de 

História Oral tem antecessores: LEWIS(1959), 

VIEZZER(1984), BURGOS(1987) e MEIHY(1990, 

1991, 1993, 1996a), bem mais perto de nós, que 

revoluciona o papel do entrevistado, colocando-o no 

centro da pesquisa não mais como um simples depoente, 

mas como colaborador, participante imprescindível, sem 

o qual o trabalho não seria possível, com os 



procedimentos de “Cápsula Narrativa” e “Origem 

Voluntária” desenvolvidos por CALDAS (1997, 1998). 

Essa perspectiva explora as relações entre memória, 

história, narrativas, textos e rompe com os paradigmas 

estruturalistas, redefinindo as relações entre passado-

presente, onde as narrativas são construções localizadas 

dos sujeitos de sua própria identidade. Levando-se em 

consideração, não somente as informações contidas nos 

relatos, mas o próprio modo de narrar. Daí a importância 

na utilização dos procedimentos de “Cápsula 

Narrativa” e “origem Voluntária”, por permitir ao 

colaborador escolher por onde e como gostaria de narrar. 

Essa História Oral é portanto um “campo 

multidisciplinar”, onde o pesquisador passeará pela 

história, mas se apegará a Antropologia, Sociologia, 

Lingüistica e Psicologia para ler e interpretar seus 

“textos”. 

Pretendemos entrevistar os Ex-Soldados da 

Borracha residentes em Porto Velho, levando-se em 

consideração alguns aspectos: 

 Foi marcada com cada colaborador uma pré-

entrevista, momento no qual explicamos em que 

consiste a pesquisa, esclarecendo todos os passos que 

daríamos, da entrevista até a textualização e os retornos 

para conferência e complementação, entendendo todo 

esse processo como transcriação. Deixamos claro a 

utilização do gravador e a importância de sua 

participação e concordância, na realização da pesquisa e 

marcamos a data, o horário e o local da primeira 

entrevista, que foi escolhido pelo colaborador.  

O passo seguinte foi a própria entrevista, sendo 

composta de duas Etapas: a primeira onde utilizamos os 



procedimentos denominados origem voluntária e 

cápsula narrativa (CALDAS, 1998 : 37), onde os 

colaboradores iniciaram suas narrativas por onde 

acharam melhor e não foram interrompido até que se 

percebeu o esgotamento da fala, o que nos deu, dessa 

maneira, seu “eixo narrativo”, que foi respeitado até o 

fim do processo. Após o término da fala do colaborador, 

as dúvidas e as passagens que chamaram atenção, foram 

anotadas e, através do diálogo; trabalhamos com 

entrevistas múltiplas, que formaram cápsulas temáticas, 

que aprofundamos alguns assuntos que apareceram  na 

cápsula inicial. 

As entrevistas passaram pela transcrição, que 

pretende ser, em termos de escrita, tal e qual ao gravado, 

neste momento colocando no papel tudo que foi dito, 

inclusive todos os erros, repetições, vazios e silêncios, 

incluindo também as perguntas; entendida como “... a 

passagem fiel do que foi dito para a grafia” (MEIHY, 

1991: 30).  

O passo seguinte foi a textualização que é um 

momento da transcriação geral onde se inicia o texto. 

Começa, segundo MEIHY, com a anulação da voz do 

oralista dando espaço para fala do colaborador, 

suprimindo as perguntas ou incorporando-as ao discurso 

do depoente, pois, segundo CALDAS (1998) 

 

“... a anulação da voz do entrevistador não é 

anulação completa ou gratuita, mas inclusão na 

dialogicidade do texto quando isso for pertinente e 

exigido por essa mesma dialogicidade, tema ou 

narratividade. O “desaparecimento” do 

entrevistador é inclusão dialógica, não sumiço, não 



corte aleatório, ou “estilístico”, não é simples 

mergulho na fala do outro.” (1998: 37) 

 

Fazendo parte também da textualização o 

momento da reorganização do discurso, obedecendo à 

estruturação requerida para o texto escrito, mas 

respeitando o eixo narrativo, adquirido com a cápsula 

narrativa, rearticulando a entrevista, sendo 

complementado pela 

  

“... a fase final do trabalho dos discursos. (...) 

Teatralizando o que foi dito, recriando-se a 

atmosfera da entrevista, procura-se trazer ao leitor 

o mundo de sensações provocadas pelo contato, e 

como é evidente, isso não ocorreria reproduzindo-

se o que foi dito palavra por palavra. (...) tem como 

fito trazer ao leitor a aura do momento da gravação. 

(...) O fazer do novo texto permite que se pense a 

entrevista como algo ficcional e, sem 

constrangimento, se aceita esta condição no lugar 

de uma cientificidade que seria mais postiça. Com 

isso valoriza-se a narrativa enquanto um elemento 

comunicativo prenhe de sugestões.” (MEIHY, 

1991: 30-31) 

 

Com a finalização desse processo obtivemos não 

mais entrevistas, mas textos (BARTHES, 1992), que 

voltaram aos colaboradores para o momento da 

conferência, para que fossem feitas correções e 

complementações, garantindo neste retorno a devida 

autorização para uso, estando, portanto, abertos as mais 



variadas leituras, iniciando a etapa da leitura dos textos e 

das interpretações por nós. 

 

RESULTADOS 

 

Até o presente momento possuímos cinco 

entrevistas, textualizadas, e conferidas pelos 

colaboradores, e uma visão inicial pautada na 

metodologia exposta nessa pesquisa que une todo o 

processo transcriativo, a leituras regionais bem como 

leituras que trabalhem o universo simbólico que aparece 

nas entrevistas (Eliade, 1990) nesta primeira etapa da 

pesquisa.  

As primeiras impressões que tivemos nesta 

primeira etapa de pesquisa, desde o primeiro contato 

(pré-entrevista) até o momento de conferencia, 

observamos que os colaboradores estavam preocupados 

em relatar suas experiências a partir, de uma perspectiva 

de vida de muito trabalho, dificuldade e sofrimento, que 

são palavras chaves/eixos nas suas narrativas, essas 

dificuldades se apresentam na forma de doenças, o 

trabalho diferenciado daquele que faziam anteriormente 

no Nordeste, ou com os perigos da floresta como eles 

mesmo dizem “os índios, as feras”. 

O trato com o indígena, o seu não reconhecimento 

como pessoa, o indígena como ser da floresta, como 

bicho selvagem. A idéia de mostrar que são valorosos, 

soldados que serviram a Pátria mas que esperam do 

Estado um prêmio, uma gratificação, afinal o que era o 

soldado da borracha? Acreditavam estar lutando contra 

um inimigo? Essas foram perguntas que apareceram de 

inicio, e as imagens sobre o nordeste? 



 As imagens sobre o Nordeste  perdem-se  em 

meio aos sonhos desfeitos, as vidas refeitas, a custa de 

dor e sofrimento. Esses sonhos não realizados em sua 

terra, e, dá não possibilidade de realizá-los em outra, 

(isso ocorre no imediato do presente) ou mesmo, o 

desejo de nesta “guerra”, conseguirem vencer suas 

batalhas pessoais e conquistarem suas vitórias (dinheiro, 

uma terra para plantar). 

 A vontade de possuir aquilo que o Estado havia 

lhes prometido de forma excessivamente fácil à eles, e 

fazem questão de exigirem e cobrarem seus direitos por 

terem cumprido com seu dever. 

 A idéia de tempo histórico dos narradores esta 

bem sedimentada em suas falas, eles se localizam dentro 

da história oficial a partir de fatos  que mencionam em 

suas narrativas e se colocam como participantes, alias 

exigem sua participação dentro da “História”. 

 O Nordeste aparece como algo fragmentado, 

aparece em suas falas  no momento de suas partidas para 

a Amazônia sem que isso fosse de alguma forma 

estimulado pela pré-entrevista, ou mesmo durante a 

cápsula narrativa (Caldas), o que eles nos passam é que o 

nordeste é algo a ser esquecido de suas vidas.  

 A busca de riqueza na Amazônia possibilitaria 

não só a vitória na Segunda Grande Guerra mas também 

suas vitórias pessoais, a realização de seus sonhos 

pessoais que variam, desde dinheiro para comprar um 

pedaço de terras para família, como o sonho de 

“enriquecimento fácil”.  

 A não realização dos sonhos, impossibilitou a 

muitos desses homens o seu retorno para casa, não só 

pela falta de dinheiro para retornarem, pois alguns 



tiveram  a oportunidade de retorno, mas como a grande 

maioria veio com o sonho de ficarem ricos extraindo o 

látex, por uma questão de orgulho e/ou vergonha dos 

familiares uma parte desses homens elegeram a 

Amazônia como lugar para passar o resto de seus dias. 

 Muitos sofrem com a saudade de parentes que lá 

deixaram, mas que não tem coragem ou a possibilidade 

real de irem ao encontro deles, por não terem realizados, 

os seus sonhos, e por terem perdido sua juventude em 

algo que não lhes deu retorno nenhum.   

 Passamos observar que a Amazônia deixa de ser a 

possibilidade de uma nova vida e passa a ser o exílio, a 

prisão, ou seja nós temos um contexto muito além da 

idéia de espaço geográfico e de vegetação, mas que de 

certa forma possuem uma ligação. 

 O nordestino que vive no sertão vem para a 

Amazônia, e se depara com um gigante, um emaranhado 

verde que ele terá que enfrentá-lo, e viver em algumas 

situações que não faziam parte de sua vivência anterior, 

como habitar no ponto mais distante da floresta, em um 

labirinto verde que tem como saídas apenas igarapés e 

rios. 

 Em sua obra O Maravilhoso e Quotidiano no 

Ocidente Medieval, Le Goff (1985), diz que o conceito 

de deserto não se restringe a uma paisagem árida, mas 

que também é aplicado a floresta. A Amazônia passa a 

ser o ambiente de fuga, um refugio além daquilo que se 

viveu anteriormente.  

 Muitos jamais tiveram, a oportunidade de rever a 

família deixada para trás, e isso é um grande desafio para 

eles. Um Nordeste que muitos tentam esquecer. As 

lembranças do passado, em especial as do Nordeste, 



aparecem turvas e misteriosas como as águas do Madeira, 

suas falas se desvirtuam ou passam por cima de um 

passado referente ao Nordeste.  Esses homens criam 

mecanismos de resistência em volta de si, quando se 

referem ao Nordeste e, com  raras exceções vemos 

falarem sobre a saudade do mar, das pessoas, da sua 

terra, da vida tranqüila que levavam,  enfim, em virtude 

de uma boa parte, serem provenientes de regiões em que 

sua principal atividade era o trato com a terra ou com 

animais, não tinham contado freqüente com a “cidade 

grande”, viajavam de uma região para outra, levando 

produtos ou animais para as feiras, situadas em pequenas 

cidades e vilarejos.  

 Em uma viagem que fez ao Egito, Herodoto 

afirmou que: “O Egito era dádiva do Nilo”. Se 

trouxermos a afirmação do historiador grego para a 

vivência do nordestino, que vive em regiões castigadas 

pela seca, e pela dificuldade de se conseguir água para 

sua sobrevivência, de sua família e dos poucos animais 

que possui, notaremos que nascer às margens de um rio 

tem importância na medida em que isso aplaca o seu 

sofrimento cotidiano, a amargura que se tem, quando 

aquilo que se planta, e os animais que possui morrem, ou 

mesmo quando a vida de membros de sua família, são 

ceifadas pelo furor da seca, tudo isso também se 

incorpora ao imaginário.  

A diferença que há na paisagem do sertão para a 

paisagem que o soldado da borracha encontrou aqui na 

Amazônia espantou a muitos. No que se refere ao 

trabalho, apresenta dificuldades, desde a locomoção que 

era feita por canoas e batéis, visto que no nordeste se 

utilizavam de animais ou se locomoviam a pé até o 



vilarejo mais próximo a fim de buscar provisões ou 

mesmo vender algum produto ou animal de sua 

propriedade, e se vêem passando pela a adaptação de 

habitar a floresta, veja que o nordestino vivia em um 

mundo em que o seu olhar conseguia lhe trazer 

segurança, ao passo que esse novo mundo com o qual ele 

se depara, não lhe dá segurança pelo simples gesto de 

olhar, pois a floresta é algo obscuro, novo, e isso também 

vale para a atividade que eles vêem desenvolver aqui, ou 

seja o corte da seringa para retirada do látex. 

 Para que entendêssemos um pouco mais  as 

crenças, e o imaginário nordestino fixamos leituras em 

Mircea Eliade que trabalha com conceitos simbólicos, 

signos que norteiam o imaginário, como por exemplo: 

água, árvore, terra, elementos que estão presentes 

anteriormente e que vão receber novos significados com 

sua chegada. 

 As crenças do homem nordestino estão ligadas à 

terra, também aqui se apresentam, quando os vemos 

guiados pelo “braço forte”, não de um pai divino, (que 

faz parte do imaginário nordestino) mas pelos braços de 

um líder carismático, (ainda hoje reverenciado) que 

invoca suas presenças para lutarem contra um inimigo da 

Democracia e da Liberdade.  O homem nordestino, 

sempre esteve suscetível à esses pais, que os libertassem 

dos sofrimentos terrenos e espirituais. 

 Do ponto de vista do Estado, esse chamamento 

faz desses homens meros trabalhadores que irão fazer 

parte de um esforço de guerra, mas que, do ponto de vista 

deles, são soldados que lutam pela Pátria em defesa da 

liberdade, aqueles que não vem guiados por esse 

discurso, vem em busca de riqueza, que eles acreditam 



que será, infinitamente maior do que a que possuem 

naquele momento. Eliade chama de iniciação e diz: “O 

que os homens fazem por própria iniciativa, o que fazem 

sem modelo mítico, pertence a esfera do profano; é pois 

uma atividade vã e ilusória, enfim irreal (Eliade, 1990 

:81). 

Esses são os discursos que vão permear as 

cabeças desses homens, tudo isso é claro, em 

conseqüência como já dissemos, de uma propaganda 

ideológica elaborada para esse fim. Em síntese, o 

Nordeste é como se fosse uma ferida grande que não 

cicatriza, que o sangue estanca, mas que, com um leve 

toque ela volta a doer e a sangrar e assim eles se fecham.  

 Algo a ser observado nesse trabalho com soldados 

da borracha é o fato do grupo soldados da borracha não 

existir de forma homogênea como até agora se tem 

falado. Podemos identificar até aqui que existem pelo 

menos 04 tipos de soldados da borracha: 

 

1. Esse primeiro segue a lógica existente na história 

regional, ao propósito de um discurso oficial. Pois bem, 

ele é  jovem possui entre 17 ou 18 anos, é nordestino, e 

foi alistado no período de guerra, veio para Amazônia 

para cortar seringa, mas não conhecia a seringueira e 

como era extraído o látex, de modo que quando chegasse 

aqui essa já seria uma dificuldade a ser superada por ele. 

2. Nesse outro caso temos aquele que é nordestino, 

porém veio com a família (pai e mãe), ou seja veio 

quando ainda era criança, mas é aposentado como 

soldado da borracha, afirma que desde muito cedo já 

cortava seringa. 



3. Temos no terceiro caso o soldado da borracha que é 

natural da região, o caboclo amazônico, que já vivia da 

extração da borracha e de outros produtos da floresta, 

conhecia e conhece bem o espaço em que vive. 

4. Aparece a mulher. A mulher torna-se soldado da 

borracha quando? Quando deixa o espaço da casa o do 

quintal, para realizar as tarefas do marido, que se 

encontra doente ou simplesmente contraiu uma divida 

muito grande com o patrão que fornecia a mercadoria 

para a sobrevivência da família, é ai que ela vai utilizar 

as ferramentas do marido para garantir o sucesso dos 

aliados e da sua sobrevivência que é sua principal 

preocupação. 

 Sobre isso é importante observar os diversos 

“viezes” que foram surgindo com o desdobramento da 

pesquisa, mas como o discurso soldado da borracha 

permanece consistente e homogêneo, que afirma que o 

soldado da borracha é o jovem nordestino, alistado no 

período de guerra que teria como opção ir para o “front” 

ou vir para a Amazônia no período da Segunda Guerra 

(1943 – 1945) para trabalhar na extração da borracha.  

 Aqueles que se enquadram dentro desse padrão 

acham que o fato de um aposentado ser aposentado como 

soldado da borracha não significa que eles tenham sido 

soldados da borracha, ou seja, pessoas (famílias) que 

vinham do Nordeste escapando de regiões castigadas pela 

seca juntamente com esses soldados alistados e se 

dirigiam aos seringais para trabalharem. 

Sobre os seringueiros, o fato deles requererem 

para si a identidade de Soldados da Borracha, reside 

também na idéia de obter o beneficio da aposentadoria 

que é pago aos soldados da borracha, em síntese o valor 



da aposentadoria pago a um ex-seringueiro é menor que 

aquele que é pago ao dito soldado da borracha, no 

entanto existem pessoas que são aposentadas como 

soldados da borracha mas que sobreviviam não só como 

seringueiros mas também de outras atividades extrativas: 

extração de castanha, sova, abate de animais silvestres 

(couro, carne), além é claro da pesca.  

 Observamos que existe, de certo modo, 

um grupo que se pensam “autênticos”soldados da 

borracha e que afirmam que os demais são meros civis.  
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RESUMO: O presente texto propõe mostrar a pesquisa que foi desenvolvida 

em Porto Velho, RO., com mulheres da Comunidade Santa Marcelina atrás 

das narrativas captadas num processo de entrevista. O objetivo dessa 

pesquisa foi verificar e testar a aplicabilidade dos conceitos “Nascimento 

Voluntário e Cápsula Narrativa” constituídos por Alberto Lins Caldas 

(1998) e as implicações interpretativas decorrentes destes conceitos. Mostra 

ainda um certo tipo de História Oral desenvolvida pelo Centro de 

Hermenêutica do Presente, onde entendemos os colaboradores como texto 

vivos que, ao narrarem suas experiências de vida, não estão elaborando só 

um discurso, mas, e principalmente, realizando um ato interpretativo, 

reflexivo, da vida, do mundo, dos sonhos, da Comunidade, enfim são fluxos 

discursivos que lhes dão sustentação. 
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SUMMARY: This text proposes to present a research developed in Porto 

Velho,RO., with women from the Santa Marcelina Community whose 

narratives were obtained through interviews. The objective of this research 

was to verify and test the applicability of the “Voluntary Birth” and 

“Narrative Capsule” concepts as constituted by Alberto Lins Caldas (1998) 

and the interpretative implications resulting from these concepts. It also 

presents a certain kind of Oral History, developed by the Centro de 

Hermenêutica do Presente (Center Hermeneutical Present) where we 

considered the collaborators as live texts who, in narrating their life 

experiences, are not only simply elaborating a story but-and mainly- doing 

an reflexive and interpretative act of life, of the world, of dreams from that 

community.  In sum, those texts are discursive flows supported by these acts. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Esta pesquisa é um sub-projeto do projeto A 

CIDADE DOS EXCLUÍDOS: HISTÓRIA ORAL DE 

VIDA COM MORADORES DA COMUNIDADE 

SANTA MARCELINA. A pesquisa foi desenvolvida 

com moradoras da comunidade Santa Marcelina, 

localizada na BR 364 sentido Cuiabá, entre Porto Velho e 

Candeias do Jamari, no Estado de Rondônia. A 

Comunidade é administrada por freiras Marcelinas e 

possui estruturas autônomas: saúde, educação, moradia, 

comércio e religião. 

 Minha perspectiva de estudo foi com as mulheres 

da Comunidade através das narrativas captadas num 

processo de entrevista. Escolhi as mulheres porque elas 

detêm uma experiência sensível com relação à equilíbrio 

da família, à organização do lar e principalmente à 

maternidade e porque se quis contemplar os ideais de um 

grupo de pessoas que consideram a vida em comunidade 

segundo valores próprios, quase sempre voltados a 

organização familiar. Mulheres também porque se 

pretendeu trabalhar com algumas imagens cristalizadas 

no imaginário comum ( sonhos, mitos e estereótipos 

religiosos).  

 Pretendo através dos sonhos dessas mulheres, 

transformados em narrativas, fazer um estudo sobre a 

visão de mundo, planos; imediato e futuros. Como os 

sonhos dessas mulheres traduzem nela mesma e na 

comunidade em que vivem a experiência de terem sido 

excluídas de uma dada sociedade por estarem doentes e 

que, passando a viver noutra Comunidade. Como a 

exclusão aparece em seus sonhos. Como o discurso 



oficial que serve de parâmetro e guia para o discurso que 

organiza suas vida aparece e se desenvolve em seus 

sonhos 

 O objetivo específico dessa pesquisa foi 

reaproveitar as entrevistas feitas quando verificamos a 

aplicabilidade dos conceitos de Nascimento Voluntário e 

Cápsula Narrativa constituídos por Alberto Lins 

Caldas(1998) e as implicações interpretativas decorrentes 

destes conceitos. Nesse sentido é importante defini-los: 
Nascimento Voluntário é o início de uma fala sem a 

interferência do oralista, sem a condicionante de um 

nome, data de nascimento, uma filiação: tudo isso virá 

como decorrência; com o Nascimento Voluntário temos o 

eixo narrativo do próprio entrevistado, sua temporalidade 

pessoal: principio, meio e fim. Lembrando que o dizer 

pessoal e antes de tudo formação discursiva. A Cápsula 

Narrativa é um corpus textual que compreende desde o 

início escolhido pelo colaborador, que chamamos de 

Nascimento Voluntário até o Esgotamento da Cápsula, 

identificada pela proximidade com o imediato do 

presente ou por frases terminais. Tem uma estrutura 

única, uma temporalidade específica, enfim, depois de 

transcrita temos toda uma estrutura textual, à passar pela 

textualização. A Cápsula Narrativa não é uma projeção 

ou uma expressão do real ou do sujeito, mas texto vivo, 

momento narrativo, reunião de discursos. 

 A partir deste corpus textual foi aprofundado os 

temas referentes aos Sonhos e planos futuros e sobre o 

impedimento para a realização dos mesmos, com 

estímulos de imagens e perguntas relacionadas aos temas 

mencionados pelas colaboradoras nas entrevistas.  

  



 

ABORDAGEM TEÓRICO-METODOLÓGICA 

 

 

 Utilizamos como Metodologia de Campo a 

História Oral, mas quando falamos em História Oral não 

nos referimos a trabalhos com fonte orais, que se utilizam 

dessas fontes como complemento aos documentos 

escritos ou submete a fonte oral à provar a “verdade” em 

comparação com o escrito. Estamos falando de História 

Oral quando os relatos, as narrativas são mais do que 

documentos vivos, são fundamentais e imprescindível 

para a existência desse campo metodológico. 

 Na História Oral a que nos referimos, os 

entrevistados deixam de ser Depoentes, Informantes, 

Entrevistados e se tornam Colaboradores do diálogo, da 

pesquisa, de todo o processo em construção, 

influenciando todos os rumos tomados, todas as 

conquistas dessa Conversa em busca tanto de desalinhar 

os discursos instituídos quando, em constante diálogo, 

por a prova a nossa consciência, o nosso discurso, as 

nossas relações, as nossas teorias. E levar a consciência 

do nosso interlocutor até onde ela possa dobra-se sobre 

sua própria vida, sobre seu mundo, seu mundo, seu 

tempo e sua história, numa esperança de superação. 

 A História Oral de Vida, desenvolvida por José 

Carlos Sebe Bom Meihy (1991) possibilitou a 

contemplação das narrativas do percurso pessoal das 

mulheres envolvidas no processo de um tipo de exclusão 

social e adaptação na nova vida em comunidade, bem 

como a vida das Irmãs Marcelinas administradoras da 

Comunidade. 



 Todos os procedimentos que seguimos desde o 

contato até conferência (momentos que envolvem a 

“criação” do texto) conforme Caldas(1999) pertencem a 

um processo de transcriação.  

 Iniciamos os contatos e diálogos, utilizando como 

postura as noções de "nascimento voluntário" e "cápsula 

narrativa. Iniciamos nosso diálogo com procedimentos 

específicos onde testamos no momento da entrevista os 

conceitos de Nascimento Voluntário e Cápsula 

Narrativa; cada colaborador escolheu o modo e o 

momento por onde começou seu relato (sua narrativa), e 

garantimos assim que o seu eixo narrativo e sua 

temporalidade própria fossem respeitadas.  

 Daí a importância de pensarmos numa abordagem 

e em procedimentos de entrevista que não direcionassem 

o discurso do colaborador: palavras como história, 

história de vida, infância, doença, foram consideradas, 

inicialmente, como conceitos que poderiam direcionar a 

temporalidade da narrativa, condicionando a forma 

externa, pois viria (a)criticamente do pesquisador e não 

do colaborador. Não somos ingênuos em pensar que 

nossa presença na Comunidade não interfere no discurso 

do colaborador, mas tentamos interferir ou direcionar o 

mínimo possível; 
“O hermeneuta deve ter o imenso cuidado em não direcionar a 

temporalidade (nem sua leitura) porque é com ela e a partir 

dela que as singularidades ordenam e ordenam-se (n)a 

narrativa. As representações do tempo e a ordem vital 

específica de cada narrativa diz respeito a mais íntima 

estrutura, tanto da singularidade quanto das formações 

discursivas. É, antes de tudo, apresentação coletiva de tempo, 

de ritmos, de aconteceres e histórias; é como indivíduo, a fala 

e o mundo dizem e se dizem como se tornaram o que são.” 

(Caldas,1999: 58) 



 Na primeira abordagem tivemos o cuidado de 

não citar questões de gênero, e não fazer nenhuma 

referencia a hanseníase. Deixamos claro para o 

colaborador que estávamos na Comunidade fazendo um 

trabalho onde queria as "experiências de vida" das 

pessoas que moram na Comunidade Santa Marcelina, 

deixando claro a importância de sua participação e 

concordância na realização da pesquisa. Isso nos garantiu 

espontaneidade na fala de nosso colaborador.  

 Foi marcada com cada colaborador uma pré-

entrevista, momento no qual esclareci todos os passos 

que seriam dados, da entrevista até a textualização e os 

retornos para conferência, deixando claro a utilização do 

gravador e já marcando a data, horário e local da primeira 

entrevista. 

 A entrevista foi o momento da constituição oral 

do discurso, onde o colaborador assumiu seu papel como 

centro do diálogo através de sua fala, iniciou sua 

narrativa por onde quis, sem o estímulo de perguntas, 

ficando livre para construir sua temporalidade e seu eixo 

narrativo. Sendo que o Nascimento Voluntário pode se 

reproduzir em varias entrevistas diferentes, pois é um 

momento discursivo 

 Fiz entrevistas com duas etapas: a primeira, uma 

etapa livre onde garanti o eixo narrativo; a segunda, a 

etapa do diálogo, onde perguntei sobre questões 

desenvolvidas pelo colaborador na cápsula dando ênfase 

aos Sonhos. 

 A transcrição é a passagem do oral para o 

escrito, “momento técnico onde não somente o que é dito 

deve ser “transcrito”,mas, principalmente como o 

interlocutor gostaria que fosse entendido o que disse. 



Unificar o gravador, uma filmadora a nossa é própria 

observação-vivência é fundamental ao futuro processo 

de criação textual. Nossa busca é pelo sentido do outro, 

pelo seu significado social, por sua integralidade vital, 

pelo significado do seu fluxo vital de interioridade, não 

somente por pretensas palavras fieis”.(Caldas,1999). 

 A Textualização é o momento da transformação 

da transcrição em texto, mas respeitando o eixo narrativo 

adquirido com a cápsula narrativa. 

 Foi no retorno para conferência que deu-se a 

segunda fase da pesquisa. Iniciamos através de uma 

Cápsula Temática questões referentes aos sonhos 

oníricos e sonhos de perspectivas das entrevistadas, 

foram realizadas no universo de entrevista com mulheres 

3 Cápsulas Temáticas. Cápsula Temática é um corpus 

textual que parte de um tema, de um estímulo do 

pesquisador. É o aprofundamento da Cápsula Narrativa 

onde percebeu-se a necessidade de ampliar o dialogo 

com o outro. 

 

CONCLUSÕES  
 

 

  As narrativas dessas mulheres permitiram-nos não 

só compreender sua forma de vida e seu relacionamento 

dentro e fora do ambiente familiar, perceber suas 

representações acerca dessa vida e de seu papel social. 

Não se notou grande dificuldade na ordenação do 

discurso de forma espontânea, partindo de referências 

familiares, passando pela vida de solteira até/ou casada, 

até a situação atual. Assim, a doença, a morte e as 



dificuldades financeiras aparecem como circunstâncias 

marcantes deixando formas indeléveis em seus relatos. 

  Nas Cápsulas Temáticas sobre sonhos, a maioria 

dos sonhos apresentados pelas colaboradoras são 

imagens místicas de salvação onde através da purgação 

dos pecados o mal será vencido pelo bem. A imagem do 

mal está relacionada ao diabo do cristianismo onde as 

colaboradoras contextualizam suas lutas de vida no 

caminho traçado pelo bem. 

  Partindo das teorias de Freud onde “o sonho é a 

realização de um desejo” que na vida seria inaceitável a 

ponto de preferirmos esquecê-lo desenvolvendo assim, 

um mecanismo chamado “recalque”, no entanto, 

permanece em algum lugar exercendo seus efeitos onde 

os sonhos são apenas um exemplo desses efeitos. 

Entendemos os sonhos como uma narrativa, portanto 

passivo de interpretação no próprio momento de sua 

enunciação como exemplo temos a narradora Maria 

Helena que relaciona o próprio sonho com sua vida. 
  1 “eu sempre chamei ela de mãe, no sonho e na vida real. E 

a única mãe que eu conheço são elas e Nossa Senhora, por que eu 

nunca vi minha mãe. 
  O recalque é percebido quando no sonho a 

narradora se reconhece filha de nossa senhora protegida 

pelo arquétipo da Mãe Cristã, imagem da perfeição e da 

pureza. Dando contraste à sua vida onde a narradora diz 

ter sido abandonada pela mãe e por nunca ter encontrado 

que correspondesse sua necessidade de proteção. 

  Cápsula Narrativa 1 “Fui abandonada por minha mãe...” 

  Cápsula Temática 1 “Nossa Senhora sempre dizia pra 

mim ser sincera e honesta, não me desespera-se por que ela sempre 

estaria do meu lado... estaria sempre perto de mim segurando minha 

mão e nunca me deixaria.” 



  No inconsciente as idéias buscam sua expressão, 

ou nos termos de Freud: os desejos buscam sua 

realização, o trabalho do sonho é a maneira pela qual um 

desejo pode se realizar por seus substitutos. 
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ALFABETIZAÇÃO DE RIBEIRINHOS NA 

AMAZÔNIA: A ORALIDADE COMO 

MANIFESTAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DE 

CULTURA E DE APRENDIZAGEM 

 
Maria da Conceição Barbosa de Souza* 
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RESUMO: Neste artigo, discute-se a aquisição da oralidade dos alunos de 

uma Escola Pública de Porto Velho-RO. Partindo de uma concepção 

dialógica com base nos pressupostos de Bakhtin (1979), Geraldi (1999), 

Freire (1994) e Macedo (2001), constatou-se, inicialmente, que as atividades 

desenvolvidas em sala de aula eram fundamentalmente reprodutoras e o 

espaço de produção textual oral era regulado pela autoridade do professor. 

Os alunos apenas respondiam às perguntas nos intervalos das atividades 

comandadas. Instaurou-se uma intervenção, iniciou-se uma maneira 

dialógica de produção textual a partir de histórias orais, priorizando o 

resgate das experiências e histórias. O resultado foi o rompimento do 

silêncio até então imposto. A partir daí, os alunos passaram a contar, a 

registrar e a recriar as histórias. Conclui-se que o uso de narrativas orais 

proporciona êxitos no desenvolvimento da produção textual oral em classes 

populares. 

 

PALAVRAS CHAVES: 1. Letramento. 2. Dialogia. 3. Oralidade. 

 

ABSTRACT: In this article, it is argued the pupils acquisition of the orality 

from a Public School of Porto Velho-RO. Beginning from a dialogical 

conception displayed by Bakhtin (1979), Geraldi (1984), Freire (1994). We 

observed, initially, that the activities developed in classroom were basically 

reproductive and the verbal space of literal production was regulated by the 

authority of the professor. The pupils only answered to the questions in the 

intervals of the commanded activities. An intervention was set up and we 

initiated a dialogical way of literal production from verbal histories, focusing 

the rescue of experiences and histories. The result was the disruption of the 

silence imposed until that time. Since then, the pupils had started to tell, to 

register and to rebuild histories. We conclude that use of verbal narratives 

can be successful to the development of the verbal literal production in 

popular classrooms. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Vários estudos têm, por um lado, comprovado que 

não há uma divisão dicotômica entre fala e escrita. 

Também tem sido desmistificada a supremacia que     

esta  exerceu   sobre   aquela. Por outro lado, pesquisas   

têm  demonstrado   que   as   crianças   de     classes 

populares são ricas em experiências e se comprazem em 

relatar oralmente suas histórias. Objetivou-se, nesta 

pesquisa, refletir sobre a oralidade de crianças nas séries 

iniciais, considerando, sobretudo, as condições em que 

esses discursos são produzidos. A escola ficava 

situada à beira do Rio Madeira. As crianças eram 

pequenas e cursavam a primeira e segunda séries. 

Percebemos logo que elas pouco se expressavam dentro 

da sala de aula, não falando sobre suas vidas. É como se 

na escola fosse proibido falar de si, da vida que se leva. É 

como se na escola só fosse permitido estudar no livro, 

decorar, repetir, copiar mecanicamente o texto. E as 

histórias? Essas que a mãe conta. Essas que a gente ouve 

por aí quando estamos com os amigos? Essas são quase 

proibidas. A proibição não é aquela explicitada “Não 

faça! Não pode!”, mas a outra mais perigosa. Força-se 

um discurso imposto que hegemônico cerca o outro, 

ocupando todos os espaços de fala com as frases e 

palavras prontas, vindas do professor e do livro. Impede-

se, dessa forma, que circulem os diálogos constitutivos 

dos discursos dos sujeitos no mundo.  



 Começamos, então, a observar os discursos que 

circulavam dentro da sala, verificando em que condições 

se davam. 

 

2. METODOLOGIA 

 

2.1.OBSERVAÇÃO:DISCURSO DA CRIANÇA FRENTE 

À AUTORIDADE DO PROFESSOR 

 

           DISCURSO DA PERMISSÃO 

O aluno para o professor: 
“Professor, posso levantar?” 

“Professor, pode copiar tudo?” 

“Professor, posso ir no banheiro?” 

“Professor é para decorar?” 

 [13.08.2001] 

 

 

 

DISCURSO DE AUTORIDADE 
O professor para o aluno: 

 

“Já terminaram de copiar tudo?” 

“Não conversem”. 

“Copiem até a página...” 

“Não fiquem de pé”. 

“Tragam amanhã a tarefa toda pronta”. 

[14.08.2001] 

 

 Nessas falas, há como respostas sim ou não. 

Novamente, não percebemos a construção de um 

discurso mediado pela troca, pela interlocução. O 



professor não espera o diálogo, o compromisso. Na 

verdade, o que há é a relação de controle e o fechamento 

de sentidos. Compreendemos que a prática pedagógica 

instituída, por um lado, silenciava a cultura dos alunos, 

mascarando-a e, por outro, desconhecendo a cultura, 

desconhecia também a linguagem. Compreendemos que 

um programa de letramento nas séries iniciais precisava, 

sobretudo, levar em conta a cultura e a linguagem dos 

alunos, pois, se assim não for, estaremos 

desconsiderando a sua condição de sujeito e instituindo 

uma alfabetização funcional e alienadora. 

  Acreditando resgatar, na singularidade dos 

discursos dessas crianças, a sua condição de leitoras, de 

autoras e de transformadoras da realidade, decidiu-se 

junto aos professores buscar um outro caminho, instaurar 

uma prática de produção oral em que os alunos 

pudessem ouvir, ler, falar, ou melhor, recontar e recriar 

histórias. 

 

 

2.2 A INTERVENÇÃO: PENETRANDO NA 

LINGUAGEM E RESGATANDO HISTÓRIAS  

 

 A partir de pressupostos teóricos de Bakhtin 

(1979), Geraldi (1999), que resgatam a linguagem como 

processo social e Paulo Freire (1994) e Macedo (2001) 

que defendem a linguagem e alfabetização como um 

processo que deve, ao mesmo tempo, resgatar e recriar as 

experiências de vida a partir da leitura e da compreensão 

crítica da realidade, foram desenvolvidas em grupo, em 

um primeiro momento, atividades em que os 

alfabetizandos narravam para os colegas e para o 



professor suas versões sobre as histórias e lendas ouvidas 

em casa, ou na escola, deixando que eles as 

reconstruíssem oralmente através de uma prática 

conjunta em diálogos e dramatizações. 

 Neste contexto, foram privilegiadas as histórias 

regionais porque são próximas da realidade desses 

educandos ou ainda buscaram-se, também, histórias que 

retratassem a vida ribeirinha, porque há uma convivência 

diária com as histórias e com a vida do Rio Madeira.  

 

2.2.1. A CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS: A lenda da 

Vitória Régia 

 

 Como objeto de análise, escolheu-se uma das 

histórias contatas: A lenda da Vitoria Régia de Terezinha 

Eboli: 

  

 Uma índia chamada Naia se apaixona pela lua, Jaci, 

que era um misterioso moço. Ela seguiu todos os dias os 

passos de Jaci, por meio dos reflexos da lua sobre os 

objetos da terra, mas, sobretudo, Naiara acompanhava os 

reflexos da lua no rio, sua cor dourada, ora sua clareza e 

luminosidade, ora sua escuridão. Percebendo a 

indiferença de Jaci que parecia a cada dia mais distante, 

Naia, na ânsia de encontrar no rio os seus rastros e triste 

por conviver com o constante silêncio de Jaci, acaba por 

adentrar nas águas para buscar, nas profundezas do rio, o 

seu grande amor. Nesse momento, as correntezas levam o 

corpo de Naia e ele se transforma em uma grande flor 

cheia de perfume: a Vitoria Regia. 

 

 



2.2.2. A ORALIDADE A PARTIR DA NARRATIVA 

CONTADA 

 

 Todas as crianças tiveram oportunidade de acrescer 

a essa história suas experiências de vida. Alguns 

perguntavam se a Vitória Régia existia somente na 

Amazônia, outros queriam que a professora contasse com 

mais detalhes como foi que a Índia Naia se transformou 

em flor. Alguns disseram que essa era a maior e mais 

cheirosa flor do mundo. O importante é que um fio 

discursivo foi sendo tecido durante as aulas, 

entrecruzando culturas, mitos, crenças e sonhos. Cada 

qual compreendia a história sob o ponto de vista de sua 

historicidade e a aula constituiu-se em um grande espaço 

dialógico, onde um e outro iam colocando sua vida, sua 

experiência e seus sonhos. Ao recontar a história muitos 

acresciam detalhes de sua imaginação. Foi o que 

aconteceu com as narrativas orais contadas  

 

 Era uma vez, uma minina que si chamava Naiá, ela 

era uma minina muito bunita, ela viu uma lua muita 

bunita e ela si apaixonô por ela. Mais a lua não ligava 

pra ela não, aí então ela não quis mais vivê ela quis 

morre, porque ela prucurou a lua que chamava Jaci em 

todo os lugar e não encontrava nunca. Ela viu a lua num 

rio muito bunito todo cheio de cor. Ele era dorado, 

pratiado, muito lindo. Aí, Naiá quis i pro rio lá no fundo 

encontrá o seu amô. Aí, a correnteza levô o corpo da 

indinha e ela se transformô em uma linda flô chamada de 

Vitoria Regia    

   



O que se observou nessas histórias contadas pelas 

crianças é sempre a presença de algo inaugural e 

singular: Ele era dourado e prateado, muito lindo. Ou 

ainda quando ela afirma. Ela viu a lua num rio muito 

bonito, todo cheio de cor. Como se pode perceber, a 

criança, ao recontar a história, recria, compartilha seu 

universo vivencial e o transforma.  Essas histórias vêm 

ao encontro das experiências desses alunos que 

vivenciam a histórias do Rio Madeira por meio da cultura 

passada pelos familiares e pelos amigos. Mas o que 

parece mais importante é que, ao recontar,  há sempre um 

processo de reconstrução que aparecem nas marcas 

singulares no registro que fazem da linguagem . O Rio 

não é exatamente o Rio da história contada, nem 

exatamente o Rio Madeira, mas o Rio que a criança 

imagina.  Todas essas atividades foram desenvolvidas em 

situações reais de comunicação, sempre respeitando o 

dialeto do aluno, partindo do princípio de que a língua é 

veículo de cultura, não podendo, por isso, estar 

desvinculada da experiência e da historicidade dos 

sujeitos sociais. 
Nesse sentido, privilegiou o diálogo, a troca de 

experiência  nos trabalhos de produção oral e escrita. Percebe-

se que ao escrever não  existe uma cisão oral/escrito, mas uma  

interpenetração. O sentido da história foi colocado oralmente e 

esse registro oral serviu de mediador para o processo de 

escrita. Assim percebe-se que a escrita está de alguma forma 

impregnada pelo oral.   

 

3. RESULTADOS. 

 

 Os textos produzidos oralmente apresentavam uma 

nova realidade, passaram a ser ricos de vivência, de 



histórias e, sobretudo, ricos de informações, misturavam 

sonho e realidade. A estrutura do texto escrito também 

passava a um novo formato, apresentando, inclusive, 

recursos como a intertextualidade: uma mistura de frases 

retiradas das histórias contadas e narradas, relação entre 

vida e sonho, realidade e fantasia. 

 

 

4. CONCLUSÃO. 

 

 O desenvolvimento da oralidade, a partir de 

histórias orais e ou escritas, em um processo interlocutivo 

de contar histórias e relatar experiências, pode 

transformar a escola em um espaço lúdico e criativo, 

capaz de formar sujeitos cidadãos, reconhecedores de sua 

cultura e de seu lugar na história. Esses resultados 

poderão servir para a transformação do espaço escolar 

pedagogizante em espaço de criação e transformação 

humana, onde a produção textual oral ou escrita seja 

permeada pela experiência.  
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RESUMO_ Este artigo tem por objetivo aprofundar os pressupostos sócios-

interacionistas bem como constatar a sua implantação. Busca, também, 

trazer a discussão à luz desta perspectiva, uma interação para com todos 

aqueles que fazem parte do corpo escolar e das ações pedagógicas, mediante 

conscientização a respeito da importância do lúdico na vida do ser humano, 

em especial, do “método lúdico” no processo da educação infantil. O 

trabalho interdisciplinar se faz oportuno em conjunto com as atividades da 

Educação Física, a qual cuida de um instrumento fundamental que viabiliza 

a produção da linguagem gestual, da falada e da escrita de nossos alunos, 

que é o corpo. 

 

PALAVRAS-CHAVE_ Ludicidade; interdisciplinaridade com a 

Educação Física; método lúdico. 

 

SUMMARY_ This purpose of this article is to deepen the estimated ones of 

social interaction as well as evidencing its implementation. It is also to bring 

the discussion to the light of this perspective, an interaction to all those that 

take part in the staff and the pedagogical  actions,  by   means   of  awareness 

concerning the importance of the joyful one in the life of the human being, 

in special of the "joyful method" in the process of the infantile education. 

The work of the school subject-matters makes it self opportune in set with 

the activities of the Physical Education, which takes care of a basic 

instrument that makes possible the production of the language of gestures, 

the spoken one and the writing of our pupils, that is the body. 
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INTRODUÇÃO 

 

O lúdico é considerado de uma tal importância na 

vida do ser humano que ultrapassa questões culturais, 

segundo HUIZINGA,(1996). O jogo, aqui substituído 

pela palavra brincar, quer dizer a  mesma  coisa.  

O brincar é um fenômeno mais que fisiológico ou 

um reflexo psicológico, pois vai além dos limites da 

atividade puramente física ou biológica. O que se quer 

através dessas afirmações é tornar claro e ciente de que 

somos seres lúdicos e de que precisamos e devemos 

cultivar hábitos de ludicidade em nossas vidas. 

O lúdico, muito utilizado pela Educação Física, 

principalmente, no ensino fundamental, deve promover 

um ambiente que propicie as ações pedagógicas. Através 

de atividades lúdicas, acionamos o prazer e a motivação 

do ser, contribuindo para sua interação através de seu 

corpo; um corpo mais consciente para atuar no mundo. 

A atividade lúdica pode ser, portanto, uma 

ferramenta pela qual podemos acessar essa nova linha 

metodológica. Nesta perspectiva OLIVEIRA (1997), 

recorrendo a ILLICH IVAN, diz que: “Os jogos podem 

ser a única maneira de penetrar os sistemas formais”. 

 Nessa mesma linha de raciocínio encontramos 

VIGOTSKY (1991), que considera o jogo como sendo o 

meio básico do desenvolvimento cultural das crianças. E 

continua: “a imaginação como todas as funções do 

conhecimento, surge da ação, isto é, ao atuar a criança 

imagina, e ao imaginar, joga”. 

Se a educação consiste em ajudar e orientar o 

indivíduo no seu relacionamento com a vida desde a mais 

tenra idade até a vida adulta, ela pode então, ser o 



processo através do qual se vai formando uma 

personalidade, em função de uma cultura ou de uma 

sociedade. 

Mais que transmitir conhecimento e culturas, a 

educação, segundo PIAGET (1980), deve ter como 

objetivo principal criar homens capazes de realizar coisas 

novas e não simplesmente repetir o que fizeram as 

gerações anteriores. 

Apesar desta pesquisa seguir uma linha sócio-

interacionista defendida por VYGOTSKY (1991), as 

citações de PIAGET, contribuem para ajudar a explicar o 

entendimento de um ser complexo que vai além do 

social.  

Os estudos desenvolvidos por PIAGET se fazem 

necessários nesta fundamentação para esclarecer as fases 

biológicas em que se encontram as crianças e para ficar 

clara a sua contribuição para a área da Educação Física. 

Esse estudioso sabe que o ser, antes de se tornar um ser 

social é um ser biológico e, desta forma, precisa ser 

analisado por este prisma. O indivíduo, para este autor, 

estrutura as suas experiências em um processo interativo. 

Por esse motivo é que o seu construtivismo é chamado de 

interacionista por alguns estudiosos. 

A instituição de educação infantil deve tornar 

acessível a todas as crianças, indiscriminadamente, 

elementos da cultura que enriqueçam o seu 

desenvolvimento e a sua inserção social. Por essa razão 

novas metodologias devem ser inseridas de modo a 

averiguar a melhor, a mais adequada e eficiente forma 

sempre com o intuito de  contribuir para o processo 

ensino-aprendizagem. 



A Educação Física, orientada para a educação 

infantil, deve conter em sua proposta, a educação 

psicomotora nesse momento especial da vida, pois visa 

oferecer ao educando situações diversas de atividades 

lúdicas que estimulem as suas habilidades motoras, com 

objetivos específicos e que  favoreçam todos os seus 

aspectos no social, no afetivo, no psicomotor ou no  

cognitivo. Neste sentido WALLON (1989) afirma que o 

ato de pensar ocorre a partir do ato motor. 

A pesquisa realizada teve como objetivo verificar 

a relação do lúdico como um importante recurso para a 

aplicação dos conteúdos da Educação Física; como esta 

pode contribuir para o processo de aquisição da 

linguagem e da escrita dos alunos das séries iniciais do 

ensino fundamental e, também, mostrar como estas áreas 

podem estar intimamente ligadas no processo 

interdisciplinar. 

Esta pesquisa foi realizada na escola municipal  

de ensino fundamental Darcy Ribeiro, no município de 

Porto Velho/RO, área periférica da cidade, com alunos da 

2ª e 3ª séries. 

A investigação teve o intuito de levar a 

informação para o corpo escolar, principalmente, aos 

professores envolvidos diretamente com a pesquisa sobre 

o Lúdico e o envolvimento da atividade física no 

processo de aprendizado das crianças, bem como essa 

inter-relação que existe com as outras áreas do 

conhecimento. 

Os envolvidos diretamente com o processo da 

educação precisam conhecer informações a respeito do 

momento tanto social, quanto motor e cognitivo dos seus 



alunos para poderem realizar um trabalho mais 

condizente e eficaz de suas ações pedagógicas. 

Os alunos pesquisados se encontram em um 

estágio de desenvolvimento das operações concretas 

onde o seu pensamento está deixando de ser egocêntrico 

e partindo para o lógico. Esse momento é propício para 

inserir, através das ações pedagógicas e, por meio de 

jogos e brincadeiras, atitudes de cidadania que garantam 

sua participação crítica no mundo . 

Para maior esclarecimento sobre o processo 

biológico em que se encontram esses alunos, PIAGET 

(1980), esclarece, biologicamente, que a fase em que 

essas crianças se encontram e os processos de 

crescimento, desenvolvimento e maturação precisam ser 

observados respeitando o tempo e a velocidades destes 

atenuantes de individualidade. 

Essas características são de fundamental 

importância para a execução das atividades físicas nesta 

faixa etária, para que os educadores possam observar e 

compreender as atitudes e ações no deslanchar educativo 

dos alunos, bem como sua ligação e utilização das ações 

pedagógicas lúdicas e, finalmente, como essas ações se 

interligam e contribuem para o aprendizado. 

Cientes então da complexidade do processo 

educacional como um todo, é oportuno eles saberem que 

existem variáveis intervenientes no processo ensino 

aprendizagem, como é o caso do desenvolvimento: 

motor, afetivo-social e cognitivo. Neste sentido há 

diretrizes visando estabelecer instrumentos e mecanismos 

de conscientização que visem sensibilizar os sistemas 

formais e não-formais de ensino , bem como à 



comunidade, sobre a importância da atividade física no 

período pré-escolar e no ensino fundamental. 

É preciso uma ação conjunta por parte do sistema 

escolar para oferecer condições de aprendizagem numa 

ação integrada, com novas técnicas e métodos. O método 

lúdico, referenciado através desta pesquisa, pode para 

muitos não ter função educacional por não terem a 

consciência de sua importância e de como esse método 

contribui. Mais do que coragem para fazer uso deste é 

preciso estar consciente dos resultados obtidos. Para 

tanto, necessário se faz, que sejam realizadas pesquisas e 

experimentos. 

 

METODOLOGIA 

 

A pesquisa foi realizada a partir das intervenções, 

onde se trabalhou, também, com o professor, a teoria e a 

prática. Foi mostrado, ainda, em ações, como aproveitar 

métodos lúdicos para aplicar os seus conteúdos em sala 

de aula. 

Neste contexto as aulas foram mais exploradas 

levando as crianças a participarem e a interagirem, 

partindo de suas vivências, de suas expressões corporais, 

assim como a fala e, também, valorizando as suas 

experiências cotidianas.  

As intervenções foram realizadas duas vezes por 

semana, às terças e às quintas-feiras no período 

vespertino. As ações aconteceram de forma integrada 

entre as bolsistas e os professores. Em um desses dias 

adotava-se o procedimento de trabalho que consistia no 

seguinte: enquanto uma executava a atividade 



previamente socializada com a professora, a outra ficava 

observando as ações e reações da sala. 

A atividade a ser executada em cada intervenção 

na escola, partia de uma combinação prévia realizada no 

final de cada atividade das intervenções entre professor 

envolvido na pesquisa e o bolsista, de forma que, as 

atividades eram elaboradas a contemplar o conteúdo que 

seria ministrado normalmente pelo plano de aula do 

professor. Realizamos as atividades utilizando o brincar, 

para primeiro motivar e proporcionar prazer e, somente 

depois, envolve-los, levando-os a participar. 

Partindo da ação motora dos alunos 

observávamos as expressões corporais das crianças, seu 

envolvimento social, afetivo e motor. Buscávamos sua 

interação de modo que elas pudessem se movimentar, 

falar e também ouvir. Contar suas experiências e também 

a ouvir as dos outros. Tudo com intuito de acionar o 

imaginário e suas lembranças passadas e presentes para 

dar mais subsídios e, assim, contribuir para a sua escrita.  

O tipo de pesquisa realizado foi participante, 

confundindo-se em alguns momentos com pesquisa-ação. 

 

 

RESULTADOS OBTIDOS 

 

Mediante um processo de desenvolvimento 

contínuo e inacabado que é o da educação, existem 

etapas a serem vivenciadas de forma que o processo da 

linguagem se realize de maneira mais satisfatória e em 

cima de alicerces mais sólidos. Dessa forma é preciso 

que exista um corpo organizado para melhor interagir 

com os objetos de seu meio, com as pessoas com quem 



vive e com o mundo onde  estabelece ligações afetivas e 

emocionais. 

As atividades aplicadas de forma lúdica 

obtiveram efeito prazeroso, motivador e contribuíram 

para a imaginação cognitiva da criança na hora da 

produção de texto. 

 Pode-se proporcionar, em primeiro lugar, o prazer 

de brincar, motivando as crianças a quererem participar 

da construção de seu conhecimento e desenvolvimento. 

Eles passaram a se sentir mais capazes, inclusive 

quanto a seu poder de escrita no que diz respeito à 

fluência e, com mais facilidade do imaginário, onde 

conseguiram produzir textos mais criativos e mais ricos 

em detalhes. Neste tipo de atividade observou-se uma 

ligação mais imediata com as suas lembranças, ou seja, 

com aquilo que ela vivencia ou vivenciou no seu dia a 

dia, repercutindo, desta forma no processo de aquisição 

da linguagem. 

Assim é que o método lúdico obteve efeito 

prazeroso, motivador e contribuiu para a imaginação 

cognitiva da criança na hora da produção de texto. 

Realizou-se uma atividade que veio atestar a 

necessidade de se ter momentos de ludicidade pelo 

menos na escola. A atividade objetivava ter uma noção 

de como eram os momentos do brincar na vida dessas 

crianças. Elas contaram de forma escrita como era o seu 

dia. Eis aqui um exemplo da realidade de uma delas: 

O dia de Rayaro. 

Eu acordo escovo o dentes: 

                        tono café 

            e arumo a casa 

            lavo, a losa e alinpo 



            o fugão e farro 

            a casa e passor 

            pano e alimpos 

            o armário e o estande e depois Eu estudo 

            e vou tomar paior 

           para ir para a Escola. 

           e depois faço café 

           e assisto chormam 

           e novela e vou dormir 

 

A ausência de momentos de ludicidade na vida da 

criança pôde ser observada através dos textos produzidos 

e de como essas crianças precisam vivenciar a ludicidade, 

já que muitas vezes não vivenciam em seus lares, 

precisando pelo menos ser oferecidas no âmbito escolar 

durante as atividades físicas, nos momento do recreio e 

através de uma metodologia mais lúdica. Com o método 

lúdico os alunos produzem mais, pois eles estão vivendo 

um momento de suas vidas muito mais lúdico; então por 

que não aproveitarmos essa situação? 

Foi isso que propusemos. O resultado dentre 

outros foram produções de textos mais consistentes, onde 

se valorizou a experiência cotidiana das crianças, 

trabalhando suas carências motoras, sua necessidade de 

reconhecimento e valorização ajudando-os e respeitando-

os diante de suas necessidades e capacidades, 

principalmente,  individuais. 

Em face da apresentação de atividades de forma 

lúdica acontecem situações como a que presenciamos 

onde uma criança que apresentava um quadro típico de 

doença psicossomática (doenças de fundo psico-

emocional). O sinal era a queixa de uma dor de cabeça e 



baixo astral e queria ser liberada pela professora, mas 

quando esta viu chegar à sala uma grande quantidade de 

marionetes que seriam utilizados para a aplicar o 

conteúdo do horário que seria história do Brasil, esta 

resolveu ir ficando e no final da atividade já havia 

passado o mal estar e até participou dando risadas. 

Dentre as atividades realizadas procurou-se 

oportunizar as crianças não apenas a participação e 

integração através das brincadeiras em conteúdos 

disciplinares, mas também a participarem da construção 

de algo por elas mesmas, como no foi o caso da 

construção de brinquedos alternativos.Buscou, também, 

valorizar suas criações e estimular o seu potencial de 

poder construir, criar e poder se perceber da importância 

do brinquedo construído vendo o reflexo no seu valor 

simbólico. O resultado foi de tal forma que alguns 

chegaram a chorar quando o seu brinquedo foi destruído, 

no intervalo do recreio, por outros colegas. Enquanto não 

se construiu outro, não houve consolo. 

Observaram-se mudanças no comportamento 

tanto físico do ponto de vista motor, quanto do cognitivo 

nas crianças. Estas mostravam, inicialmente, dificuldades 

no seu expressar corporal (vergonha de se exporem em 

público) nas atividades de representar, cantar e nas 

noções de lateralidade (não tinham segurança no lado 

esquerdo e direito do seu corpo). Apresentavam, também, 

dificuldade motora geral e isso  precisa ser incluída na 

atividade de Educação Física da escola. 

Essas mudanças ocorreram devido à quantidade, 

qualidade e variedades de estímulos oferecidos nas 

atividades lúdicas. As atividades motoras oferecidas 

tinham muito mais intenções que apenas levar de forma 



lúdica os conteúdos de sala. Aproveitando o momento, 

inserimos através de um trabalho interdisciplinar, ações 

estimuladoras para ajudar a melhorar as dificuldades 

diagnosticadas no início da pesquisa. 

 

CONCLUSÃO 

 

 Ficou muito claro em observações realizadas, 

que a escola como um todo, não tem a consciência que se 

esperava da importância das atividades físicas no 

processo escolar. Eles não conseguem visualizar a 

Educação Física, como também, o método lúdico como 

parceiros importantes no processo ensino-aprendizagem.  

A ausência da Educação Física e de  propostas de 

atividades  lúdicas na escola , principalmente na fase 

infantil, pode ser  prejudicial, ao desenvolvimento da 

aprendizagem no contexto escolar .  

É preciso que se dê ao professor mais suporte 

teórico e prático a respeito do método lúdico, para que 

ele se sinta mais confiante e hábil para executar os 

conteúdos de sala de aula. 

A proposta sócio-interacionista que o projeto 

levou a escola foi muito eficaz e condizente com a 

realidade de carências observadas, principalmente no que 

se refere à forma metodológica utilizada por alguns 

professores e, em especial, àqueles mais antigos na 

escola que se utilizam de metodologias ultrapassadas. 

 É importante se observar que quando se 

apresentam técnicas e/ou métodos novos eles são 

normalmente vistos com certa reserva; com receio de 

coloca-los em prática, principalmente se isso for 

ocasionar mais trabalho ou mais dedicação do que o de 



costume. Porém se houver conscientização de que sua 

prática traz resultados significativos para o processo 

ensino-aprendizagem e que a sua continuidade se 

reverterá em menos dispêndio de energias por parte do 

professor, então este método será bem absorvido e aceito. 

 Conclui-se também que a 

prática das relações interdisciplinares é de fundamental 

importância para a formulação do conhecimento. 

Portanto, nas intervenções em que o lúdico e as 

atividades físicas contribuem para o processo de 

aquisição da linguagem e da escrita, o resultado obtido 

foi a confirmação da eficácia da ação sócio-

interacionista. 

Espera-se que a partir deste trabalho os 

professores passem a refletir sobre as vantagens da 

aplicação do método lúdico no processo ensino-

aprendizagem, mudando estrategicamente não apenas o 

ambiente físico da sala de aula com seus cartazes e 

desenhos coloridos, o que é muito positivo para o bem 

estar das crianças, mas também seu agir pedagógico.  
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ALFABETIZAÇÃO DE RIBEIRINHOS DA 

AMAZÔNIA: O PROCESSO DE AQUISIÇÃO DA 

ESCRITA 

 
Eliane Valente de Araújo1 

Tânia Rocha Parmgiani2 

 

RESUMO. Este artigo discute o letramento: aquisição da escrita em uma 

escola pública de Porto Velho-RO. Partiu-se de uma concepção dialógica de 

linguagem tal qual exposta por Bakhtin (1979), Freire (1979), Benjamin 

(1989). Constatou-se, inicialmente, que as relações pedagógicas eram 

reguladoras e disciplinadoras, e que as produções textuais pertenciam ao 

gênero didático fundado na cópia de textos  e  exercícios de repetição. 

Instaurou-se uma intervenção e, a partir de contextos dialógicos e vivenciais, 

obteve-se, como resultado, textos significativos, ricos em experiências e 

histórias. Os dados mostram que a produção textual em situações dialógicas 

garante a exitosidade do processo e efetiva as práticas de uso social da 

língua.           

 
PALAVRAS CHAVES: Letramento, dialogia, produção textual. 

 

SUMMARY: This article argues the Literacy: the acquisition of the writing 

in a public school of  Porto Velho RO. We began by a dialogical conception 

of language displayed by Bakhtin (1979), Freire (1979), Benjamim (1989). 

Initially, we noticed that the pedagogical relations were regulating and 

disciplinarian. In addition the literal productions belonged to the didactic 

sort established by the copy of texts and exercises of repetition. An 

intervention was set  up and, from dialogical and existential contexts, we got 

as resulted significant, rich texts in experiences and histories. The data show 

that the literal production in dialogical situations guarantees an 

empowerment to that process and to the real practice of the social use of the 

language. 

 

KEY-WORDS: Literacy   - context dialogical    - acquisition of the writing 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este artigo discute o letramento: aquisição da 

escrita dos alunos de 1ª e 2ª séries de uma  Escola 

Municipal  localizada em Porto Velho-RO. Para  alcançar 

uma melhor compreensão das complexidades que 

envolvem esse processo,  algumas perguntas foram 

feitas: Em    que condições  acontece  o processo de 

ensino/aprendizagem na escola? Em que situações são 

realizadas as produções escritas?   A escrita dos alunos é 

significativa? Se ela    não  é, como  possibilitar  a  esses   

alunos   uma produção textual em situações  dialógicas?  

Como efetivar, em   sala,  os interacionista, buscou-se 

fundamentação teórica em: Bakhtin, que usos sociais da 

escrita? Assumindo uma concepção sócio- interacionista, 

buscou-se fundamentação teórica em Bakhtin, que afirma 

ser o sujeito um eterno produtor de texto, vendo a 

interação como propulsora da constituição social do 

sujeito na linguagem; Benjamin, que promove reflexões 

sobre a importância de narrar e intercambiar 

experiências; e Paulo Freire que contribui com suas 

experiências de alfabetização de classes populares. 

 

 

2. METODOLOGIA 

 

Com o objetivo de conhecer a realidade da 

escola, buscou-se em um primeiro momento, observar 

o cotidiano escolar, dentro e fora da sala de aula, dando 

atenção às relações entre aluno e professor; e, em 

seguida, verificar como os professores instauravam o 

processo de  produção de texto em sala de aula e, ainda  



quais eram e como eram os textos produzidos pelos  

alunos.    

Observou-se que a escola segue passos 

sistematizados, exigindo comportamentos 

preestabelecidos em cada momento. Reforça-se a idéia 

de que na sala de aula os alunos devem ficar 

preocupados em aprender os conteúdos, de preferência 

em silêncio, deixando as conversas e brincadeiras para 

a hora do recreio. Desta forma, a sala de aula fica 

sendo um espaço do não permitido, lugar de 

silenciamento, de ausência de história e de 

experiências, separa o que é apreendido do que é 

vivido.  Observando as atividades desenvolvidas, 

constatou-se a predominância de estratégias de ensino 

fundamentalmente reprodutoras, centradas nas 

atividades de cópia, ditado e exercício de completar 

lacunas. Essas atividades eram trabalhadas de forma 

automatizada, evidenciando uma concepção de 

linguagem mecanicista.  

A seguir, há  um texto de um aluno da 1ª série 

que é uma cópia feita a partir do livro didático. Eles  

copiavam os textos das cartilhas, treinando as palavras 

mais difíceis. Com isso, eles faziam o exercício de 

treino motor, no entanto, essa escrita não lhes era 

significativa, pois não mantinha relação com o que 

pensavam ou vivenciavam. 

 

 

 

 

 

 

 



Nas atividades de cópia, os alunos repetem as 

palavras mais difíceis, fazendo um exercício de treino 

motor, evidenciando uma concepção de escrita 

centrada na repetição, na automatização. Como se pode 

perceber, essa escrita marca o aprendizado de algo que 

não pode ser considerado como texto: em primeiro 

lugar, porque não há nele um interlocutor que fala, que 

expõe sua experiência, que conta a sua história; em 

segundo lugar, porque não partiu de uma relação 

dialógica vivencial, instaurada na singularidade do 

momento, vinculada a uma situação histórica em que 

legitimamente se registra um acontecimento negociado. 

Um texto, assim, faz-se pela repetição de uma estrutura 

sintática paralela, que os alunos apenas memorizam e 

repetem mecanicamente, nesse caso, algo artificial 

destituído de autoria, neutro e sem história. 

A partir de tudo o que foi observado, percebeu-

se que há, nos textos produzidos, ausência de um 

sujeito que faça de sua escrita e de sua leitura uma 

construção permanente de sentidos e que as atividades 

trabalhadas têm um fim em si mesmas. E foi desejando 

resgatar esse sujeito, nas relações com o texto, e a 

historicidade, que se propôs a promover, em um 

primeiro momento, uma reflexão sobre o espaço da 

sala de aula, considerando os sujeitos e suas 

experiências, e, também, instaurar uma intervenção 

nesse processo, abrindo o texto, compreendendo-o 

como lugar das múltiplas vozes, como espaço do 

encontro e da tensão e, sobretudo, como o lugar de 

constituição do sujeito e do registro da história.  

 



2.RECUPERANDO HISTÓRIA E 

EXPERIÊNCIAS A PARTIR DE NARRATIVAS 

VISUAIS 

 

2.1. BUSCANDO HISTÓRIAS 

 

A partir da narrativa visual Quem sou eu? (em 

que uma criança partilha suas vivências pessoais), 

constituiu-se diálogos entre os alunos a respeito da 

história, privilegiando, nesse primeiro momento, a 

oralidade deles. Eles deram opiniões, identificaram-se 

com algumas atitudes da personagem principal, fizeram 

questionamentos. Partindo do visual e do oral, propôs-

se, em um outro momento, a construção de um texto 

escrito que expressasse as vivências pessoais das 

crianças, suas experiências e histórias de vida. Com a 

contação da história, propusemos aos alunos que eles, 

também, partilhassem um pouco de suas vidas.  

Vejamos um texto da aluna Janete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A seguir, apresentamos a transcrição do 

texto escrito pela aluna:  

 

 

Oisou Janete gosto de criaças 

dorante o dia faro a tarefa e 

cuito dos meu primos lipo 

cara lavo losa minha farda 

do comida para os meos 

prinos e depois de tudo iso 

prico com os meus primos 

tomo banho durate a noite 

faso os meus prinos dormir 

e depois durno e de manha 

frequeto a escola e de tarde a igreja 

        Sou Janete 

           Fim 

 

Percebemos que essa escrita foi 

realizada de forma significativa, pois é um texto que 

tem sentido para Janete, ela partilha: seus sentimentos 

em relação às crianças; as responsabilidades do seu dia-

a-dia  dorante o dia faro a tarefa e cuido dos meus 

primos lipo casa lavo losa; as suas idas à escola e à 

igreja. 

Janete, ao partilhar seu cotidiano, 

reconhece-se como sujeito singular, que tem algo para 

contar de si mesma, que ao mesmo tempo em que vive 

em um contexto social, tem uma vivência e 

experiências próprias que a fazem semelhante e ao 

mesmo tempo singular em relação às outras pessoas 

que fazem parte desse contexto.  Por isso, Janete inicia 



seu texto com Oi sou Janete gosto de crianças dorante 

o dia faso a tarefa e finaliza com  sou Janete de forma 

bem destacada, querendo afirmar que tudo isso que ela 

partilhou é que fazem dela uma pessoa:  Janete. 

Concordamos com Benjamin quando ele afirma 

que o homem está deixando de narrar suas 

experiências, sendo necessário fazer o resgate delas.  

Por isso, promovemos momentos em que as crianças 

pudessem refletir sobre suas vidas, 

 

 

2.2.A ESCRITA E A CONFECÇÃO DE 

BRINQUEDOS 

 

Essa atividade consistiu na confecção de uma 

bola pelas crianças.  Começamos com a exposição do 

material que seria utilizado: jornal e fita adesiva. 

Seguimos com as crianças os seguintes passos: amassar 

o jornal e fazer uma pequena bola; ir passando a fita 

adesiva em volta da bola de papel várias vezes, até que 

o papel esteja completamente coberto.  E a bola está 

pronta. 

Após a confecção houve o momento para as 

brincadeiras com as bolinhas.  Em seguida houve um 

momento de as crianças estarem dando a opinião a 

respeito da atividade.  As crianças gostaram de estar 

confeccionando seu próprio brinquedo, valorizaram 

muito essa bolinha de jornal.  

 

Da oralidade fomos para a produção escrita.  

Vejamos os textos de dois alunos da primeira série: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os textos são produções significativas, 

pois expressam algo vivenciado dentro da sala de aula.  

A criança escreve sobre suas ações na confecção do 

brinquedo  eu peqei o jornal i bolei O jornal e pasei 

fita adesiva para fica um bola (Leonara)  e fiz ua bola 

comsanopelo jonau idepois eupaseidurekes 

(Luciano).  Expressam também opiniões a respeito da 

atividade eu gostei di mais di brica di bola professora 

Eliane. 

Reconhecemos que as crianças não escrevem 

em variante padrão, também reconhecemos ser 

importante colocá-las em contato  com texto escritos 

em diferentes gêneros para que elas possam em 

diferentes momentos fazer usos sociais da língua, 

contudo, não é objetivo deste trabalho, neste momento, 

abordar essas questões, mesmo porque acreditamos que 

o contato permanente com diferentes textos e a 

 



utilização permanente da  escrita significativa são 

recursos que  poderão efetivamente contribuir para que 

esses os alunos possam  adquirir a escrita padrão,  sem 

contudo,  ser necessário  recorrer aos tradicionais 

exercícios gramaticais.   

 

3. RESULTADOS 

 

As atividades desenvolvidas com as turmas de 

1ª e 2ª séries propiciaram momentos de interação na 

sala de aula, envolvendo o ler, o falar, o ouvir e o 

escrever dialogicamente. No início, as crianças tinham 

muita dificuldade para se expressarem diante da turma 

e quando era proposta uma atividade de produção de 

texto escrito,  os alunos demonstravam tensão em 

relação à atividade, afirmando não saberem escrever. 

Com o desenvolvimento das atividades, os alunos 

começaram a se expressar, oralmente e por escrito, em 

diferentes atividades em sala de aula.  Foram 

construindo textos significativos, pois partiam de 

situações por eles vivenciadas e partilhadas, 

primeiramente, em situações orais  e, depois,  em 

situações de escrita.. 

 

 

3. CONCLUSÃO 

 

Convivendo com professores e alunos, e 

investigando as complexidades que envolvem o 

processo de letramento, percebeu-se o quanto é 

importante investir em uma relação com a escrita 

significativa, valorizando os alunos como sujeitos 



criadores, interlocutores, que penetram na linguagem, 

buscando e produzindo sentidos. Investir em uma 

escrita mecanizada é mascarar a própria essência 

dialógica da linguagem, é restringir o aluno ao papel de 

espectador, repetidor de fórmulas e de textos que não 

passam pela reflexão e compreensão. 
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AMAZÔNIA: AS NARRATIVAS ORAIS E VISUAIS 



COMO RECURSOS DE CONSTITUIÇÃO DO 

SUJEITO NO TEXTO 
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RESUMO: Este artigo tem por objetivo salientar a importância das 

narrativas orais e visuais como recursos incitadores de produções orais e 

escritas, capazes de desvelar as experiências de vida dos sujeitos sociais 

envolvidos nos processos interlocutivos. Para melhor compreensão do 

processo pedagógico, buscou-se as teorias de Paulo Freire, tanto a base de 

sua concepção de educação Libertadora, como pressuposto de uma política 

cidadã de letramento. Buscou-se, ainda, em Walter Benjamin e Mikhail 

Bakhtin, uma nova concepção de homem, de mundo e de Linguagem, como 

convicção de que é preciso desenvolver no sujeito não apenas o discurso, 

mas também a autoria da sua palavra e o lugar do seu desejo no confronto 

com a realidade. Para melhor trilhar esse caminho, necessário se fez 

conhecer as narrativas dos alunos, a historicidade e a cultura da comunidade.  
 

PALAVRAS-CHAVES: oralidade, história, cultura. 
 

ABSTRACT:  This article has as an aim to spotlight the importance of the 

oral and visual narratives as oral and written production stimulating means 

that are able to uncover the subject life experience in the speaking process. 

So as to do so, Paulo Freire’s theories were studied for their support of a 

critic literacy process towards citizenship, as well as Benjamin and 

Bakhtin’s new conception of man, world and language, making sure it is 

necessary to develop in the subject, not only the speaking comprehension, 

but also the authoritative mastering of what is spoken and the right place for 

his desire in a real situation experience. For accomplishing this task it was 

necessary to know the students’ narratives, their own history and their 

community’s culture. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O trabalho apresentado neste artigo foi 

desenvolvido no período de março/2001 a junho/2002. 

A pesquisa foi realizada  na escola de ensino 

fundamental Darcy Ribeiro, que está situada no bairro 

Esperança da Comunidade, no município de Porto 

Velho/RO. E foi realizada com alunos das primeiras e 

segundas séries, que na reprodução da rotina pedagógica 

eram  sujeitos  

silenciados. Os docentes cumpriam uma rotina 

pedagógica, utilizando como recurso o livro didático e as 

atividades ministradas mostravam-se distantes da 

realidade dos alunos e muitas vezes, do professor. 

No intuito de contribuir no projeto pedagógico da 

escola, propusemos aos educadores uma nova prática que 

resultasse na constituição desses alunos como sujeitos 

leitores e escritores de suas experiências e de suas 

histórias. Partimos das narrativas orais, narrativas      

essas    que oportunizariam esses educandos a contarem 

suas histórias e interagirem com o meio constituindo-se 

como sujeitos-autores e as narrativas visuais, como forma 

de leitura do mundo que os rodeia. E, para melhor trilhar 

esse caminho, necessário se fez conhecer profundamente 

as narrativas dos alunos, a historicidade, a cultura da 

comunidade. Constatamos a necessidade de intervir, 

diretamente, com atividades que colocassem os 

educandos como sujeitos autores de suas histórias, 

valorizando a linguagem por meio de atividades que 

partilhassem experiências, do resgate das histórias, das 

lendas, das crenças e dos costumes incitando suas 

produções inclusive escritas. 



Os professores, ao contribuírem com a pesquisa, 

aderiram ao nosso trabalho incluindo as produções de 

textos em suas avaliações que foram realizadas no 

processo. A alfabetização não foi delimitada somente ao 

ato de ler e escrever, por isso os alunos foram 

oportunizados a promover uma alternativa cidadã no 

intuito de desenvolver a linguagem significativa, 

substanciada  pelas experiências cotidianas e, ao mesmo 

tempo, proporcionar um caminho seguro para o processo 

ensino-aprendizagem. 
 

 

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

Durante todo o processo de pesquisa, 

desenvolvemos atividades que envolveram a realidade 

das crianças através de atividades lúdicas. Sugerimos, 

ainda, algumas atividades que envolvessem a escola 

como um todo. Partimos de atividades que incentivassem 

o auto conhecimento, a responsabilidade, a confiança 

mútua, a integração grupal, a cooperação, a liderança e a 

capacidade. Outro aspecto foi fazer com que as crianças 

se sentissem em total interação com o ambiente escolar. 

As atividades de reflexão, recriação, entrevistas, músicas, 

cantigas de roda, teatro serviram de incentivo para as 

produções textuais espontâneas orais e escritas. 

Destacamos aqui algumas atividades 

desenvolvidas: 

 

2.1- A sala de Leitura 

 



A sala de leitura foi uma das atividades constantes 

realizada na escola.  Realizamos a “Manhã de poesia”, 

selecionamos alguns livros de poesia infantil e 

reproduzimos em cartazes poesias ilustradas e em folhas 

sulfites. Deixamos material como: lápis de cor, giz de 

cera, tinta guache, tesoura, cola colorida, música 

ambiente, etc... 

Juntamente com as professoras fizemos 

declamações de poesias e representações. 

Após uma hora de brincadeiras, as crianças 

espontaneamente começaram a representar as poesias 

fazendo desenhos em seus rostos e papéis. Outros 

preferiram escrever e enviar pelo correio elegante (o 

correio elegante foi uma atividade implantada em sala de 

aula com o intuito de fazer com que as crianças 

trocassem seus textos com os colegas de sala; de outras 

salas, enfim com quem quisessem). 

A poesia abaixo foi enviada pelo correio elegante 

para nós pesquisadoras. 

 

Autora Silvana 

Lá vem a lua chegando vermelha como tomate, 

La vem a lua chegando 

meu amor me de um beijo com sabor de chocolate 

 

passei pelo rio passei pelo riacho cada dia que ti 

vejo mais lindo ti acho 

 

2.2.- Reciclagem 

 

Esta atividade foi realizada com o intuito de fazer 

com que as crianças reaproveitassem  os materiais 



alternativos. Durante quinze dias pedimos que cada um 

levasse para sala de aula algum material alternativo. Ao 

final conseguimos juntar: barbante, garrafas plásticas 

descartáveis, pedaços de papel crepom, seda, laminado. 

Como estava perto dos festejos do dia da criança 

confeccionamos: sacolinhas, estojos, vai e vem, etc. Os 

objetos confeccionados foram distribuídos entre eles. A 

atividade foi divertida e envolveu totalmente as crianças 

e chamou a atenção dos outros devido a novidade dos 

brinquedos. 

 

2.3- O Circo 

 

A atividade se deu partindo de uma breve 

conversa com os alunos e descobrimos que nem todos os 

alunos tinham ido a um circo, mas queriam conhecer de 

verdade o mundo fantástico do circo. Após várias 

conversas pedimos que escrevessem sobre o tema. 

Produziram o texto. Num segundo momento, convidamos 

algumas pessoas do circo para fazerem uma apresentação 

na escola. O convite foi aceito e o espetáculo realizado 

com tudo que as crianças tem direito. 

Ao voltarem para sala de aula sugerimos que 

quem quisesse representar o que achou do circo poderia 

fazer sem pressa. O resultado obtido foi a reescritura dos 

textos de forma interessante e rica, pois é bem mais fácil 

escrever a respeito do que se conhece e vivencia. O texto 

a seguir é de um aluno que nunca tinha ido ao circo, o 

que sabia era o que já tinha ouvido falar e imaginava. 

 

Eu Fui muitas vezes nos circos. 

Eu vie muitos bichinhos bonitinhos 



vie macacos, cavalinhos, leão. 

E vi marabaralistas e também vi os palhaços, Foi 

muito legal 

 

 

O Circo 

 

Eu Fui para o circo e encontrei eles se vestindo. 

Eu vie os palhaços, macacos, leões, cavalos e etc. 

E foi muito legal e eu comie pipoca, batatinha 

frita passada na mantega. E tomei muitos refrigerantes 

até começar o espetaculo. 

E txam-txam e txam apareceu o palhaço, foi 

muito engraçado! 

E depois vi o leão, e macaco, o marabaralista. E 

vi a bicharada toda. 

      Fim. 

 

2.4- O Diário 

 

Como a pesquisa foi realizada partindo das 

histórias espontâneas, esta atividade deu-se em todo o 

período da pesquisa sem a obrigatoriedade, pois sempre 

que sentiam a necessidade poderiam escrever. Os diários 

sempre estavam à disposição, expostos em um balcão no 

final da sala. O resultado foi que os educandos tornaram-

se menos tímidos, envergonhados, passaram a partilhar 

mais seus sentimentos, atitudes, pois conhecendo o outro 

não precisam ficar sempre armados para se defenderem. 

As agressões verbais e físicas já não fazem parte da 

rotina das crianças.  

 



2.5- Notícias de Jornal 

 

Além de levar livros de literatura infantil levamos 

jornais e pelo menos uma vez na semana os jornais do dia 

circulavam pela sala de aula. Alguns só queriam ver o 

horóscopo, outros a parte esportiva e ainda os que 

consultavam classificados. 

Partindo daí, resolvemos, junto com as crianças 

montar um “mini jornal” de troca e venda. As produções 

foram as mais variadas possíveis. No texto a seguir o 

aluno anuncia a venda de uma máquina de lavar roupas e 

ainda ilustra o produto para chamar atenção do cliente. 

 

Vende-se uma maquina de lava roupa em bom 

estado, fácil de lava. Valor R$ Em 59 vezes de 20 Reais. 

Falar com Fiama ou Silvana nome do Fone: 412:0514 

Rua: Uruguai Bairro – inbratel 

Vende-se uma maquina de lava roupa. 

Venho vé. 

 

2.6- Notícias do Mundo 

 

 Sempre no primeiro encontro da semana 

comentávamos sobre o que havia acontecido na semana 

anterior. E o assunto que chamou atenção das crianças foi 

sobre o ataque terrorista nos Estados Unidos. Muitos 

questionamentos surgiram, as crianças mostraram-se bem 

informadas e opinaram a respeito do assunto. Falaram de 

“Bin Laden” e “Al Qead”; da atitude não sábia dos 

Estados Unidos em revidar a violência com violência. As 

crianças expressaram suas opiniões através de mensagens 

e desenhos: 



 

O que aconteceu nos estados unidos 

 

Nome: Silvana 

 

As torres gemias que cairam nos Estados unidos  

preste bastante atenção no antes e depois 

 

2.7- Trocando Mensagens 

 

Essa atividade foi desenvolvida num período de 

dois dias. Pedimos aos alunos que trouxessem de casa um 

cartão, carta, bilhete, convite.  Qualquer correspondência 

que tenham recebido. As trocas foram feitas, derepente 

ficaram tão envolvidos que a professora não teve 

coragem de interrompê-los. Houve muitas risadas e até 

troca de confidências entre os alunos. Essa atividade 

serviu de estímulo para todos escreveram suas mensagens 

que foram enviadas pelo correio aos seus destinatários. 

Alguns receberam respostas de suas correspondências 

enviadas. 

 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O modelo de escola que vigora em nosso cenário 

educacional não oportuniza o educador a trabalhar em 

um contexto de diversidade, não prioriza a interlocução e 

a cooperação. No geral, não valoriza e nem reconhece o 

saber da experiência, o saber da docência e da discência 

que é construído ao longo dos anos. Neste modelo, os 



educadores e educandos não se sentem autores de seus 

próprios saberes. 

Acreditando na capacidade inerente ao ser 

humano é que esta pesquisa procurou mostrar relatos de 

experiências das atividades realizadas com crianças de 

primeiras e segundas séries, professores e comunidade 

que contribuíram efetivamente para o progresso desta 

pesquisa. Valorizou-se a espontaneidade, a coragem, a 

autonomia, a confiança e o espírito participativo através 

da troca, onde nenhuma criança demonstrou passividade, 

por isso construíram todos juntos momentos de diálogo 

aprendendo a formar parcerias, compreendendo suas 

limitações, diferenças e ritmos. 

As atividades foram desenvolvidas e os dados 

coletados através de gravações, anotações no diário de 

campo através de relatos dos moradores, alunos, 

professores, de observações informais na comunidade 

escolar e de nossa participação. 

Nos trabalhos produzidos, percebemos a autoria 

dos sujeitos produtores todas as vezes que interagiam 

com autor e leitor. Tudo isso nos ajuda a construir a 

história, os sujeitos e a literatura que é polifônica e que 

contribui para a formação intelectual dos educandos e 

educadores. É pois, a arte da palavra, do verbo que reflete 

no que se vê. Certamente consolida-se na língua. 

Portanto, homem-história-linguagem são fortes aliados 

na formação de cidadãos críticos e pensadores, sujeitos 

em interação. 
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RESUMO: Este artigo trata do processo de letramento: a escrita do aluno de 

1ª e 2ª séries e como os professores lêem os textos espontâneos produzidos 

por esses alunos em uma escola pública de Porto Velho. De acordo com uma 

perspectiva interacionista e dialógica de linguagem, baseada em Bakhtin e 

Geraldi, verificou-se que as ações praticadas no processo educativo eram 

reprodutoras, mecânicas, não permitindo entrecruzamentos de vozes. Criou-

se, então, um ambiente dialógico, significativo e, de acordo com os dados, 

percebeu-se o quê os textos significavam em um contexto de interlocução. 

 

PALAVRAS CHAVES: Escrita, letramento e concepção de linguagem. 

 

SUMMARY: The  article treats of the first and second grade and as teachers 

read the text spontaneous produced by these student writing and the teachers 

read the spontaneous text in the public school at Porto Velho. According to 

an interactive perspective and dialogic language based on Bakhtin and 

Geraldi checked that the actions practiced by in the learning process were 

reprodutive, mechanics, without permiting the exchange of the voices. 

Created, then a dialogic environment  significative and according with the 

informations it notice what the texts mean in a speaking context. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este artigo trata do processo de letramento: a 

escrita do aluno de 1ª e 2ª séries e como os professores 

lêem os textos espontâneos produzidos por esses alunos 

na Escola Municipal de Ensino Fundamental Senador 

Darcy Ribeiro. Foram feitas algumas perguntas para 

saber se havia interlocução de vozes ou mera reprodução: 

o que é texto para esses professores? Qual a concepção 

de linguagem utilizada: reprodutora ou dialógica? As 

experiências trazidas pelos alunos são aproveitadas? 

Como se efetiva o uso social da escrita na sala de aula? 

De que maneira são lidos os textos produzidos pelos 

alunos: para atribuição de uma nota ou para promover 

interlocução? Buscou-se em Bakhtin, através de uma 

perspectiva sócio-interacionista, a produção de texto com 

diálogo e interação, pois o processo de linguagem é 

constituivo (de) e constituído (por) sujeitos; percebeu-se, 

também, em Geraldi que a produção escrita e sua leitura 

é ponto em que autor e leitor se fundem numa 

cumplicidade com o que se produziu. É também o 

momento em que o autor cede sua autoria e a transfere, 

numa atitude de desprendimento, permitindo a 

reconstrução do seu produto. 

Por considerar o sujeito como ser passível de 

história, que é através do diálogo com o outro que ele 

produz seu discurso fazendo surgir outras vozes, é que 

procuramos em Bakhtin a relação entre a significação 

histórica e dialógica da linguagem que se multiplica e se 

pluraliza. Trata-se do efeito da interação entre os 

interlocutores e que é através da comunicação verbal que 

a palavra recebe sua significação. Observando as 



atividades desenvolvidas, constatamos que o ciclo 

reprodutor e metodológico tinham como resultados textos 

vazios, tratados de modo estanque, limitados diante da 

leitura e da escrita. Desse modo, não visando à criação, à 

inovação e sim, silenciando. 

Através das narrativas orais e visuais que 

realizamos em salas de 1ª e 2ª séries, pudemos observar a 

produção de textos como a expressão do embate, do 

inacabamento, do processo ininterrrupto, da história, da 

experiência e da vivência, por isso considerado um lugar 

aberto para a construção e para a reconstrução. Nesse 

sentido estamos caminhando na contramão das frases 

feitas, da cópia, das questões com respostas previamente 

definidas pelo autor do livro didático ou pelo professor. 

A seguir um texto de dois alunos para análise: o primeiro, 

consiste em frases memorizadas do livro didático; o 

outro, produção espontânea onde o sujeito se posiciona 

com suas marcas ideológicas. 

 

Texto 1 – Narrativa oral 

 

O cachorro brinca 

O cachorro é danado 

O cachorro pula nozoutros para 

brincar com ele?: 

 

O gato é feio   borboleta 

O gato é elegante   A borboleta é                 

elegante 

O gato é bagunseiro:?  A borboleta é feliz 

                                                           A borboleta e feia:? 

 



Texto 2 – Narrativa visual 

 

O chute 

 

1) eu jogo bola todos os findi semana. 

2) um dia eu jogei a bola a bola foi diredu 

para o jaru ai o jaru gaiu. 

3) ai eu fui verr o jaru sajo. 

4) ai eu e meu golega pequemos a bola e saímos 

sufiando. 

 

 

Percebemos o desempenho dos alunos na 

produção de seus textos. Verificamos que apenas o 

segundo aluno se fez sujeito relacionando-se com seu 

próprio texto. Seu texto reflete suas palavras que 

precisavam ser ditas, ouvidas. 

Analisamos, juntamente com a professora, e 

verificamos que ainda estão em processo de aquisição da 

ortografia padrão, mas é normal nessa fase. Muitos 

alunos se encontram no nível alfabético que, segundo 

Emília Ferreiro, fazem uma correspondência entre 

fonema e a grafia. Eles já percebem que nem todo 

fonema tem uma só forma. Ex.: bagunseiro. Neste 

exemplo, aparece um fenômeno de troca da letra C pelo 

S, uma vez que temos o mesmo fonema representado por 

várias letras (correspondência múltipla). 

Gagliari nos explica também tais fenômenos 

chamados de “casos” e não “erros” que são denominados 

no início da aquisição da escrita. Afinal, a escrita é algo 

culturalmente convencional. Segundo esse autor, as 

crianças em fase de letramento, tendem à transcrição 



fonética como princípio de sua escrita. É o momento em 

que a criança acha que se escreve como se fala. 

Nos textos analisados, percebemos, assim como 

Gagliari, ocorrências de transcrição fonética:  nozoutros 

(nos outros), uso indevido de letras:  gaiu (caiu), diredu 

(direto); forma morfológica diferente: sufiado 

(assobiando); juntura: findi (fim de), nozoutros (nos 

outros); modificação da estrutura segmental das 

palavras:  diredu (direto), golega (colega), jaru (jarro); 

forma morfológica diferente: sajo (sujou), sinais de 

pontuação: :? (.). 

Além de alguns desvios sintáticos ou 

morfológicos, verificamos a grande quantidade de acertos 

do primeiro aluno, porém apenas repetiu frases 

estanques. Esse aluno reproduzia, no seu texto, a palavra 

que não faz sentido, descontextualizada. O segundo aluno 

fez-se sujeito, disse a sua palavra. Tais análises servem 

de diagnóstico para que esses alunos sejam levados ao 

conhecimento ortográfico e estrutura frasal de acordo 

com a gramática normativa.  

Deve-se notar que este não é o ponto terminal da 

evolução da escrita, mesmo que a ortografia não 

corresponda adequadamente aos padrões lingüísticos, ou 

que as palavras não sejam separadas corresponderiam 

frase e textos. 

A aprendizagem das formas ortográficas da 

Língua Portuguesa nem sempre são lógicas, isto é, um 

mesmo som pode estar associado a várias letras ou uma 

letra pode corresponder a vários sons. 

Logo, os erros ortográficos que aparecem neste 

período, são frutos de um esforço para regularizar as 

irregularidades da língua.  



RESULTADOS 

 

Através das atividades que realizamos – 

professores, alunos e pesquisadores -, percebemos o 

quanto era espontâneo os textos que os alunos 

produziam. Não eram levados a obedecer regras, 

reproduzirem, repetirem. O texto era meio de fruição, 

interação. O texto 1 pertence a um aluno de 1ª série. Esse 

aluno possui uma caligrafia legível, porém reproduz a 

cartilha onde percebe-se frases contínuas, soltas, 

estanques, sem sentidos coerentes, desprezando as 

experiências e subestimando a capacidade de criação. O 

texto não tem conetivos de coesão, portanto, períodos 

coordenados e curtos para facilitar a memorização dos 

sons repetidos: consiste em um aglomerado de frases 

vazias; não existe coerência: traz situações 

desarticuladas, se sentido é unilateral; não permite 

interlocução: a intenção do texto é repetir os substantivos 

iniciados nas frases. O texto não permite o 

aproveitamento das experiências: não reflete a realidade. 

O texto que deveria promover diálogo, negociação e 

entrecruzamento de vozes, silencia. 

O texto 2 pertence a um aluno da 2ª série. É um 

texto polifônico, permite a interação, a negociação, pois 

promove narração e  desencadeia experiências 

vivenciadas. Segundo Benjamin, é a troca de 

experiências, valores, sentimentos inerentes ao sujeito, 

que faz o ato de narrar um processo reconstituidor de 

experiências. Quanto à perda da experiência, esta está 

ligada diretamente à transformação dos homens em 

autômatos: os gestos repetitivos e mecânicos. 



Ao contrário do texto 1, o texto 2 é o lugar onde o 

sujeito se constitui historicamente em um ambiente 

contextualizado, portanto, significativo. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Percebeu-se que a produção textual escrita, 

segundo os modelos tradicionais idealizados pelas 

ciências modernas centradas na universalização e na 

homogeneidade, não têm sentido algum e, nesse caso, o 

aluno não tem outra escolha senão identificar sílabas, 

identificando palavras de maneira mecânica e repetitiva. 

O letramento através de reprodução mecânica não 

desenvolve criatividade, discurso ou a reconstrução da 

linguagem. Pelo contrário, desarticula a interlocução que 

deveria existir no contato com o outro. Afinal o texto é 

uma forma de interlocução. 

Quanto ao uso social da escrita, esta deve 

promover gêneros pertencente ao gênero produtor. Se a 

escola é o lugar do diálogo, o texto é o lugar da 

interlocução. 
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RESUMO Neste  artigo discute-se duas questões que parecem de alguma 

forma  complementares: a primeira, a possibilidade de desenvolvimento de 

atividades físicas contextualizadas em ambientes lúdicos a partir de leitura 

de histórias e dramatizações e, a segunda, o processo dialógico  da 

linguagem infantil constituído no espaço intervalar entre as atividades físicas 

e o lúdico, onde  a leitura, oralidade e escrita passem a ser atividades 

prazerosas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: lúdico, atividade física, linguagem. 

 

SUMMARY: In this article it is argued two questions that seem to be a 

complementary form: the first one, the possibility of development of 

physical activities in a context of playful environments from the reading of 

histories and playing, and second, the dialogical process of the infantile 

language consisting of the interval of space between the physical activities 

and the playful one, where the reading, orality and writing start to be 

pleasant activities. 

 

KEY WORDS: playful, physical activities, language. 

 
1.INTRODUÇÃO 

 

O que se pretende neste artigo é discutir duas questões 

que apontam para um mesmo viés: a primeira, as relações  
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da educação física como  lugar constituidor  do lúdico e, 

a segunda,  discutir as possibilidades de linguagem 

produzidas  nesse espaço entre a educação física e o 

lúdico, em que os sujeitos envoltos no processo do 

brincar são de alguma forma     mediatizados      pela          

palavra,        pelo              acontecimento,             pela              

troca.    

Partimos de uma experiência com alunos de 1ª e 

2ª séries do ensino fundamental de uma escola pública 

municipal de Porto Velho-RO e a nossas perguntas eram: 

Como a escola desenvolve as atividades físicas? Elas 

aparecem contextualizadas? Que lugar pode ocupar o 

lúdico no contexto da sala de aula?  Nesse intervalo, 

entre as atividades físicas e lúdicas, qual o papel da 

linguagem?  Ela é parte constitutiva dessas atividades? 

Como a escola pode interdisciplinarmente reunir 

atividade física/o lúdico/a linguagem?  

 Até bem pouco tempo a educação física era vista 

de forma isolada como o lugar do desenvolvimento 

motor e a linguagem, como mera expressão do 

pensamento, ou como um conjunto estruturado de frases 

e palavras corretas. Essas concepções expressas, tanto da 

Educação Física como da linguagem, merecem ser 

revistas, porque ambas nos parecem equivocadas. 

Primeiramente, porque a Educação Física pode não só 

integrar-se a outras disciplinas, como também ser 

desenvolvida por meio de atividades lúdicas 

contextualizadas, sobretudo quando integradas às 

atividades de leitura. Em segundo, porque a linguagem, 

não pode ser vista apenas  como estrutura ou,  



simplesmente,  como  expressão do pensamento. Nessa 

perspectiva, o lúdico e as atividades físicas podem ser 

considerados essenciais como objetivos didáticos 

empregados na educação escolar.   

Dessa maneira, a preocupação em estabelecer 

atividades físicas e lúdicas dentro do programa 

pedagógico  reflete a possibilidade de inter-relacionar 

essas atividades.  Na visão de (Almeida, 1974:24) 

O lúdico constitui uma atividade primária do 

ser humano. É principalmente na criança que 

se manifesta de maneira espontânea, alivia a 

tensão interior e permite a reeducação do 

comportamento, o aumento do coeficiente de 

auto-confiança e  a expansão do eu  fazem a 

criança agir com firmeza; trazem grandes 

benefícios, não só do ponto de vista físico, mas 

mental e social. 

 

 Nessa perspectiva,  o lúdico e as atividades 

físicas podem ser considerados essenciais como 

propulsores da linguagem no contexto da  educação 

escolar.   Paralelamente, essas atividades visam ao 

desenvolvimento no aspecto geral dos educandos, 

permitindo a compreensão da “linguagem” sempre 

relacionada às atividades propostas. Há um resgate dos 

aspectos essencialmente humanos: a alegria do brincar,  o 

riso,  a reconstrução do espaço da sala de aula que passa 

a assumir, de alguma forma, o lugar da dialogia. Isso gera 

motivação para que criança produza seus textos e fale de 

coisas que fazem parte do seu mundo e de sua cultura 

 Na escola, no entanto, percebeu-se que antes 

havia um distanciamento do lúdico e das atividades 



físicas no contexto da sala de aula. E a linguagem, essa 

era vista, dentro das aulas de língua portuguesa, como o 

lugar dos exercícios de cópia, de completar lacunas, de 

leitura em voz alta, como um processo de reprodução do 

já instituído.   

   Analisadas as concepções presentes na 

escola – da atividade física e da linguagem – decidimos 

intervir no processo e cooperativamente instaurar um 

outro modo de conceber a linguagem e a atividade física 

em que esta passe a ser compreendida como uma 

atividade lúdica, histórica, contextualizada, prazerosa e 

aquela, como prática social e dialógica, porque 

eminentemente histórica, constituída nas relações sociais 

estabelecidas nas circunstâncias vivenciadas.  

 Rompendo com o tradicional e 

resgatando a historicidade, buscamos compreender a 

criança – dentro de sua Cultura – dentro de um processo 

incessante de produção textual tal qual postula Bahktin 

(1979)  Geraldi (1994), Silva (1999) e a atividade física e 

o lúdico tal qual postula Almeida (1974). Assim, o lúdico 

passou a fazer parte das atividades físicas e a linguagem 

passou a ser estudada dentro do intervalo instituído pelas 

e nas atividades físicas e lúdicas. Seguindo as seguintes 

etapas que serão descritas a seguir.  

 

2.DA LEITURA DE HISTÓRIAS ÀS ATIVIDADES 

FÍSICAS 

 

 Instaurou-se  um processo: em  primeiro 

lugar, fez a leitura da palavra escrita (leitura do livro) que 

criou  o espaço lúdico; em segundo, o lúdico que 

desencadeou a  linguagem e a atividade física; em 



terceiro, fez-se uma outra   leitura do texto a partir das 

experiências vivenciadas na   atividade física/lúdico que 

constituídos em um espaço dialógico, proporcionou um 

retorno ao texto: a (re)releitura, a oralidade e a escrita do 

que foi vivenciado porque as crianças passaram a 

expressar, no processo dialógico contínuo, toda a sua 

alegria, todo o seu sentimento de prazer e de  

curiosidade. Nesse sentido, Bahktin(1979) afirma que 

não são palavras que pronunciamos, mas mentiras ou 

verdades , tristezas ou alegrias.  

 

2.1. LEITURA DE HISTÓRIAS 

 

 Lemos várias histórias  entre elas  Q BARATO  

de Guto Lins. A história foi contada em círculo. Todos 

ouviram atentamente. Os personagens eram insetos: 

pulga, mosca, traça, formiga, abelha, carrapato, 

pernilongo, e o mosquito. E depois de ouvirem a história, 

sentiram necessidade de falar sobre ela. Cada um ia 

expondo sua experiência e contando fatos do cotidiano. 

Havia sempre algo novo, inaugural. Havia sempre 

alguém que queria relatar um acontecimento marcante: 

um inseto nunca visto antes, uma história contata por um 

amigo ou por familiares. Dessa forma,  foram 

construindo um fio discursivo em que todos falavam e  a 

história contata pela professora era relembrada, mas em 

seguida (re)contada, (re)construída e (re)contextualizada.   

 

 

2.2.EXPRESSÃO ORAL  

 

-As crianças diziam: 



A1 Tia lá em casa tem uma. 

A2 Eu já vi traça, ela come a ropa! 

A3 Tia, a barata é suja. 

A4 Sim. A abelha não é má. Eu gosto de mel. 

A5 E a mosca? 

A6 Tia, a mosca é suja tamém. Não pode dexa alimento 

sem tampa. 

A7 Tia, eu queria ser uma abelha. 

A8 Eu não. Eu queria ser borboleta. É mais bonito!   

A9Eu queria ser vaga-lume. Ele tem  estrelinha nas asa.   

 

Não desconhecendo a importância de se ensinar a 

variante padrão para as crianças, procurou-se, nessas 

atividades, deixar que a expressão oral fosse realizada 

naturalmente. Não houve preocupação em fazer correção 

de suas falas porque o nosso objetivo era que essas 

atividades fossem realizadas  por meio da interação livre 

entre os alunos.  

 

2.3 O LÚDICO E  A ATIVIDADE FÍSICA 

 

 Logo depois, eles começaram a imitar os bichos. 

Uns corriam como as formigas. Os outros batiam as asas 

como as abelhas e esticavam os braços. Todos fizeram 

inúmeros exercícios. Em seguida,  passaram a imitar o 

som dos animais: o zumbido da abelha,  o barulho das 

formigas, o zumbido da mosca. O mais importante é que 

ao imitar os animais, eles passaram a realizar diferentes 

movimentos. Ora esticavam os braços, ora corriam, ora 

pulavam. Em todos esses movimentos realizados, 

percebeu-se a alegria do brincar. A satisfação em realizar 



os movimentos. A felicidade de vivenciar a brincadeira 

na escola.     

 

2.4 PRODUÇÃO ESCRITA 

 

 Depois de brincarmos muito, passamos 

ao texto escrito cada qual escreveria um texto falando do 

animal que mais acha divertido. Tivemos várias 

produções textuais que analisamos a seguir:   

 A barata 

A  vive nas casas, ela tem umas antenias, aquela 

antenias e para quando ela ouvir um barulho A barata 

é um inseto, tem umas barata pequenas, tem outros 

insetos. 

A barata dis que vai viajar de avião e mitira da barata 

que ela vai de caminhão. 

A barata é um tipo de inseto e também outros insetos 

como: formiga, carrapato, mosquito, carapanã, pulga, 

abelha, traça, pernilongo e mosca. 

A barata é marron e preto.   

 Ao construir o seu texto,  a criança o fez  

utilizando diferentes vozes, aquelas presentes em sua 

cultura  a barata vive nas casas, ela tem umas antenias, o 

discurso da pedagógico escola a barata é um inseto e, 

ainda, o  somatório das vozes resultantes dos fios tecidos 

nos discursos orais outros insetos formiga, carapanã, 

carrapato  e ainda as outras vozes - a intertextualidade - 

ela buscou na música já conhecida recursos que ela 

subverteu e recriou  instituindo a  novidade  a barata dis 

que vai viajar de avião é mitira da barata que ela vai de 

caminhão. Estabelecendo analogia com a  música 

folclórica da barata,  que é cantada popularmente. É o 



primado do intertextual sobre o textual que resulta em 

uma polifonia discursiva. 

  É certo que a criança não escreve ainda dentro da 

norma padrão  que deve se constituir no permanente 

contato que ela terá com textos orais e escritos dentro e 

fora da escola, mas o importante é a presença, nesse 

texto,  de um universo tecido de maneira criativa  que 

foge aos tradicionais modelos de cópia da cartilha. O 

lúdico foi o elemento propulsor dessa intertextualidade, 

no  espaço intervalar entre vozes e brincadeiras surge o 

texto, rico de cultura, história e singularidades.    

 A criança está sempre pronta para criar outros 

sentidos para os objetos que possuem significados 

fixados pela cultura dominante, ultrapassando o sentido 

único que as coisas novas tendem a adquirir. Sendo capaz 

de denunciar o  novo no contexto do sempre igual, ela 

desmascara o fetiche das relações de produção e 

consumo. A criança conhece o mundo enquanto cria, e, 

ao criar o mundo, ela nos revela a verdade sempre 

provisória da realidade em que se encontra. Assim, ela é 

capaz de resgatar uma compreensão polifônica do 

mundo, desenvolvendo, por meio do jogo que estabelece 

na relação com os outros e com as coisas, os múltiplos 

sentidos que a realidade física e social pode adquirir.    

  

3. RESULTADOS 

 

         Essas atividades integradas: atividade física, o 

lúdico como elemento mediador e a linguagem instituída 

nesse processo, trouxeram resultados importantes: os 

alunos passaram a realizar atividades físicas com prazer; 

as leituras de histórias infantis passaram a ser realizadas 



com mais freqüência e as atividades de linguagem 

assumiram uma perspectiva dialógica, porque a 

oralidade, a cultura e a história passaram a ser 

consideradas. Assim, a escrita foi para o mural e as 

histórias passaram a circular em sala como um prazeroso 

modo de ler, de escrever e de praticar atividades  físicas.  

 

4.CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que os fundamentos 

sociointeracionistas, calcados em Bakhtin - a dialogia; 

Geraldi – a produção textual socializada; Silva – a leitura 

como o lugar do desvelamento do sujeito, instauraram 

uma concepção dialógica de linguagem compreendendo-

a como constituída  de e por sujeitos em constante 

interação nas relações sociais e a instituição das práticas 

de atividades físicas constituídas pelo lúdico, são 

elementos que juntos podem, nas classes populares, 

garantir a exitosidade das expressões orais, escritas e da 

leitura critica, criativa capaz de, a um só tempo, 

constituir sujeitos e histórias. 
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RESUMO: Este artigo tem por objetivo compartilhar as experiências 

vividas no processo de desenvolvimento do projeto Alfabetização de 

Ribeirinhos: uma proposta a ser construída, na vertente Professor e suas 

relações com a leitura, realizado na EEFM Tancredo Neves, no município de 

Porto Velho, a partir de oficinas, seminários, sessões de estudo, de 

observação e de interação com as professoras envolvidas no mesmo.   

 
PALAVRAS CHAVES: professor, leitura, leitores, formação de leitores 

ABSTRACT: The objective of this article is to share the experiences lived 

in the process of development of the Literacy  Riverside project: a 

constructed proposal concerning  Teachers and their relations with the 

reading accomplished in the EEFM Tancredo Neves, the city of Porto Velho, 

from workshops, seminaries, sessions of study, comment and interaction 

with the teachers involved in the same project.  

 

KEY WORDS: teachers, reding, readers, readers formation. 

 

1. INTRODUÇÃO  
 

O projeto foi desenvolvido na EEFM Tancredo 

Neves, no município de Porto Velho, no período 

compreendido entre fevereiro de 2001 a junho de 2002. 

Nosso objetivo foi contribuir para a melhoria do 

processo de desenvolvimento da oralidade e da escrita, 

buscando, especialmente  nessa vertente, compreender  as  
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concepções de leitura e de leitor das professoras 

alfabetizadoras, sensibilizá-las para a necessidade de uma 

formação docente em leitura, possibilitar uma reflexão 

sobre a prática de leitura dentro e fora da sala de aula, a 

partir do desenvolvimento de atividades práticas: de 

leitura e de reflexão sobre a mesma; e teóricas: estudos 

de textos e autores que discutem a questão da leitura 

numa dimensão pedagógica. 

 

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

Na primeira fase de desenvolvimento do projeto 

(de fevereiro de 2001 a dezembro de 2001), foram 

realizadas oficinas e sessões de estudo com todos os 

envolvidos no projeto cujas temáticas, visando a 

formação integral do alfabetizador: Fonética e fonologia, 

Psicolingüística e leitura, Sociolingüística, Análise do 

discurso, Educação física e aquisição da leitura, O texto 

na alfabetização: coesão e coerência, Filosofia para 

crianças, Leitura lúdica e Ler e escrever com prazer. 

Atendendo, especificamente, a nossa vertente, 

realizamos, uma vez por semana, oficinas de estudo de 

textos e de atividades de leitura e de escritura. 

Os autores que nos embasaram foram: Kleiman, 

Corte, Martins, Jolibert, Freire e Silva. 

Consideramos a segunda fase do projeto (de 

janeiro de 2002 a junho de 2002)  relevante, visto que 

nos predispusemos a ir para a escola para “ouvir mais e 

falar menos”, pois nós percebemos que falávamos demais 

a nossa verdade, que levávamos demais o nosso mundo 

para as escolas, que o nosso dizer ocupava um espaço e 



um tempo muito maior com relação ao dizer e ao mundo 

da escola e das professoras.  

Por esta razão procuramos dar privilégio à fala 

das professoras. 

Optamos por continuar os encontros semanais, 

desta vez sem o auxílio explícito da teoria que nos 

norteou na primeira. Como teoria subjacente, usada como 

citação, como ilustração, como apoio nos momentos de 

extrema dúvida e /ou  de tensão, nos embasamos em 

Benjamin, Giroux e Possenti, entre outros. 

Houve uma participação efetiva das professoras 

alfabetizadoras, especialmente no trabalho de geração de 

questões para a discussão. Um aspecto considerado por 

nós fundamental diz respeito aos momentos de conflitos, 

de dúvidas e de tensão, situações que praticamente não 

haviam ocorrido na primeira etapa de desenvolvimento 

do projeto, isto porque, através deles percebemos que 

aquilo que sequer era aventado e que não havia sido 

problematizado passou a ser motivo de questionamento 

por parte das professoras: 

Tu já se sentiu alienada, fora do mundo ou fora 

da tua sala de aula? Pois é assim que eu acho que eu 

estou me sentindo. Algumas coisas seu consigo entender, 

quando eu leio, mas não estou conseguindo ultrapassar 

as entrelinhas. Qual é a fórmula? 

É engraçado que ninguém ainda não descobriu a 

fórmula mas pelo que nós já vimos é ler e reler. 

Nossa postura, nesses  momentos, foi sempre a de 

assumir que também temos dúvidas, que não tínhamos a 

resposta ideal, que também estávamos em busca de um 

caminho que nos ajudasse a produzir em sala de aula uma 

leitura efetiva. 



Se, num primeiro momento, partia de nós, 

realizadoras do projeto, os temas a serem discutidos, 

nesta etapa, eram as professoras que determinavam a 

temática   e que norteavam as discussões. 

As dúvidas que as professoras trouxeram para as 

discussões foram: 

Será que eu sei ler? 

Por que eu não gosto de ler? 

Será que acontecerá o nosso amadurecimento 

como leitor? 

Por que não conseguimos formar leitor e sermos 

leitores? 

Sabemos que a leitura é importante na sala de 

aula, mas como fazê-la? 

Onde vamos chegar? 

Como o material básico desta etapa foram as falas 

da professoras, elencaremos, a seguir, algumas falas e as 

reflexões produzidas e socializadas para o grupo, a partir 

delas: 

Mostre uma solução para trabalhar leitura fora 

do livro didático. 

Os pais dos meus alunos sabem que eu não 

trabalho o livro ao pé da letra, mas trago outras leituras 

para a sala de aula. 

O conceito de leitura como busca de informações 

apenas parece ter sido ampliado; as professoras, em seus 

discursos, demonstram uma concepção de leitura como 

abertura de novos portos, de novos horizontes.   

 

 

 

 



3. RESULTADOS 

 

Consideramos que os objetivos foram alcançados, 

pois houve uma sensibilização dos professores para a 

importância da leitura, para o ato de ler, para o papel que 

a leitura ocupa na sua vida e na sua prática pedagógica; 

os professores refletiram sobre suas concepções e 

ampliaram seus conhecimentos teóricos sobre leitura. 

Um dos pontos positivos deste projeto foi a 

postura das professoras: elas estavam mais abertas às 

questões de leitura, conseguiam formular suas próprias 

críticas com relação às leituras que fazem e o modo como 

veiculam a leitura nas suas salas de aula. Além disso, as 

professoras explicitaram nos seus discursos o desejo de 

tentarem dar à leitura um lugar de destaque na sua prática 

cotidiana, pois, antes do projeto, a leitura ocupava um 

lugar periférico, não era “conteúdo”. 

Houve, também uma ampliação das concepções 

de  leitura: se, antes, as professoras liam apenas para se 

informar, hoje elas vêem a leitura com múltiplos 

objetivos. 

Nosso trabalho contribuiu para a formação 

docente em leitura dos professores alfabetizadores, pois 

os levou a repensar a sua prática e, indiretamente, 

interferiu no modo como eles veiculavam a leitura na sala 

de aula. 

Como não há uma forma de mensurar leitura, 

como nossa pesquisa não visava recolher dados 

quantitativos, consideramos alcançados os objetivos, 

visto que alguns aspectos da prática docente que 



anteriormente não eram aventados passaram a ser foco de 

preocupação e de interesse das professoras.  
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INCUBADORA DE EMPRESAS: VIABILIDADE, 

CONSTITUIÇÃO, ORGANIZAÇÃO IMPLANTAÇÃO 

 
Cézanne Paul Lucena Viana*  

Theophilo Alves de Souza Filho** 

 
RESUMO: Este trabalho de iniciação científica apresenta o resultado 

parcial de uma pesquisa para criação e implantação de uma incubadora de 

empresas no Campus Universitário José Ribeiro Filho da Universidade 

Federal de Rondônia – UNIR, em Porto Velho. A pesquisa está sendo 

elaborada com base no modelo de Universidade Empreendedora, 

apresentado por Eztkowits e Leydesdorff (Terra et alii, 2000) e com base no 

modelo local de inovação, apresentado por Lundvall (Terra, op. cit) como 

um importante ato de indução do desenvolvimento econômico e social da 

região. Os estudos apontaram para uma incubadora de empresas na UNIR 

que deverá abrigar negócios, tanto de base tecnológica como de áreas 

tradicionais, isto é, terá uma estrutura de incubadora do tipo mista. Esta 

iniciativa está baseada na missão da UNIR de educar cidadãos com elevado 

potencial de conhecimento e com a possibilidade de serem inseridos no 

mercado regional de trabalho, visando ao desenvolvimento econômico e 

social local. Esta pesquisa está sendo desenvolvida com base nas vocações 

regionais, e a UNIR, por sua capacidade de produção de conhecimento e sua 

capacidade de atuar como catalisadora das ações inovadoras, apresenta-se 

como um local propício à incubação de empresas, principalmente de base 

tecnológica, com vista à terceirização de serviços para as indústrias já 

instaladas em Rondônia e no projetado parque industrial de Porto Velho, 

com a vinda do gás de Urucum e do vizinho município de Candeias Do 

Jamari, além da Zona Franca de Manaus-AM e da Zona de Livre Comércio 

de Guajará-Mirim.     

 
PALAVRAS-CHAVE:  incubadora, viabilidade, empresas, 

empreendedorismo, negócios. 

 

ABSTRACT: This Scientific Initiation study presents the prtial results of a 

creation and implantation of an enterprise incubator research at José Ribeiro 

Filho university Campus in Porto Velho, Rondonia Federal University – 

UNIR.  It was based on the university    model enterprise,     introduced     by  
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Etzkowitz and Leyedesdorff (Terra 2000) and based on the local system 

innovation model, introduced byLundvall (Terra op. cit) as an important act 

of induction to the regional economical social development. The studies 

pointed to an enterprise incubator at UNIR that shall shelter business on a 

technological basis or traditional areas, that is, it will bear an incubator 

structure of a mixed kind. This initiative is based on UNIR’s mission of  

educating citizens  with high knowledge potential meant to be inserted on 

regional workmarket, aiming local social  development. This research was 

developed according to regional trends and UNIR, due to its knowledge 

production capacity  and its capacity of behaving as an  innovating action 

connector, proving to be  the proper place  for the enterprise incubator, 

especially   on a technological basis, aiming to delegate services to already 

settled industries of Rondonia  and to install the projected industrial park of 

Porto Velho, which will be possible with the Urucum gas coming and the 

neighbor county of Candeias do Jamari, along with the Manaus-AM and 

Guajara Mirim-RO Free Trade Zones.  

 

KEY WORDS: Incubator, Viability, Enterprises, Undertaking, Business. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Assiste-se hoje ao cenário de uma economia 

altamente competitiva, em que modelos de produção e de 

geração de capitais e empregos estão sendo revistos, a 

partir da lógica do capital global. O desafio para os 

pequenos empreendimentos, que tentam se encaixar 

nessa nova economia, oferecendo produtos e serviços 

inovadores e de qualidade elevada e não têm suporte para 

se agregar a grandes empresas, é justamente buscar 

incentivos que obviamente não vêm do mercado. As 

fontes desse apoio estão presentes, por exemplo, na 

estrutura de Incubadoras de Empresas. 

O termo Incubadora de Empresas é usado para 

designar empreendimentos que ofereçam espaço físico, 

por tempo limitado, para a instalação de empresas de 

base tecnológica e/ou tradicional, e que disponham de 



uma equipe técnica para dar suporte e consultoria a essas 

empresas (Anprotec, 2000). 

As Incubadoras de Empresas são classificadas em 

três tipos: 

 Incubadoras de Base Tecnológica: abrigam 

empresas cujos produtos, processos ou serviços são 

gerados a partir de resultados de pesquisas aplicadas, 

onde a tecnologia representa alto valor agregado 

(Anprotec, 2000). 

 Incubadoras de Base Tradicional: abrigam 

empresas ligadas aos setores tradicionais da economia, as 

quais detêm tecnologia largamente difundida e queiram 

agregar valor aos seus produtos, processos e serviços por 

meio de um incremento em seu nível tecnológico. Devem 

estar comprometidas com a absorção ou 

desenvolvimentos de novas tecnologias (Anprotec, 

2000). 

 Incubadoras de Base Mista: abrigam empesas dos 

tipos acima descritos, sem restrições (Anprotec, 2000). 

Em pesquisa realizada pela Anprotec (2001), foi 

levantado que no Brasil existem 150 Incubadoras de 

Empresas em operação, distribuídas em 55% de Base 

Tecnológica, 31% de Base Tradicional e 14% de Base 

Mista. Na Região Norte existem 04 empreendimentos (no 

momento nenhum em Rondônia). 

São 1.030 empresas residentes em todo País, as 

quais geram 6.100 empregos, 42% da mão-de-obra 

empregada nessas empresas tem nível superior e 36% 

têm segundo grau (Anprotec, 2001). 

As incubadoras de empresas surgem no Brasil em 

meados dos anos 80. Atuando como  instrumentos de 

desenvolvimento econômico, tecnológico e social, 



atualmente estão caracterizadas como um fenômeno de 

sucesso e ainda em fase de expansão/crescimento no 

País. 

Visando à criação e à implantação de um 

empreendimento como a Incubadora de Empresas, no 

Estado de Rondônia, no município de Porto Velho, na 

Universidade Federal de Rondônia-UNIR, esta pesquisa 

tem como objetivo principal levantar dados para o estudo 

de Viabilidade Técnica (E.V.T) fundamental para a 

instituição da Incubadora da UNIR, contribuindo na 

investigação para encontrar um melhor caminho para o 

desenvolvimento deste instrumento na Universidade, de 

acordo como a realidade socioeconômica do Estado e do 

município de Porto Velho. 

 

2. MÉTODOS  
 

2.1. Pesquisa Bibliográfica 
 

 Levantar dados sobre as Incubadoras de 

Empresas no Brasil e no mundo; 

 Pesquisar dados socioeconômicos do 

Estado de Rondônia: os cenários locais; oportunidades e 

ameaças; estudo do perfil econômico da região; análise 

da infra-estrutura regional. 

 Consultar bibliografias, publicações, sites 

na internet e etc.          

 

2.2. Pesquisa de Campo 
 

Visa a conhecer o mercado potencial de novos 

empreendedores, que futuramente serão clientes da 

Incubadora de Empresas. Para isso, foram levantados 

dados nas Instituições de Ensino Superior, celeiros de 



uma clientela estratégica, sendo pesquisados o número e 

os tipos de cursos, alunos matriculados, número de 

professores e suas qualificações no município de Porto 

Velho. 

 

3. RESULTADOS 

 

Rondônia tem uma população de 1,3 milhões de 

habitantes (IBGE, 1998). É o terceiro PIB da região 

norte, com uma renda per capita de R$ 3.317,00 (IBGE, 

1997). Seu Produto Interno Bruto, segundo dados do 

IBGE atingiu em 1997 um montante de 4,2 bilhões de 

reais, onde 60,80%, desse valor se originou da área de 

serviços, 13,95% da agropecuária e 25,25% da indústria. 

Como é um Estado novo, numa região de fronteira, 

Rondônia teve sua estrutura administrativa e infra-

estrutura de produção recentemente montada. Ao longo 

da Br 364, que corta o Estado ao meio, de ponta a ponta, 

mais de 100 mil propriedades rurais se estabeleceram, 

sendo em sua maioria de pequenas propriedades. O 

Estado tem energia elétrica abundante, ficando fora do 

programa de racionamento de eletricidade do Governo 

Federal, período que ficou popularmente conhecido como 

“apagão”. A região de Rondônia é divisor de água devido 

ao maciço brasileiro que penetra até o interior do Estado, 

dando origem a mais de cinco médias bacias 

hidrográficas com grande potencial hidroelétrico. A 

região poderá constituir-se numa grande exportadora de 

energia gerando, impostos para o desenvolvimento do 

estado e atraindo também grandes indústrias 

consumidoras de energia. O gás de Urucum que, com sua 

canalização para Porto Velho, poderá, além da geração 



de energia, proporcionar o surgimento de indústrias na 

área da petroquímica, e outras mais imediatas, como 

gigantescos frigoríficos para congelamento e 

armazenamento de grandes quantidades de carnes, 

resfriamento de produtos, como queijo, concentrado de 

frutas (só de polpa de açaí, Rondônia exportou em 1995, 

416 toneladas, a previsão da safra 2000/2001 foi de mais 

de mil toneladas), entre outras aplicações da  

refrigeração, dando aos industriais desses setores energia 

barata e confiável e bastante margem para negociação de 

seu produto no mercado. 

Rondônia tem uma infra-estrutura do transporte 

aéreo com aeroportos e pistas para pouso e decolagem 

em suas principais cidades, destacando-se o Aeroporto 

Internacional de Porto Velho em fase de construção 

(previsão da conclusão da obra para agosto de 2002). 

Registramos a importância da Br 364 como principal 

estrada do sistema de transporte rodoviário no Estado, 

importante agente da integração e desenvolvimento dos 

municípios de Rondônia, servindo como ligação com 

outras regiões do Brasil, permitindo o escoamento da 

produção. O Estado possui também infra-estrutura para o 

transporte fluvial, destacando-se a hidrovia Madeira-

Amazonas e o Porto Graneleiro do Grupo 

Maggi/Hermasa localizado no Rio Madeira em Porto 

Velho, que em 2000/2001 transportou mais de 1 (um) 

milhão de toneladas de grãos de soja até o porto de 

Itacoatiara no Amazonas. Esta produção na sua maior 

parte provém do norte do Estado do Mato Grosso. A 

produção de Rondônia, onde existem grandes platôs 

planícies com baixas declividade, apropriadas para 



culturas mecanizadas em extensas áreas contínuas, está 

apenas iniciando.  

Com a Medida Provisória 2.166, que restringe o 

desmatamento, Rondônia terá que racionalizar e otimizar 

seus recursos. Para expansão de seus rebanhos em vez de 

mais pasto, deverá desenvolver tecnologia de 

melhoramento da pastagem já existente, bem como a 

utilização de rações derivadas do milho/soja e para isso 

se faz necessária a existência de empresas esmagadoras e 

refinadoras de grãos na região. Com o subproduto 

produz-se rações para o surgimento da avicultura, 

suinocultura, piscicultura entre outras atividades de 

produção de proteína animal. O mercado Andino será o 

maior comprador dos produtos de Rondônia. As 

populações desse mercado ainda hoje consomem óleo de 

baleia no preparo se suas refeições e compram carnes da 

Argentina. 

No setor madeireiro, em 1995, dados do IBGE 

mostram que foram extraídos 1,4 milhões de metros 

cúbicos só para a produção de material de construção, 

chapas e placas de madeira aglomerada e compensada e 

também para carpintaria e movelaria. Das 25 espécies 

mais exploradas, o ipê contribuiu com 11,89% e o jatobá 

com 5,09%. Sabe-se que de cada árvore extraída da 

floresta aproveita-se somente 25% dela, o restante fica na 

floresta em forma de troncos e galhos, outros tantos se 

perdem no desdobramento da madeira nas serrarias. 

Somente o subproduto da extração dessas duas espécies 

daria para produzir milhares de litros de óleo essencial 

com valores agregados bem maiores do que os gerados 

pela madeira. O incrível, para o bem da nossa 

sustentabilidade econômica, social e ambiental, é que 



para a extração do óleo não é necessário matar a árvore. 

Basta retirar parte de sua galhada, que posteriormente 

rebrota. 

A maior riqueza que existe na Região Norte do 

Brasil é a biodiversidade da Floresta Amazônica devido a 

seu enorme potencial econômico. Esta riqueza, quando 

explorada de modo sustentável, associada ao 

desenvolvimento científico e tecnológico, gera uma 

alternativa de desenvolvimento socioeconômico. 

Os produtos naturais estão adquirindo maior 

importância devido às inovações tecnológicas em 

produtos e/ou processos. Junto com novas atitudes 

comportamentais, os países desenvolvidos estão 

contribuindo para a criação de uma nova demanda que há 

até alguns anos era praticamente inexistente: a demanda 

de produtos naturais com maior valor agregado nos quais 

a biotecnologia desempenha um papel fundamental 

(Enríquez, 2001).  

Pesquisa de Campo realizada, durante o mês de 

março de 2002, nas Instituições de Ensino Superior 

(faculdades/universidades) em Porto Velho, revelou um 

grande mercado de empreendedores entre alunos da 

graduação, pós-graduação e professores, potenciais 

clientes da Incubadora. Foram pesquisadas 9 instituições, 

a seguir uma tabela com o resumo das principais 

informações coletas. 
 

 



 

 
(*) A Unir é uma Universidade Multicampi com  unidades 

instaladas em Porto Velho, Cacoal, Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Rolim de 

Moura e Vilhena. 

I. E. S Quantidade 

de Cursos 

Nº de 

Vagas/

Ano 

Nº de 

Alunos 

Matriculad

os 

Nº de 

Profe

ssores 

Qualificação 

do Corpo 

Docente 

UNIR 34** 1390** 10.000 259 Doutores: 33 

Mestres: 119 

Especialistas: 

68 

Graduados: 

39 

FATEC 4 400 805 29 Mestres 10 

Especialistas 

29 

UNIPEC 7 850 1.815 80 Doutores 08 

Mestres 23 

Especialistas 

49 

SÃO 

LUCAS 

9 880 1078 58 Doutores 04 

Mestres 12 

Especialistas 

28 Graduados 

14 

UNIRON 7 - 1283 43 Doutores 03 

Mestres 08  

Especialistas 

32 

FIP 4 400 600 13 Doutor 01 

Mestres 02 

Especialistas 

10 

ILES/ 

ULBRA 

3 280 245 19 Doutores 04 

Mestres 05 

Especialistas 

10 

FIMCA 2*** 120*** 139 - - 

FARO (1) - - - - - 



(**) Curso de Medicina previsão de vestibular para junho de 2002 

com 40 vagas 

(***) Curso de Odontologia e previsão para o curso de Educação 

Física com 60 vagas. 

 (1) Não Respondeu à pesquisa. 

 

 

Totalizando um número de 15.965 alunos 

matriculados e 501 professores, demanda potencial de 

empreendedores com excelente qualificação. 

 

 

4. CONCLUSÕES 

 

 

a) De acordo com o dados levantados, o estado de 

Rondônia tem sua economia baseada na 

Agroindústria, possui um grande potencial 

econômico na área da Biotecnologia, através do 

aproveitamento sustentável da Biodiversidade da 

Amazônia (Produtos Naturais) e a possibilidade 

de crescimento dos negócios com o Mercado 

Andino. Possui a infra-estrutura necessária, como 

estradas, portos, aeroportos, saneamento básico, 

telecomunicações, energia, universidades, 

hospitais, água e etc. Existe em Porto Velho 

demanda qualificada de empreendedores, 

potencias clientes que futuramente desenvolverão 

projetos e produtos na Incubadora de Empresas da 

Universidade Federal de Rondônia 

 

 

b) A Incubadora de Empresas identificada com a 

melhor opção para o Estado de Rondônia no 



município de Porto Velho tem a característica de 

Base Mista que pode abrigar tanto empresas 

tecnológicas e de setores tradicionais, devendo 

atender à necessidade do mercado, observar as 

peculiaridades da economia regional e apoiar o 

desenvolvimento de negócios inovadores com 

potenciais econômicos  e demanda existente. 
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FRUTICULTURA EM SOLOS DE VÁRZEA E DE 

TERRA FIRME: DESENVOLVIMENTO DE 

VIVEIROS COMUNITÁRIOS DE FRUTÍFERAS E 

OUTRAS ESSÊNCIAS FLORESTAIS NA 

COMUNIDADE DE NAZARÉ. 

 
 Marcelo Batista de Oliveira* 

Theophilo Alves de Souza Filho** 

 

RESUMO: Este projeto objetiva verificar qual tipo de viveiro é o mais 

indicado para a região em estudo. Para isso, fez-se um estudo na 

comunidade de Nazaré. Neste período em que ocorreu a pesquisa houve 

inicialmente reuniões com fruticultores afim de que houvesse 

esclarecimentos a respeito do trabalho que seria realizado e posteriormente 

buscou-se a aprovação dos mesmos. Em seguida foi realizada análise da área 

mais adequada, o levantamento das espécies mais cultivadas e das que mais 

se deseja cultivar. O INCRA visitou a comunidade  tendo como objetivo 

explicar como se deve proceder na região no que concerne aos sistemas de 

produção e ao uso e conservação da natureza, pois esta área requer um 

cuidado ambiental rigoroso, haja vista estar localizada em uma área de 

conservação segundo o zoneamento sócio-econômico ecológico do Estado 

de Rondônia. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Viveiro; fruticultores; comunidade de Nazaré. 

 
ABSTRACT: This project aims at verifying which type of fishery is 

indicated for the region in study. For this, we have done a studying the 

community of Nazaré. In this period  of this research, there were, initially, 

meetings with producers in order to give explanation concerned to the work 

that would be carried. Later, we have searched for the consent of these 

producers. After that, an analysis of the most adjusted area was carried 

through a survey of the most cultivated species and the most desired ones to 

be cultivated. The INCRA visited the community having the objective to 

explain how we should proceed in the region concerns to the systems of 

production and  to the use and the conservation of the nature. This area 

requires  rigorous  an a mbient care,  since it is located in a conservation area  
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according to the ecological partner-economic zoning of the State of 

Rondônia. 

 
KEY WORDS: Fishery; fruticultores; community of Nazaré. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo está relacionado ao Projeto: 

''Cadeia Produtiva do Cupuaçu: uma metodologia de 

incubação para Industrialização como fator de 

Desenvolvimento Sustentável do agronegócio no Baixo 

Madeira'', e tem como objetivo desenvolver viveiros 

comunitários aproveitando frutas já existentes na região, 

além da introdução de novas variedades apropriadas em 

solos de várzea e em solos de terra firme. Busca-se 

também analisar e verificar qual é o melhor modelo de 

viveiro a ser implantado no local, levando-se em 

consideração diversos fatores, como recursos naturais 

disponíveis e o sistema de produção adotado, assim como 

quais seriam as culturas mais importantes a serem 

cultivadas.   

A comunidade ribeirinha de Nazaré sobrevive 

basicamente da pesca artesanal e da produção de farinha 

de mandioca, base de sua dieta alimentar. Alguns 

excedentes desta produção são utilizados para aquisição 

de produtos de primeira necessidade, como o sal de 

cozinha, óleo, açúcar entre outros. 

Entretanto, existe ao seu redor todo um potencial 

de riquezas que podem ser exploradas pela comunidade 

utilizando baixa tecnologia. 

Entre as atividades que poderiam ser exploradas 

se destacam a produção de frutas devido a riqueza dos 

solos de várzea do Rio Madeira. Entre estas frutas já 



existentes na várzea destacam-se o cupuaçu, a cajá, a 

banana, a pupunha, o coco, o açaí e o camu-camu que é 

bastante resistente a alagações, etc. 

Para isso, se faz necessário desenvolver um 

projeto para verificar qual é a melhor maneira de 

desenvolver a fruticultura na comunidade. Na 

possibilidade e pesquisa para a produção de mudas pela 

própria comunidade. 

No entanto, se faz necessário estudar quais seriam 

os tipos de viveiros e o que seria mais indicado para que 

a comunidade possa construir e multiplicar as frutíferas 

no local.   

 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Fez-se uma pesquisa documental na EMATER-

RO e EMBRAPA para verificar qual a proposição dos 

pesquisadores sobre a forma de se construir, ou seja, a 

melhor técnica para a construção de viveiros. 

Foram realizadas cinco viagens de estudo e 

levantamento de dados a campo ao Distrito de Nazaré. 

Para o deslocamento ao local da pesquisa que dista cerca 

de 150 Km a jusante de Porto Velho, alugou-se barcos de 

passageiros para transportar a equipe de pesquisa. 

A todas as visitas foram realizadas reuniões com 

os produtores locais e moradores com potencial a se 

tornarem fruticultores, com o administrador do Distrito e 

com o Presidente da Associação de Moradores, 

Produtores e Amigos de Nazaré - AMPAM - tendo como 

finalidade apresentar modelos de viveiros e de ouvir 

sugestões das pessoas envolvidas. 



Outra atividade desenvolvida seguindo 

recomendações foi pesquisar áreas apropriadas para a 

instalação dos viveiros, assim como também pesquisar a 

melhor forma de conduzir a execução do viveiro, se de 

forma individual ou de forma coletiva. Para tanto, 

pesquisou-se o tipo de solo a ser analisado mais 

adequado para a implantação do viveiro.  

Posteriormente, foi realizado um levantamento 

das espécies desejadas por cada produtor. Contabilizou-

se este número de quantidades de cada espécie com o 

objetivo de verificar quais eram as mais solicitadas, o 

motivo pelo qual tais espécies foram requisitadas, enfim, 

saber o que cada produtor tinha como planejamento e se 

este se apresentava viável, isso em virtude da realidade 

local (economia, mercado consumidor e fornecedor, 

variáveis de maior ocorrência, etc.). 

A amostra/população desta pesquisa são todos os 

produtores da comunidade de Nazaré  que lidam com 

agricultura e atenderam ao nosso chamamento. Já o 

universo da pesquisa são todos os produtores do Distrito 

de Nazaré. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Segundo EMATER (1984), o local para a 

instalação do viveiro deve ter as seguintes características: 

abundância de água; fácil acesso procurando desta 

maneira facilitar o transporte de materiais e mudas; local 

plano, evitando a erosão e facilitando os trabalhos; lugar 

seco e alto, pois locais bem drenados diminuem a 

ocorrência de doenças; próximo ao local de plantio, 

diminuindo deste modo os gastos com transportes de 



mudas, assim como evitando machucar e diminuir 

perdas. 

Para a construção do viveiro, segundo EMATER 

(1984), deve-se fincar esteios de 2,6 m de altura, 

deixando 2,0 m acima do solo colocando madeiras sobre 

os esteios suficientes para sustentar a cobertura. 

A cobertura deve ser de palha ou outro material 

disponível na propriedade, e esta deve ser bem amarrada 

para evitar que seja levada pelo vento.  

O viveiro deve ter o seu comprimento maior no 

sentido leste-oeste, por exemplo: cerca de 10 m no 

sentido norte-sul, 20 m no sentido leste-oeste e 2 m de 

altura, conforme figura 1. 

O viveiro deve ser protegido lateralmente para 

evitar excesso de sol e friagem. 

Já em relação ao preparo da terra para as sacolas, 

sugere-se que a terra para enchimentos das sacolinhas 

deve ser retirada dos primeiros 20 cm do solo. A terra 

deve ser peneirada para retirar raízes, pedras e torrões.  

Recomenda-se misturar 2 Kg de superfosfato 

triplo para cada metro cúbico de terra e 300 Kg de 

esterco curtido de curral ou 60 Kg de esterco curtido de 

galinha. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após todas as atividades desenvolvidas durante a 

pesquisa, pode-se perceber que os produtores se 

mostraram bastante satisfeitos com a possibilidade da 

construção de um viveiro comunitário para o seu 

usufruto. Pode-se perceber também que a grande maioria 

dos produtores não sabia ao certo o que produzir, nem o 



quanto produzir. No entanto, as culturas de maior 

interesse por parte dos produtores foram o açaí, a cajá, o 

murici, a banana, o café, o camu-camu, o guaraná, entre 

outros, além de essências florestais como a bandarra, o 

mulateiro, etc. 

Com relação ao viveiro mais adequado à região, 

dentre os vários modelos possíveis ao local. Em se 

tratando de um viveiro natural, deve-se somente fazer a 

limpeza da área sombreada naturalmente, organizando a 

posição dos canteiros, de forma a facilitar os tratos e o 

trânsito (EMATER: 1995, p. 7). Com relação a sua 

dimensão, o viveiro deve corresponder ao espaço 

necessário para acomodar o total de mudas que se 

pretende produzir. No caso do cupuaçu, por exemplo, 

cada m2 de canteiro será possível acomodar 80 mudas. 

Se for levado em consideração as áreas de circulação, o 

número ideal de mudas por canteiro será de 50 unidades 

por m2 de viveiro. Como se pretende trabalhar com 

diversas sementes, fica em um primeiro momento difícil 

se estabelecer este critério de espaçamento. 

Ainda tomando-se por base a cultura do cupuaçu, 

para a obtenção de 3000 mudas aptas para o plantio de 10 

ha, deverá ser construído um viveiro de 78 m2, que 

corresponde a largura de 6 metros e comprimento de 13 

metros (EMATER: 1995, p. 8). Não se deve esquecer que 

é sempre recomendado (neste caso) que o comprimento 

do viveiro deverá ser na direção norte-sul, assim como a 

disposição das folhas da cobertura, portanto, as ripas ou 

arames deverão ficar paralelos a lateral menor, ou seja, a 

lateral que deverá possuir 6 metros. Além disso, deve-se 

colocar 17 moirões (cinco em cada lateral de 13 metros e 

mais e na linha central) e 39 metros de ''linhas'' que 



formarão a estrutura superior, onde transversalmente 

serão colocadas as ripas ou arame para apoio da 

cobertura de folhas (EMATER: 1995, p. 8). A distância 

entre as ripas ou arames deverá ser de aproximadamente 

1,4 metro, necessitando desta forma de 10 transversais  

equivalentes a 60 metros. Com relação a sua proteção, 

esta deverá ser feita com o auxilio de palhas, que 

formarão uma parede para proteção de ventos e excessos 

de luz no canteiro.    

Foram analisados vários tipos de área para a 

implantação do viveiro, destacando-se duas: uma área de 

domínio do Sr. João de Nazaré, que sofre alagação e uma 

área de domínio da D. Veneranda, próximo ao lago e que 

não sofre alagação. 

Apesar de sofrer alagação, a área que está 

localizada a possessão do Sr. João de Nazaré  reúne 

vários fatores positivos à implantação de um viveiro 

comunitário. Esta área possui uma localização 

privilegiada, pois esta é uma região central, haja vista 

estar próxima à residência da maioria dos moradores e 

também de outros locais importantes, como a  igreja 

católica, o centro comunitário, o posto de saúde, etc. 

Nesta área já havia sido realizada duas análises de solos; 

a primeira análise fora realizada alguns meses antes da 

cheia do Rio Madeira, cheia esta que ocorreu no início do 

ano de 2001; a segunda análise fora realizada alguns 

meses depois da referida cheia. Após os resultados destas 

análises, detectou-se que este solo é um latossolo amarelo 

e que possui níveis de nutrientes como nitrogênio, 

fósforo, potássio, cálcio e magnésio relativamente altos, 

se for levado em consideração a região em que se 

encontra. Este solo possui também um valor percentual 



de fertilidade acima de 50 % em todos os locais de 

amostras realizados, o que pode-se dizer que ele é um 

solo eutrófico, portanto, pertinente ao desenvolvimento 

da agricultura. 

Entretanto, devido ao período de estiagem, foi 

indicado uma área que não sofresse alagação, fosse 

próxima a água e possuísse energia elétrica. 

 

CONCLUSÕES 

 

Diante de tudo que fora ora exposto neste estudo 

percebe-se que os resultados observados nesta pesquisa 

são muito peculiares e diferentes dos observados na 

literatura, devido as diferenças entre cada produtor, pois 

depende do tipo de culturas a serem trabalhadas. Desse 

modo, deve-se mudar o padrão do tipo de viveiro, 

adaptando-se ao tipo de solo, de materiais existentes na 

comunidade. Contudo, após conhecer a realidade local a 

pesquisa apontou para conhecer quais as culturas mais 

trabalhadas pelos produtores e quais as que se têm mais 

vontade de se trabalhar. Portanto, recomenda-se que um 

viveiro do tipo do sugerido por (EMATER: 1995, p. 8) é 

o mais adequado à realidade dos produtores do Baixo 

Madeira, tendo-se em vista que este modelo não requer 

materiais de difícil acesso (a região em estudo é bastante 

rica no que diz respeito a construção de viveiros), e que a 

cultura do cupuaçu em exemplo, assim como as demais, 

adequa-se muito bem a um sistema rústico ao qual os 

autores propõem. 

Dentre as culturas mais adequadas para se 

trabalhar em um primeiro momento destacam-se  o açaí, 

o cupuaçu, a cajá, o camu-camu e a banana. 



O viveiro proposto nesta pesquisa, por possibilitar 

a inclusão de várias culturas, deve ter um tamanho maior 

do que os sugeridos para uma só cultura, tendo em vista 

que ele deverá abrigar várias espécies. Desse modo, um 

viveiro que correspondesse a largura de 40 metros e o 

comprimento de 50 metros, totalizando 2.000 m2 

possuiria um tamanho adequado, pois teria condições de 

abrigar todas as culturas de modo satisfatório. 
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RESUMO: Conduzidos pela indagação sobre o desaparecimento quase 

total do povo Karipuna, uma das etnias indígenas mais marcantes para a 

História de Rondônia, nossa trajetória foi a de analisar seu processo de 

depopulação, localizar dados etno-históricos e contextualizar as etapas do 

contato interétnico do grupo. Foi utilizada a narrativa oral como lugar de 

constituição de memória e o imaginário, ferramenta para compreender a 

construção de mundos subjetivos e objetivos. Assim,  tornou-se  possível 

compreender, através da fala dos sobreviventes Karipuna, os complexos 

processos advindos do  contato interétnico desse povo com a sociedade 

nacional com os conflitos manifestos   de sua história  perante o dilema da 

sobrevivência. 

 

PALAVAS-CHAVE: Etnia; Depopulação; Karipuna. 

 

 

ABSTRACT: Guided by the question about the almost total disappearing of 

the Karipuna people, one of the most important ethnics for the history of 

Rondônia, our trajectory consisted of analyzing its process of depopulation, 

localizing ethnic-historics informations and contextualizing the levels of the 

interethnics contacts of the group. It was used an oral narrative  as place of 

constitution of the memory and the imaginary, as a tool to comprehend the 

construction of subjective and objective worlds. Thus, it way possible to 

comprehend, through the Karipuna survivers speech, the complex process 

that come from the interethnics contact of this peolple with the national 

society, with the conflicts manifested of its history face to the dilemma of its 

survive. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O contato interétnico foi o principal 

responsável pelo processo de despovoamento do 

contingente indígena de todo o continente americano. 

Esse processo ocasionou o genocídio de milhões de 

índios e o desaparecimento de centenas de culturas: a 

guerra pela posse de terra, a busca pela mão de obra, a 

ação missionária, a migração e, sobretudo, as epidemias 

destruíram esses povos (TODOROV,1993).  

O processo de depopulação indígena em 

Rondônia, um fenômeno correspondente ao mesmo 

processo dado em nível nacional, tem a agravante de ter 

ocorrido na sua maior parte já ao longo do século XX e 

ainda mais acentuadamente nas três últimas décadas 

desse século. Nesse caso, compreende-se o intenso 

movimento migratório de colonização da Amazônia, 

diante do chamado movimento de “integração” projetado 

dentro da política desenvolvimentista da época (DAVIS, 

1978).  

No mesmo período a garimpagem arrebanhou índios 

para trabalhos forçados e a entrada em terras indígenas 

em busca de minerais e pedras preciosas redundavam em 

chacinas sem precedentes (MEIRELLES, 1983). 

Projetos de colonização agrícola desordenada, a chegada 

de madeireiras e garimpo fomentaram processos 

predatórios. 

Darcy Ribeiro no seu Os Índios e a 

Civilização lembra a forma contraditória dessas 

presenças: 

A descoberta de qualquer coisa que possa ser 

explorada é sinônimo do dia do juízo final para os índios 



que são pressionados a abandonar suas terras ou 

chacinados dentro delas. E as descobertas econômicas 

não precisam ser excepcionais para que os índios sejam 

saqueados (RIBEIRO, 1986). 

Estima-se desse modo, no correspondente ao 

espaço territorial do Estado de Rondônia , um cálculo 

declínio populacional de 30.000 indivíduos no início do 

século, para um contingente aproximado de 6000 índios 

na atualidade. 

 

 

2. A ETNO- HISTÓRIA KARIPUNA 

 

O grupo étnico Karipuna pertence ao tronco 

lingüístico Tupi-Guarani e fala a língua Tupi-Kawahib. 

Os dados bibliográficos mais antigos sobre os Karipuna 

nos levam a acreditar que eles tradicionalmente 

habitavam o alto Tapajós e que após lutas intertribais 

foram obrigados a migrar. No início do século XVIII 

fixaram-se na bacia do Jací-Paraná no Alto Madeira, 

onde se iniciaram os primeiros contatos com os não 

índios (CIMI,1998).  

   Vitor Hugo no seu 

“Desbravadores”, relata a partir de crônicas do período 

colonial que por aquele período os Karipuna 

organizavam escaramuças aos viajantes, trocavam 

artefatos manuais e alimentos por roupas e objetos de 

metal (HUGO, 1992.) 

O povo indígena mais prejudicado pela 

construção da Ferrovia Madeira-Mamoré nos primeiros 

anos do Século XX foi, sem sombras de dúvida, os 

Karipuna, que tiveram seu território literalmente cortado 



pelos trilhos da estrada na região do Mutum-Paraná. 

Supõe-se que parte do  processo de depopulação do 

grupo tenha-se iniciado nessa ocasião (MEIRELLES, 

1983). 

Em 1973, é encaminhado um pedido a 

Fundação Nacional do Índio (FUNAI) para a criação de 

um Posto Indígena de atração para os Karipuna, devido 

ao constante avanço das frentes pioneiras sobre seu 

território. Segundo os relatos, naquele período havia 

ocorrido a destruição de quatro aldeias do grupo e a 

morte de dezenas de índios. 

O contato oficial com a FUNAI realizou-se 

em 1976, através da equipe do sertanista Bernamour 

Brandão Fontes.  

Em 1981, foi instituído um grupo de trabalho 

que constatou que num período de cinco anos, 

justamente após a realização do contato oficial com o 

grupo, houve uma depopulação de 75% do grupo, 

vitimado por surtos sucessivos de gripe, sarampo, 

coqueluche, diarréia, malária e doenças venéreas  (CIMI, 

1998). 

Em 1988  foi interditada  por portaria oficial 

a área indígena Karipuna, havendo ainda nesse mesmo 

ano o registro de que foi  invadida por mais de duzentas 

famílias. Do conflito agrário dessas ocupações resultou 

uma nova proposta de delimitação da área, com a 

redução do território. Atualmente o grupo está composto 

de apenas doze indivíduos. 

 

 

3. QUESTÕES DE TEORIA E METODOLOGIA 

 



Uma etno-história é sempre um campo de 

conhecimento desafiante, implicando na conexão de 

interdisciplinaridade entre a Antropologia e a História. 

Parece ser assim condizente pensar a partir de uma 

Antropologia Cultural mais interpretativa que 

historicizante, na condução de autores como Clifford 

Geertz com sua Antropologia Hermenêutica 

(GEERTZ,1989) e Marshall Shalins com suas Ilhas de 

História (SHALINS,1990). 

O método de pesquisa com a oralidade, 

memória e narrativa nos proporciona condições de 

pensar a própria produção do conhecimento.Uma 

História Oral que não se tratando mais de simples 

complementação de materiais escritos e sim de uma 

“outra” História, aquela que dá voz aos “povos sem 

história”, os vencidos, operários, negros, índios, 

mulheres e marginais (JOUTARDE,1996).  

Fontes orais nos contam não apenas o que o 

povo realizou ou faz, mais seus anseios, o que acreditam 

estar fazendo ou o que fizeram. Não há falsas fontes 

orais, pois a importância do testemunho oral pode se 

situar não em sua aderência ao fato, mas de sua 

preferência ou seu afastamento, um desejo de emergir, 

simbolismo e imaginação:  

 

...aprende-se muito se ouvirmos o 

depoimento como representação poética, ritual, 

significado de uma experiência histórica baseada na 

duplicação de uma materialização metafórica 

(PORTELLI, 1997). 

 



O discurso que uma determinada 

comunidade tem de sua literatura oral, refere-se a sua 

história global, ou seja, a história da representação que 

ela tem de si mesma dentro da própria história, uma vez 

que o papel da História Oral, no sentido de produção de 

conhecimento, vai além do aspecto puramente de 

reproduzir ou de representar fatos. O etno-texto é o 

discurso que uma comunidade tem de si mesma, 

verdadeira trama de sentido tal qual a comunidade se 

espelha, se reproduz, se codifica, se decifra, se 

desenrola, e principalmente, se garante e se legitima 

(PELEN, 2001).  

Esta pesquisa, além da sua etapa de leitura, 

fichamento, resenha e interpretação das fontes 

bibliográficas, teóricas e temáticas, trabalhou na 

realização do trabalho de campo. Foi feita uma visita à 

comunidade indígena Karipuna, havendo assim 

oportunidade de acompanhar um pouco o cotidiano do 

grupo. Mas a principal atividade de pesquisa foi a 

realização das entrevistas. Foram realizadas gravações 

de narrativas com quatro indivíduos Karipuna. Duas 

entrevistas foram  realizadas na Casa do Índio - local de 

alojamento indígena em Porto Velho e administrado pela 

FUNAI - a primeira com Adriano Tangaré-i, a segunda 

com o Cacique Batití Paiapegá, as  outras duas 

entrevistas foram colhidas na Aldeia Indígena Karipuna, 

as narrativas de Aripan Arongam e Katicai Tuabe-i. 

Afora as narrativas dos indígenas, foram realizadas 

entrevistas com não-índios. Uma entrevista com o 

pescador Valdemir Sales no Distrito de Jací-Paraná que 

chegou a participar da equipe do sertanista Bernamour 

Fontes, e na área indígena foi entrevistado o chefe do 



Posto Indígena Karipuna Osnir Schwippe representante 

da administração da FUNAI. 

 

 

4. CONCLUSÕES  

 

A fala dos Karipuna nos conduz a uma 

recomposição da memória étnica do grupo e 

compreende, sobretudo, uma etno-história 

paradigmática. Narrada a partir de elementos de uma 

geração diretamente ligada ao processo dos primeiros 

contatos interétnicos do grupo, ou dos filhos deles, essas 

vozes nos convidam a compreender uma 

problematização, onde passado e presente se aproximam. 

Assim, ao contato/conflito inicial com os seringueiros da 

região onde se registram o aparecimento de doenças, 

perseguições, morte e violência sexual, segue-se o 

contato oficial com a FUNAI. Paradoxalmente, paralelo 

ao intuito manifesto de proteção, também essa etapa 

conduz à dizimação de muitos indígenas, com novas 

ondas de mortes provocadas pelos vírus, como se uma 

seqüência de fases, fosse apenas a progressiva 

cronologia da depopulação. 

Ao dilema da depopulação resulta o desafio 

de sobrevivência física e cultural do grupo. Onde as 

indagações do futuro parecem preocupar ao pensar nos 

elementos da própria reprodução dos indivíduos.    
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FONTES DE FINANCIAMENTOS EXISTENTES 

PARA TANQUES-REDE 

 
Joel da Silva Januário* 

Mariluce Paes de Souza** 

 
RESUMO: Este projeto tem o objetivo de identificar fontes de 

financiamento e qual o processo para consegui-los, assim como buscar 

parcerias para o seu desenvolvimento tanto quanto à criação como quanto à 

comercialização de peixes para o Distrito de Nazaré, que diante da atual 

situação de carência da comunidade no aspecto econômico não conta com a 

disponibilidade de pessoas para fazer o trabalho que deve ser desenvolvido 

através de visitas a órgãos do governo tais como: Bancos, EMATER, 

SEDAM e outros que trabalham com projetos deste seguimento e fazer 

também visitas a empresas que têm potencial para serem parceiras do 

projeto. Objetivamos conseguir com este projeto tornar a atividade pesqueira 

mais rentável e que dê maior sustentabilidade para as pessoas que trabalham 

com o pescado, e para o Distrito de Nazaré como um todo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Financiamento; Parcerias; Tanques-rede. 

 

SUMMARY: This project has as main objective  identifying financing 

sources and some ways to get them, as well as looking for partnerships for 

its development in fish growing and fish commercialization in Nazaré 

District, that due to its current situation of poverty, can’t supply us with 

available people to do the work that should be developed. The project will 

be carried out by visiting government offices such as: banks, EMATER, 

SEDAM and others, that work with projects like this and also by visiting 

companies that are potentially able to be our partners. We have also as an 

aim making the fishing activity more profitable and provide the fishermen 

and Nazaré District as a whole, with major support.  

 

KEY WORDS: Financing; Partnerships; Tank-net.  
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1  INTRODUÇÃO 

 

 Os peixes podem ser cultivados em tanques ou 

gaiolas flutuantes (tanques-rede) os quais permitem a 

passagem de água livremente entre os peixes e o meio 

ambiente.  

O cultivo de peixe em gaiola originou-se no Delta 

do Rio Yangtze a aproximadamente 750 anos (HU, 

1994). 

O sistema de cultivo em gaiola é um método 

comumente usado na Ásia e na América Latina (Alceste, 

2000). 

As gaiolas flutuantes ou simplesmente tanques-

rede tem recebido grande atenção nos açudes e ambientes 

estuarinos, especialmente como uma alternativa para os 

pescadores, ocupando parte do seu período dedicado ao 

trabalho. De acordo com Gurgel(1998) tanques-rede são 

estruturas de variados formatos e tamanhos, constituídos 

por redes ou telas flexíveis que permitem a livre 

circulação da água, instalados em ambiente aquáticos 

através de flutuadores ou estacas. A forma e o tamanho 

dos tanques-rede dependem da combinação de fatores 

incluindo: espécies, sistemas de cultivo (diferentes 

densidades), influência ambiental, custos, nível técnico 

dos trabalhadores e disponibilidade do material. 

A necessidade da criação de Instituições públicas 

voltadas para o financiamento de investimentos de infra-

estruturas ou capital de giro de setores considerados 

prioritários, nos moldes do BNDES – Banco Nacional do 

Desenvolvimento Econômico e Social, também alcançou 

nos diversos estados e nas várias regiões do país o 

paralelo do esforço nacional de descentralização da 



atividade econômica, com vista à eliminação de 

desequilíbrio e diferenças regionais assim, após a 

primeira instituição de fomento do crescimento 

econômico (o BNDES), seguiu-se, a nível regional, a 

criação do Banco do Nordeste do Brasil (1954), do 

Banco Regional de Desenvolvimento Econômico do 

Estremo-Sul (BRDE, 1962) e a do Banco da Amazônia 

(BASA), por transformação do Banco de Crédito da 

Amazônia em 1966 (SanVicente, 1997). 

Com o objetivo voltado para o desenvolvimento 

da região norte o Governo Federal criou através das Leis 

n°7.827, de 27.09.89 e n°9.126, de 10.11.95 o FNO - 

Fundo Constitucional de Financiamento do Norte 

(Relatório das Atividades Desenvolvidas e dos 

Resultados Obtidos, 2000) que através de suas diversas 

linhas de financiamento, há especialmente para o tipo de 

projeto que está sendo desenvolvido O PRONAF 

(Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar). E este projeto se enquadra dentro de um tema 

que vem sendo fonte de diversos estudos e discussões a 

seu respeito: o Desenvolvimento Sustentável. 

Segundo Philippi (2000), a literatura oficial sobre 

o assunto apresenta um conjunto de conceitos ou de 

significados que, muitas vezes, são contraditórios entre 

si; assim, encontramos referência a desenvolvimento 

sustentável, sustentabilidade e ainda capacidade suporte, 

entre outros. 

É importante perceber que aqui existem um 

substantivo, Desenvolvimento, e um adjetivo que o 

qualifica, Sustentável, representando, segundo Bellia 

(1996), um juízo de valor de cada indivíduo ou de grupos 

específicos, e, portanto, pelo ONU, pelo seus fóruns 



específicos, e mais tarde pela conferência do Rio de 

Janeiro (RIO-92), é considerado por muitas pessoas 

como sendo um dos conceitos, mas não o 

único(Philippi,2000).  

Segundo o relatório da RIO-92 o 

“desenvolvimento sustentável é aquele que atende às 

necessidades do presente sem comprometer a 

possibilidade de as gerações futuras atenderem suas 

próprias necessidades”. 

 

2  RESULTADOS 

 

A primeira viagem ao Distrito de Nazaré foi 

realizada em maio de 2001, onde foi possível detectar na 

comunidade potencial para a viabilidade do projeto de 

criação de peixes em tanques-rede. 

Nos meses de junho e julho de 2001 foram feitas 

visitas ao Banco da Amazônia – BASA para poder ter 

conhecimento das linhas de créditos existentes, os 

incentivos bem como as taxas de juros aplicadas. Através 

dessas visitas ao BASA tomamos conhecimento do FNO 

(Fundo Constitucional de Financiamento do Norte) que 

com suas várias linhas de crédito destina-se ao 

financiamento de projetos desta natureza. 

Buscou-se conhecer melhor as exigências para se 

obter o financiamento através do PRONAF (Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar), 

uma linha de crédito do FNO que tem como objetivo 

apoiar financeiramente, através de recursos do fundo o 

desenvolvimento de atividades produtivas, capazes de dar 

sustentação econômica à famílias dos assentados e 

colonos, nos programas oficiais de assentamento, 



colonização e reforma agrária, aprovados pelo Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), 

dando continuidade ao antigo Programa de Crédito 

Especial para a Reforma Agrária (PROCERA). E o 

PRONAF encontra-se subdividido em 4 subgrupos, no 

grupo B, são beneficiários de acordo com a renda e a 

caracterização da mão-de-obra utilizada: 

- Pescadores artesanais que: 

- se dediquem a pesca artesanal, com fins 

comerciais, explorando a atividade como 

autônomos, com meios de produção próprios 

ou em regime de parceria com outros 

pescadores artesanais; 

- Aqüicultores que: 

- se dediquem ao cultivo de organismos que 

tenham na água seu normal ou mais freqüente 

meio de vida; 

- explorem área não superior a 2 hectares de 

lâmina d’água ou ocupem até 500m
3
 

(quinhentos metro cúbicos) de água, quando a 

exploração se efetivar em tanque-rede 

(www.bancoamazonia.com.br, 2001). 

 

Foi constatado através dos funcionários da 

carteira de crédito rural do Banco que a obtenção do 

financiamento seria mais fácil de ser obtida com a 

criação de uma associação de pescadores com no mínimo 

17 pescadores da comunidade. Tendo sido criado a 

associação, deveríamos solicitar junto a EMATER um 

estudo e a elaboração de projeto para a criação de peixe 

em tanques-rede no Distrito de Nazaré.  Havendo então 

um projeto elaborado pela EMATER que já possui vasta 

http://www.bancoamazonia.com.br/


experiência de trabalho juntamente com o banco poderia-

se obter o financiamento. 

Através de questionário foram elaboradas 

perguntas de forma que pudéssemos ter conhecimento do 

cotidiano da comunidade para subsidiar a análise dos 

fatores exigidos pelo banco para atender os requisitos do 

financiamento no projeto. Amostra de 20% da população 

de 50, utilizando o método de coleta aleatório 

entrevistando os moradores que se encontravam em suas 

casas no dia da visita à comunidade, tornando a 

casualidade uma forma de se proceder a escolha. Os 

dados obtidos nos possibilitaram visualizar o nível de 

conhecimento da comunidade sobre o assunto, uma vez 

que todos os entrevistados disseram ter conhecimento, 

mesmo que pouco, sobre a criação de peixes em tanques-

rede, e que teriam interesse em fazer parte de uma 

associação para obtenção e financiamento para a 

atividade pesqueira. 

 

 

3  CONCLUSÃO 

 

Com o desenvolvimento das atividades foi 

possível identificar a grande carência da comunidade e a 

importância do fomento para a região. As visitas ao 

Banco da Amazônia nos possibilitaram conhecer a linha 

de crédito que pode atender o projeto que se predente 

desenvolver na comunidade de Nazaré. A linha de 

financiamento existente é o PRONAF (Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar), 

uma linha de crédito do FNO que tem como objetivo 

apoiar financeiramente, através de recursos do fundo o 



desenvolvimento de atividades produtivas, capazes de dar 

sustentação econômica às famílias dos assentados e 

colonos, nos programas oficiais de assentamento, 

colonização e reforma agrária, aprovados pelo Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). E 

podendo ser beneficiários do Pronaf, pescadores 

artesanais que: 

- se dediquem a pesca artesanal, com fins 

comerciais, explorando a atividade como 

autônomos, com meios de produção próprios 

ou em regime de parceria com outros 

pescadores artesanais; 

- Aqüicultores que: 

- se dediquem ao cultivo de organismos que 

tenham na água seu normal ou mais freqüente 

meio de vida; 

- explorem área não superior a 2 hectares de 

lâmina d’água ou ocupem até 500m
3
 

(quinhentos metro cúbicos) de água, quando a 

exploração se efetivar em tanque-rede. 

E as exigências do Banco para a liberação do 

crédito é que os pescadores da comunidade constituam 

uma associação com no mínimo 17 pescadores. Tendo 

sido criado a associação, deve-se solicitar junto a 

EMATER um estudo e a elaboração de projeto para a 

criação de peixe em tanques-rede.  Havendo então um 

projeto elaborado pela EMATER, que já possui vasta 

experiência de trabalho, pode-se obter o financiamento 

junto ao banco. 
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VIABILIDADE ECONÔMICA DA PRODUÇÃO DO 

PESCADO NO DISTRITO DE NAZARÉ 

 
Giulliano Carneiro Costa* 

Mariluce Paes de Souza** 

 

RESUMO: Objetivando identificar a viabilidade econômica da produção do 

pescado no Distrito de Nazaré, foram realizadas viagens para o distrito para 

a verificação do potencial hídrico da região e a aplicação de questionários 

com as famílias de pescadores, trançando, assim, um perfil da região e dos 

pescadores, considerando os instrumentos utilizados na pesca, quantidade de 

peixe pescado, a atual renda dos pescadores. 

   
PALAVRAS-CHAVE: Viabilidade econômica; produção; pescado. 

  
SUMMARY: The aim of this article is to identify the economical viability 

of the production of fish in Nazaré's District where it was accomplished 

some trips to the place in order to verify the hydric potential  of the area and 

to fill up forms with the families of fishermen, braiding like this a profile of 

the area and of the fishermen, considering the instruments used in the 

fishing, the amount of fish which was caught, and the current gain of the 

fishermen.  

 
KEY WORDS: Viability; production; fish.  
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Quando fazemos algum comentário a respeito de 

criação de peixe imaginamos algo bem novo, devido, 

sobretudo, ao grande potencial pesqueiro que a 

hidrografia brasileira oferece e a pouca divulgação sobre 

o assunto. Ao contrário do que imaginamos, segundo 

Azevedo (1998), a criação de peixe remonta há dois mil 
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anos antes de Cristo, quando os egípcios cultivavam 

tilápias (Oreochromis niloticus) em tanques ornamentais 

visando o consumo em ocasiões especiais. Apesar do 

pioneirismo dos egípcios, foram os chineses quem 

primeiro deram um perfil profissional à piscicultura por 

volta do ano 375
 
a.C. 

Com o tempo a atividade de criação de peixe se 

desenvolveu, mas só no início do século XIX foi iniciada 

a produção de alevinos como a carpa comum e a truta 

arco-íris (Oncorhynchus mykiss) 

No Brasil os primeiros registros da piscicultura 

datam da década de 30, quando foram feitas as 

experiências iniciais para obter a desova de espécies 

nativas em cativeiro (Azevedo, 1998). 

A Comunidade de Nazaré está localizada em uma 

área de entorno de Reserva ambiental (Silva, 2001), 

afetando ainda mais a exploração dos recursos naturais 

que a região oferece. 

A grande maioria das medidas de prevenção 

ambiental afeta, de forma direta, os moradores das 

margens dos rios rondonienses, uma vez que estes 

moradores dependem, quase que exclusivamente, dos 

recursos oferecidos pela natureza. Sendo assim, com o 

cerco se fechando à respeito do pescado, uma forma 

encontrada para da uma resposta, inclusive social, para o 

ribeirinho, é o estudo da viabilidade econômica para a 

criação de peixe em tanques-rede na Comunidade de 

Nazaré.  

O desenvolvimento deste trabalho compreende o 

conhecimento das características dos moradores de 

Nazaré, principalmente os pescadores; quanto o pescado 

rende para o seu sustento, qual o interesse da comunidade 



em se ingressar na criação de peixe em tanques-rede, 

quais as dificuldades para o escoamento da produção. 

Buscando com essas informações identificar a 

viabilidade econômica para a implantação da aqüicultura 

na região. 

Segundo Buarque (1991) o homem vive, como 

todo animal, num processo de permanente troca com a 

natureza, da qual retira o necessário para a sua 

sobrevivência. No caso do homem essa troca consiste na 

utilização do trabalho (uso da vida) para transformar os 

recursos que existem na natureza em bens úteis à 

satisfação das necessidades humanas (reprodução da 

vida). Para isso é necessário realizar um processo de 

produção (obtenção) dos bens e serviços a partir dos 

recursos, tais como se encontram na natureza.  O 

processo de produção caracteriza-se assim por uma 

relação entre o homem e a natureza, de modo a que esta 

seja transformada e assuma a forma de bens e serviços à 

disposição dos homens. 

Podendo inclusive citar, como exemplo, a 

utilização de recursos da natureza, como os recursos 

hídricos e a fauna aquática, no caso o peixe, associados 

de forma a gerar um produto que contribuirá na 

satisfação de algumas necessidades humanas. 

Para Azevedo (1998) mercado se constitui na 

associação de 03 (três) segmentos que definem a 

viabilidade de se produzir determinado bem ou serviço. 

Esses três segmentos que compõem o mercado são: o 

consumidor, que podemos dizer que é o principal desse 

triângulo. Os outros dois segmentos são os fornecedores 

e os concorrentes.  



O estudo do mercado é a parte do projeto na qual 

se determina o grau de necessidade que a sociedade 

apresenta em relação ao bem ou serviço cuja produção se 

deve estudar. 

Portanto, o estudo de mercado é não somente o 

ponto de partida do projeto, mas também uma de suas 

etapas mais importantes, pois através dele determina-se a 

viabilidade ou não de continuar com as demais etapas do 

estudo. Se o mercado mostra que não há necessidade do 

produto e que não será possível vendê-lo, de nada serve 

continuar com o estudo. Se, pelo contrário, se constata 

que há uma possibilidade de venda, o estudo de mercado 

será o instrumento fundamental na determinação do 

tamanho e da capacidade de produção do projeto, através 

da quantificação dessas possibilidades de venda. 

(Buarque, 1991). 

Uma das modalidades de cultivo de peixes em 

alta densidade de estocagem é o sistema de tanques-rede 

ou gaiolas. Trata-se de uma criação intensiva cujo 

resultado final é uma alta produtividade. 

Em geral são estruturas retangulares que flutuam 

na água e confinam o peixe em seu interior. Esse 

equipamento e constituído, basicamente, por flutuadores 

(galões, bombonas, bambu, isopor, canos de PVC) que 

sustentam, submersas na água, redes de náilon, plásticos 

perfurados, arames galvanizados revestidos com PVC ou 

ainda telas rígidas. 

A tecnologia permite produzir em média 300 

Kg/m
3
/ano, resultados obtidos principalmente com o 

cultivo de tilápias, pacus e pintados. 

Alguns criadores utilizam curimbatás e cascudos 

também dentro dessas gaiolas a fim de efetuarem a 



limpeza das malhas, local onde se fixam os vegetais 

(algas) que dificultam a renovação de água. Vale 

salientar que nesse tipo de cultivo há uma dependência 

exclusiva de alimento artificial (ração). (Meneses, 2001). 

 

 

2. RESULTADOS 

  

 

 As viagens ao Distrito de Nazaré possibilitaram 

conhecer os lagos da região e saber como se comportam 

nos períodos de cheia e vazante. 

 No período de cheia é possível observar uma 

região muito rica em recursos hídricos, porém, durante a 

vazante a região ganha um aspecto mais sofrido. 

 Foi realizada coleta de informação junto a 

comunidade sobre o assunto em questão através de 

questionários, com 10 (dez) perguntas, que foram 

aplicados aos pescadores da região. Com o objetivo de 

atingir 20% (vinte por cento) das famílias, foram 

aplicados questionários para 10 (dez) chefes de família, 

já que na Comunidade moram 50 (cinqüenta) famílias.  

 Através das entrevistas foi possível traçar um 

perfil dos pescadores da região onde se percebeu que a 

grande maioria dos pescadores da região praticam a 

pesca de subsistência e o pouco excedente produzido é 

comercializado entre a própria comunidade, em alguns 

casos sobram excedentes que são comercializados com 

atravessadores que pagam preços ínfimos para os 

pescadores. 

 A renda das famílias de Nazaré não sofre grandes 

alterações com o complemento do pescado, a 



contribuição é irrelevante. A dedicação à pesca, em 

alguns casos, corresponde a pescar de 3 a 4 vezes por 

semana e os materiais mais utilizados para pesca são: 

anzol, flecha, lança, “malhadeira”, espinhel e tarrafa. 

 Durante a aplicação dos questionários foi 

identificado que o período em que a pesca mais se 

intensifica são os meses de junho a janeiro, meses em que 

se dá o evento da piracema.  

 Segundo Paes de Souza(2001) a renda familiar na 

Comunidade de Nazaré concentrava-se na faixa de até 1 

salário mínimo (na época R$ 151,00), vindo em segundo 

lugar a faixa de R$ 152,00 a R$ 304,00, o que nos 

demonstra o nível baixíssimo de renda da Comunidade.  

 

 

3. CONCLUSÃO 
  

 

Com os resultados conseguidos com a pesquisa 

foi possível identificar a viabilidade econômica da 

produção do pescado no Distrito de Nazaré, já que 

atualmente a pesca realizada pela população daquela 

região baseia-se na pesca de subsistência e que sua renda 

familiar não sofre grandes alterações pelo ganho obtido 

com a comercialização do peixe, uma vez que o pouco 

excedente conseguido é comercializado por valores 

ínfimos com atravessadores.  Outro fator que nos leva a 

acreditar na viabilidade desta pesquisa é o fato de a pesca 

se intensificar no período de reprodução dos peixes, a 

piracema.  

 Por estar localizada em uma área de entorno de 

Reserva ambiental, a comunidade já demonstra 



preocupação, já que uma de suas formas de sustento é a 

pesca e vem sendo fiscalizada com maior freqüência 

pelos agentes do IBAMA. 

 Portanto, para desenvolver uma consciência 

ambiental nos moradores da comunidade e adequá-los à 

nova realidade é necessário fornecer uma opção para esta 

comunidade suprir a falta do recurso anteriormente 

explorado, tendo na criação de peixe realizada de forma 

cooperada , uma dessas opções. 
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PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DO 

PESCADO NO DISTRITO DE NAZARÉ 

 
Maria Helena Basilio Lopes da Silva* 

Mariluce Paes de Souza**  

 

RESUMO – Verificou-se a potencialidade pesqueira e sua comercialização, 

levando-se em conta os modos tradicionais desta comercialização. A 

metodologia utilizada foi a observação feita através de visitas à comunidade, 

entrevistas com moradores, participação em palestras, seminário realizado 

pelo Projeto Beradão com os produtores de farinha e frutiferas da região, 

levantamento bibliográfico e seminário realizados no setor pesqueiro. Os 

resultados obtidos mostram que grande parte dos moradores de Nazaré são 

pescadores artesanais e de subsistência que utilizam a pesca como uma 

alternativa para aumentar a renda familiar ou para diversificar a sua dieta 

alimentar que é basicamente farinha, peixe e frutos nativos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Pesca Comercialização Produção 

 

ABSTRACT - It was verified fishing potentiality and it’s 

commercialization, considering the traditional ways of this 

commercialization. The methodology used was the observation  visits to the 

community, interviews with locals, taking lectures, seminary carried out by 

the Beradão Project with the flour and fruit producers of the region, 

bibliographical survey and seminary carried out about the fishing practice. 

The results show that great part of Nazaré locals practice a subsistence 

fishing that uses fishing as an alternative to increase the familiar income or 

to diversify its alimentary diet that is basically composed by native flour, 

fish and fruits. 
 

 

INTRODUÇÃO  
 

Este artigo constitui-se o relato formal da 

pesquisa no  Distrito  de  Nazaré  no  período  de  2001  a  
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2002  apresentado ao Programa de Iniciação Científica  

(PIBIC) da Universidade Federal de Rondônia. O distrito 

de Nazaré tem um potencial hídrico bem relevante e 

vantajoso, proporcionado por sua localização, porém seus 

produtos não são comercializados de forma adequada, 

sendo o lançados nas mãos de atravessadores e 

barqueiros que ficam com grande parte do lucro. Os 

produtores ficam com uma pequena parcela do lucro, 

dificultando mais e mais o desenvolvimento econômico 

da comunidade. 

Importa identificar a potencialidade da produção 

pesqueira, levando-se em consideração as técnicas 

utilizadas, viabilizando a comercialização da produção. 

O alto valor protéico das espécies existentes e a 

falta de informações, aliados às dificuldades de obtenção 

e apoio aos pescadores, tornam necessário o 

desenvolvimento e novas técnicas de produção e 

escoamento dos produtos, visando melhorar o 

aproveitamento das espécies e a qualidade de vida desta 

população. Um dos fatores a ser considerado é a 

variedade das espécies ali encontradas. 

A pesca de subsistência praticada em Nazaré é 

aquela que visa principalmente, mais não 

exclusivamente, ao abastecimento e consumo do próprio 

pescador e seus familiares; pequenos excedentes dessa 

produção podem ser comercializados. A pesca de 

subsistência é uma atividade parcial e geralmente não 

principal, complementando a pequena agricultura, o 

extrativismo e a produção de farinha. 

As principais espécies de peixe capturadas e 

comercializadas em Nazaré são: Jatuarana (Brycon sp), 

Jaraqui (Semaprochilodus sp), Pacu (Muyleus sp), 



Sardinha (Trioportheus elongotus), Mandi (Pimelodus 

ssp), Branquinha (Potamorhina latior). 

Segundo VERÍSSIMO (1970), “a bacia fluvial 

Amazônica, a mais vasta e a mais caudalosa do mundo, é 

também a mais rica em peixe de infinita variedade. Luís 

Agassiz (apud), que inicialmente estudou a fauna 

ictiológica, encontrou aí nada menos que 1.800 espécies, 

mais que as então conhecidas da bacia do Oceano 

Atlântico, o dobro das do Mediterrâneo, já então larga e 

profundamente estudadas, dez vezes tantas quantas 

conhecidas”. 

Não há correlação entre a importância zoologica e 

o valor econômico da fauna ictiológica de uma bacia. Na 

Amazônia se confirma esta regra. Das quase 2.000 

espécies de peixes ali existentes, apenas um décimo, se 

tanto, será aproveitado na alimentação. Não quer isso 

dizer que não haja outras aproveitáveis; mas a gente 

amazônica não dá geralmente apreço aos peixes 

pequenos e se atém aos maiores e aos de fáceis presas 

para seus instrumentos de pesca curiosos, interessantes 

mas primitivos. 

Atendendo aos movimentos da população que 

determinam a quantidade de pescado que produz e ao 

valor comercial dos seus produtos, poderiam as pescarias 

amazônicas ser divididas em grande e pequena pesca. A 

primeira seria aquela que constituído ao menor 

periodicamente, concorrendo assim para o aumento da 

riqueza pública regional; a segunda, é feita concomitante 

e simultaneamente com aquela, como seu complemento 

ou adjutório ou, ainda independentemente dela, é apenas 

um recurso de alimentação individual ou uma pequena 

industria auxiliar para suprimento local. 



 

Segundo GOULDING (1979), “o rio Madeira é 

um dos maiores rios do mundo. Na família dos afluentes 

amazônicos não é superado em termos de área de 

drenagem total (1.3 milhões de km² ou cerca de 1/5 da 

totalidade da Bacia Amazônica) embora com relação à 

descarga total anual (0.992 X 1012 m²/ano) seja 

ultrapassado pelo rio Negro (1.407 X 1012 m²/ano). Seu 

volume anual é quase duas vezes o do Mississipi e 

aproximadamente ao maior da África o Saire”. 

A morfologia do rio, o conteúdo de 

nutrientes e a luz ambiental (igual à transparência da 

água) são os três fatores mais importantes que 

determinam a produtividade primária total nos 

ecossistemas fluviais da Amazônia. O rio Madeira é 

enriquecido pelas descargas de águas ricas em nutrientes, 

originárias das vertentes andinas, mas infelizmente para a 

produção primária dessas águas, os sais nelas contidos 

são levados rios abaixo para a planície inundável, 

relativamente estreita. 

Segundo GOULDING (1979), “em 1977, a 

modificação da vegetação na drenagem hidrográfica no 

rio Madeira abaixo do rio Beni foi de uma maneira geral 

pequena, mas na próxima década, se a taxa de 

colonização e desmatamento continuar com os índices 

atuais, haverá na verdade uma modificação extensa na 

vegetação”. 

A exploração do rio Madeira começou com a 

expedição de 1647, do explorador Antônio Raposo 

Tavares (Hugo 1959). Embora esse tivesse conseguido 

lançar alguma luz sobre o então desconhecido rio e 

estabelecer um “recorde” nos seus 2.000 km de jornada 



desde o Mamoré, Madeira até o Amazonas, e acima em 

direção ao Tocantins, poucos pormenores históricos e 

geográficos podem ser extraídos dos resumos existentes 

apud. Cortesão ( 1958). Os Jesuítas, uma das fontes mais 

ricas em informações sobre a história natural do passado 

na maior parte da América Latina, deixaram pouco mais 

do que a expedição de Raposo Tavares. Eles entraram no 

rio Madeira no fim do século XVI, mas nenhum escreveu 

algo de significativo sobre a história natural do rio. Seu 

único legado é que algumas das vilas e povoados atuais 

estão localizados onde eles fundaram aldeias para 

congregar os índios locais. 

O explorador português pode ser considerado 

como o primeiro naturalista a ter subido o rio Madeira. 

A “Comissão de Linhas Telegráficas do Mato 

Grosso ao Amazonas”, do então Coronel Rondon, veio 

acrescentar um conhecimento da geografia geral de 

alguns dos afluentes da margem direita do rio Madeira, 

mas forneceu pouca informação sobre a história natural 

da região. 

Apud. Gibbs (1967): “foi o primeiro e, pode-se 

dizer, o único cientista a medir os fatores que controlam a 

salinidade, a composição e a concentração de matéria em 

suspensão no rio Madeira”. 

A procura por produtos pesqueiros aumenta 

progressivamente, graças às exigências impostas ao 

homem na  busca de uma vida mais saudável e 

politicamente correta. 

 A pesca colaborou intensamente para a abertura 

do caminho em favor do desenvolvimento marítimo, sem 

o qual não se poderia conceber a civilização moderna. 



Segundo PROENÇA & BITTENCOURT (1994), 

“durante a Segunda Guerra Mundial, a diminuição dos 

esforços da pesca sobre os estoques naturais favoreceu a 

sua rápida recuperação de forma que, na década de 1950, 

verificou-se um substancial incremento nas capturas. Este 

fato, aliado aos avanços tecnológicos na área da pesca 

verificados no período pós-guerra, estimulou o 

crescimento da atividade em todo o mundo, resultando 

em sucessivos aumentos na produção global de pescado. 

Entretanto, ainda nos anos setenta, foi observada uma 

tendência à estabilização, a qual efetivou-se na década de 

1980 num volume de aproximadamente 80.000.000 

toneladas/ano, incluindo as pescas oceânica e de águas 

continentais”. 

Conforme VERÍSSIMO (1970), “o valor da pesca 

na economia da Amazônia não precisa ser exagerado. A 

Amazônia tem nos peixes de suas águas doces e salgadas 

uma riqueza apenas inferior à da borracha”. 

A pesca de água doce encontra-se próximo aos 

mais importantes cursos de água, que acabam sendo 

justamente aqueles mais afetados por outras atividades 

humanas. Mas, mesmo em locais onde a captura não é 

muito intensa, já não há sinais de sobre-pesca, o que 

torna cada vez mais difícil a captura de peixes de grande 

porte e elevado valor de mercado. 

Atualmente o Brasil ocupa a vigésima quinta 

posição no ranking internacional de produção pesqueira, 

sendo que a produção nacional não chega nem a 2% da 

produção mundial apesar de seu vastíssimo mar 

territorial.  

Tantos os métodos ou instrumentos de pesca 

quanto os peixes capturados variam de acordo com o 



habitat e as flutuações do nível da água. Alguns 

instrumentos são usados o ano todo e outros, durante 

certa parte do ano, em lugares específicos. 

Na pesca artesanal, os pescadores utilizam 

instrumentos como caniço, anzol, arpão, linhada, tarrafa e 

rede. Cabe ressaltar que a tarrafa e a flecha são os 

instrumentos mais utilizados pelos pescadores que atuam 

como pescador comercial. Para usar esses instrumentos, 

precisa-se de conhecimento e habilidade. O que 

observamos no local da pesquisa é que crianças, jovens e 

adultos todos sabem manusear os apetrechos pesqueiros. 

Em conversa com pescadores locais, observei que 

eles pescam no período da desova do peixe e falam que é 

o melhor período para se pescar. 

 

 

CONCLUSÕES 

 

De acordo com os resultados obtidos na pesquisa, 

chegou-se as seguintes conclusões: 

 

a) Os pescadores precisam organizar-se e formar 

uma associação com a finalidade de fundar uma 

cooperativa para escoar e beneficiar sua produção 

para Porto Velho e com isso aumentar sua 

margem de lucro. 

b) Mostra-se necessária uma campanha para 

conscientização de que não se deve pescar o peixe 

no período da desova.  

c) Os pescadores precisam valorizar os seus 

produtos e costumes, mesmo criando novas 



técnicas de aplicações e beneficiamento, de um 

modo geral em sua dieta alimentar. 
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RESUMO: Em “Política Públicas e Sustentabilidade em Projetos de 

Assentamento de Reforma Agrária em Rondônia: o caso da Gleba Triunfo,” 

procurou-se demonstrar como uma sociedade que depende diretamente de 

incentivos governamentais para sobreviver, encontra-se em completo 

abandono. A sustentabilidade que o governo almeja para o Estado está longe 

de ser alcançada, devido à forma errônea de aplicação do capital público. 

Medidas de uma melhor formação da sustentabilidade do setor agrícola no 

Estado são estabelecidas no trabalho, além demonstrar que o caminho do 

campo é o da agricultura familiar e não da grande indústria, como muitos 

pensam. 

  
PALAVRAS-CHAVES: Políticas Públicas, Sustentabilidade, Agricultura 

Familiar, Gleba Triunfo. 

 

SUMMARY: In “Public Politics and Sustentability Settlement Projects of 

Agrarian Reform in Rondônia: the case of the Gleba Triunfo"  we tried to 

demonstrate how a society that depends directly on government incentives to 

survive, find itself in completely helpless. The sustentability that the 

government wants of the State is far from being reached due to the wrong 

form of application of the public capital. Some rules of a better making of 

the sustentability of agricultural sector in the State are established at the 

work, besides we demonstrate that the way is the agriculture familiar, and 

not the beg  industries.  
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KEY- WORD: Public politics, Sustentability, Familiar Agriculture, Gleba 

Triunfo.   

 

1.  INTRODUÇÃO 
O Desenvolvimento Sustentável  pode  ser  

definido como "um estilo  de desenvolvimento que  tem 

como objetivo  básico assegurar condições dignas  de  

vida para  as gerações atuais,  combatendo desigualdades  

sócio-econômicas  existentes  e respeitando a  

diversidade cultural, baseado  em padrões de produção e 

consumo que  mantêm  os  estoques de  recursos  naturais 

e a qualidade ambiental, de forma a permitir que 

gerações futuras possam ter um padrão de vida igual ou 

superior à nossa".   

Uma das características inovadoras do conceito 

de Desenvolvimento Sustentável é a visão "holística" que 

integra simultaneamente preocupações sociais, 

econômicas e ambientais. Assim, o crescimento 

econômico não é aceitável se exclui o combate à pobreza 

e cuidados com a sustentabilidade ambiental. Ao mesmo 

tempo, não adianta concentrar esforços na proteção do 

meio ambiente, sem se preocupar com a melhoria das 

condições de vida da população humana, especialmente 

os mais pobres. Pode-se afirmar ainda que o combate à 

pobreza deve caminhar junto com o manejo sustentável 

dos recursos naturais e com a eficiência econômica dos 

sistemas de produção e comercialização. Em suma, as 

metas sociais, ecológicas e econômicas não devem ser 

consideradas conflitantes, mas complementares entre si.  

Em 1997, foi implantado no assentamento Rio 

Preto do Candeias, um projeto de melhoria das condições 

trabalhistas de seus colonos. O proposto era fazer o 

aperfeiçoamento com técnicas mais modernas de se 



trabalhar o campo, tanto na agricultura, como na pecuária 

e na preservação do meio ambiente. 

A compreensão de que o Programa Nacional de 

Reforma Agrária exigisse ações comprometidas com a 

sustentabilidade e a qualidade de vida das famílias 

assentadas, permitiu, dessa forma, o surgimento e 

implantação do Projeto Lumiar, enquanto plano 

emergencial para suprir a deficiência da extensão rural no 

sentido de garantir o desenvolvimento dessa área de 

assentamento. 

Esse foi mais um plano que o Governo lançou 

para melhorar a vida do homem do campo e, no intuito 

de saber se esse plano deu certo, o presente trabalho 

procura identificar as políticas públicas e a aplicação de 

sustentabilidades estabelecidas no Assentamento Rio 

Preto do Candeias a fim de uma melhor aplicação para o 

Desenvolvimento Regional. 

Na metodologia, foram utilizadas técnicas nas 

quais deverão ser empregados concomitantemente os 

métodos histórico, comparativo e tipológico. O uso de 

diversos métodos justifica-se em função de a pesquisa 

requerer procedimentos diferentes das etapas de 

investigação. 

Utilizar-se-á a documentação indireta, sendo que 

a coleta de dados dar-se-á através da pesquisa 

documental e bibliográfica. Na pesquisa documental 

deverá ser realizada em bibliotecas, acervos de arquivos 

públicos ou particulares, a fim de proceder ao 

levantamento dos planos, programas e projetos de 

desenvolvimento para a região. Com a pesquisa 

bibliográfica, pretende-se obter referencial teórico, uma 

vez que esta é desenvolvida, principalmente, a partir de 



livros e artigos científicos. Pretende-se levantar o 

material publicado a respeito do tema proposto, além de 

pesquisa de campo onde será utilizado caderno de campo, 

paralelamente, entrevista de caráter qualitativo registrada 

em fitas cassete, utilizando um gravador de bolso. 

Pretende-se, após a coleta de dados, organizar, ler, 

analisar as informações obtidas, objetivando responder as 

perguntas do problema levantado na pesquisa. 

 

 

2- HISTÓRICO DO ASSENTAMENTO 

 

A origem do Assentamento Rio Preto do Candeias 

remota aos planos e programas da Eletronorte no seu 

interesse de construir a barragem da USINA 

HIDRELÉTRICA DE SAMUEL como parte do 

programa do Governo Federal de aumentar a oferta de 

energia elétrica na Região Norte. Consequentemente, 

áreas extensas precisaram ser desapropriadas e a 

comunidade local precisou ser transferida e assentada em 

lotes demarcados e distribuídos pelo INCRA. 

A área escolhida para ser necessariamente 

preparada com infra-estrutura para receber as famílias a 

serem assentadas fazia parte dos imóveis Alegria e Alto 

Rio Preto numa extensão de 31.545,5052 ha, localizada 

no que é hoje o município de Candeias do Jamari, ainda 

que uma pequena parte do assentamento esteja situada no 

município de Alto Paraíso. A linha divisória de ambos os 

municípios corta o assentamento no sentido leste-oeste e 

situa-se ao limite sul da área demarcada. 

Os termos para o assentamento das famílias foram 

negociados entre a Eletronorte e o INCRA, que, entre 



outros compromissos, acordaram também em 

providenciar transporte para efetivar a mudança até os 

lotes, créditos para iniciar as atividades produtivas na 

terra, construção de estradas cascalhadas, construção de 

casas de madeira para cada família e energia elétrica. 

Com tais acordos firmados, porém não 

documentados, criou-se o PROJETO DE 

ASSENTAMENTO RIO PRETO DO CANDEIAS em 

11 de dezembro de 1986, através da Portaria n.º 966/86, 

com a finalidade específica de abrigar as famílias que 

moravam ao longo da BR-364 e que teriam suas terras 

alagadas com o fechamento das comportas da barragem 

da Hidrelétrica de Samuel. 

Com a criação do Projeto de Assentamento, foram 

estabelecidas também as áreas a serem demarcadas como 

RESERVAS FLORESTAIS e o NÚCLEO URBANO 

que passou a se desenvolver internamente com a 

exploração do comércio de subsistência e extração da 

madeira. Outras famílias oriundas de regiões distintas 

acabaram se incorporando ao Projeto diante da 

distribuição de terras nos arredores do Núcleo Urbano 

para a exploração de atividade chacareira e pequenos 

lotes no perímetro urbano para residência e comércio. Há 

de se ressaltar o fato de que, na época da criação do 

projeto de assentamento, nos limites atuais do município 

de Candeias do Jamari, tal município ainda era um 

pequeno distrito de Porto Velho sem estrutura 

administrativa para acolher o ônus da assistência às 

famílias. Mesmo na atualidade, tendo o distrito 

conseguido a sua emancipação, a falta de estrutura e 

orçamento municipais refletem negativamente no 

desenvolvimento da área de assentamento. 



A situação da Vila não é das melhores. Em 

anotações obtidas através de pesquisas, sobre relatório do 

Projeto Lumiar, foi encontrado que “a real situação da 

área discorda de forma gritante e desesperada de números 

divulgados extra oficialmente para encobrir a miséria e as 

profundas carências das famílias que ali sobrevivem à 

mercê do comércio de projetos mercadejados da ausência 

total de assistência técnica agropecuária e da deficiência 

no atendimento social da população”. Depois de cinco 

anos das atividades realizadas pelo Projeto Lumiar, 

pouca coisa mudou em Triunfo. 

 

 

3- AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 

 

 O Desenvolvimento Sustentável tem que ser visto 

sob as várias dimensões que ele atinge, como: 

econômico-financeira, que tem como objetivo tratar da 

capacidade de gerar resultados econômicos e de financiar 

ao logo do tempo; social, que vem a tratar de benefícios 

sociais, como, por exemplo, a redução de desigualdades e 

erradicação da pobreza; ambiental, sobre a forma do uso 

racional dos recursos naturais renováveis e não- 

renováveis, além da preservação do meio ambiente; e 

político- institucional, que trata basicamente da 

legitimação política das iniciativas ( sustentabilidade 

política )  e da consolidação de instituições permanentes. 

O que une e dá sentido a esta compreensão 

específica da sustentabilidade é a necessidade de uma 

nova ética. Este conceito tem relação com pelo menos 

duas direções da justiça social: a justiça produtiva, que 

visa garantir as condições que permitam a existência de 



igualdades de oportunidades para que as pessoas 

participem do sistema econômico, a possibilidade real de 

sua parte de satisfazer sua necessidades básicas e a 

existência de uma percepção generalizada de justiça e de 

tratamento de acordo com a sua dignidade e com seus 

direitos como seres humanos; justiça distributiva, visa 

garantir que cada indivíduo receba os benefícios do 

desenvolvimento conforme seus méritos, suas 

necessidades, suas possibilidades, assim como os demais 

indivíduos. 

Torna-se inevitável sugerir que o paradigma do 

desenvolvimento sustentável só se transformará em uma 

proposta alternativa de política pública na medida em que 

seja possível distinguir seus componentes reais. Em 

resumo, pode-se dizer que convivemos com duas 

realidades opostas. Por um lado, todos concordam que o 

estilo atual de sustentabilidade se encontra desgastado, 

não só do ponto de vista econômico e ambiental, como 

também no que se refere à justiça social. 

O desenvolvimento na Amazônia não se encontra 

muito satisfatório. Ele deve ser mais desenvolvido; 

através disso, levou-nos a questionar sobre duas ações 

estratégicas, que são consideradas centrais para se 

conseguir uma mudança gradual no padrão de 

desenvolvimento na Amazônia: 

- intensificação do uso da terra e; 

- elevação da produtividade nas áreas já desmatadas.  

Após 16 anos de assentamento, a forma como 

vem sendo tratado os assentados é horripilante. O 

principal fator para deixar o homem no campo é o setor 

agrícola, pois em Triunfo a agricultura foi abandonada a 

muito tempo. A única coisa que se vê na área rural do 



distrito, são grande lotes onde se efetua a criação de gado 

para o abate. O processo de formação do grande 

latifundiário teve início no momento em que o 

assentamento foi criado, em 1986. Desde quando os lotes 

foram distribuídos pelo INCRA, os agricultores alegavam 

que estavam em áreas onde o solo era de baixa 

fertilidade, e que áreas onde se encontrava terra de 

melhor qualidade, estavam nas mãos de grandes 

empresários, políticos, advogados e próprios empregados 

do INCRA, onde essa terra de melhor qualidade só iria 

servir somente para o pastoreio. Pode se perceber que 

aqui houve um caso típico de imobiliarização, pelos 

funcionários do INCRA, onde AMARAL,1999, definiu a 

sigla da instituição federal como “Imobiliária Não 

Capacitada de Reconcentração Agrária”, na qual os 

funcionários fazem a negociação de compra e venda de 

terra como se eles fossem os verdadeiros donos.  

Em grande parte, os instrumentos de políticas 

agrícolas em Rondônia ( crédito rural, fomento e 

assistência técnica) têm enfatizado alguns produtos 

voltados à comercialização, destacando-se lavouras 

anuais, café e pastagens. Em contraste, as instituições 

vinculadas ao setor agrícola  em Rondônia têm dado 

relativamente pouca atenção para as necessidades de: 1- 

promover a viabilização econômica de sistemas 

agroflorestais entre pequenos agricultores; 2- melhorar a 

base de subsistência dos agricultores familiares, inclusive 

em termos nutricionais; 3- promover o manejo integrado 

de recursos naturais nas propriedades dos agricultores. 

Entre os instrumentos de políticas agrícola em 

Rondônia ( especialmente no âmbito da assistência 

técnica e extensão rural) tem faltado o apoio para 



exercícios particulares de zoneamento ( ou 

"microzoneamento") a nível de pequenas propriedades, 

comunidades e microbacias hidrográficas, visando a 

sustentabilidade de atividades produtivas e a conservação 

ambiental. 

Nos últimos anos, o Governo de Rondônia tem 

lançado uma série de campanhas para o setor 

agropecuário que tem demostrado problemas de 

compatibilidade com as diretrizes do zoneamento sócio-

econômico-ecológico e, de forma mais ampla, os 

princípios do Desenvolvimento Sustentável  em relação 

às propostas de desenvolvimento agroflorestal do ZEEE e 

do PLANAFLORO. Como exemplo dessa problemática, 

vale salientar o seguinte caso: 

- Pólos Agrícolas: em 1993-94, a Secretaria Estadual de 

Agricultura em Rondônia ( SEAGRI) lançou um 

ambicioso programa conhecido como "Pólos Agrícolas" ( 

Pólos estratégicos de Produção Agrícola, Pecuária e 

Florestal). O objetivo do programa era estimular o plantio 

e a industrialização de determinadas culturas, distribuídas 

estrategicamente entre diversos municípios do Estado. O 

plantio da culturas previstas nos “pólos agrícolas” seria 

apoiado através de ações de fomento, assistência técnica 

e crédito rural (FUNDAGRO, FNO – especial); ademais, 

o programa previu a instalação de indústrias de 

beneficiamento dos produtos selecionados, através de 

financiamentos do FNO e outras fontes. 

Não obstante a existência de algumas propostas 

interessantes, a execução do programa de "Pólos 

Agrícolas" logo esbarrou em uma série de obstáculos, 

destacando-se: 1- a falta de avaliação prévia da 

sustentabilidade agroecológica e viabilidade econômica 



dos sistemas de produção e 2- a falta de planejamento 

participativo, envolvendo produtores rurais e governos 

municipais na formulação dos modelos de produção. 

Eventualmente, o programa de "Pólos Agrícolas" foi 

abandonado, enquanto surgiram graves problemas de 

endividamento entre pequenos agricultores, em 

decorrência de dificuldades de comercialização dos 

produtos financiados. 

Apenas 10% dos agricultores que foram 

transferidos das terras situadas onde hoje é a Hidrelétrica 

de Samuel, estão em suas terras; muitos classificam isso 

de sorte. Essa sorte foi devido a muito trabalho; quem 

chegou primeiro ao local tratou de preparar o terreno e 

plantar. Muitos optaram por plantar café como o Senhor 

José dos Santos, conhecido como Zé Costela, que logo 

quando mudou-se para as novas terras plantou café; o 

café produziu bem e ele vendeu, e com isso conseguiu 

bom preço no mercado, dessa forma, pôde ter dinheiro 

para comprar um lote vizinho, fazendo o aumento de sua 

propriedade. 

Poucos, como o senhor José, conseguiram se 

estabilizar desta maneira, mas ele diz que: “O que adianta 

ter dois lotes se não tem dinheiro para mantê-los”. Esse é 

o grande slogan de todos os pequenos agricultores que 

vivem encurralados pelo grande latifúndio. 

A cultura que ainda existe nos lotes, em grande 

maioria, é o café. O café é produzido principalmente, 

para o consumo próprio, o excedente é comercializado, já 

os outros é somente para o consumo doméstico. O 

sistema de cultivo praticado pelos produtores caracteriza-

se por ser executado de forma tradicional, com utilização 



de mão-de-obra familiar, baixa capacidade de 

investimento e inexistência de itinerário técnico.  

As áreas agrícolas foram e estão sendo ocupadas 

por grandes pastagens e em pequena proporção, por 

culturas frutíferas como pupunha, banana e mamão, 

destinadas à comercialização. Mas a grande maioria esta 

destinada ao rebanho bovino leiteiro. 

O rebanho bovino dessas pequenas propriedades 

que estão em processo de dinâmica entre o setor agrícola 

para o setor pecuário, é relativamente pequeno, as 

propriedades chegam a ter, em média, de 20 a 30 

cabeças, a produção leiteira não tem comprador; os 

produtores que moram próximos à vila de Triunfo 

comercializam na própria vila; já os que moram mais 

distantes transformam-nos em derivados, como o queijo. 

Não existe na região, nenhuma empresa que faça a 

compra do leite fazendo com que muitos, após terem 

chegado à última tentativa de permanecer no campo, se 

desanimem e vendam suas propriedades. 

O que tem levando os agricultores a procurar a 

cultura bovina é o baixo custo de manutenção, sabendo 

que os resultados só poderão ser obtidos a longo prazo. 

Eles  alegam que o governo promove cursos, palestras e 

incentivam para que o produtores plantem, foi o que 

ocorreu com o café, mas esquecem de dar assistência 

técnica e meios para a comercialização dos produtos. O 

governo não investe em setores que façam com que o 

campo evolua, e que garanta a permanência do homem 

no setor agrícola. Uma das principais formas para que o 

homem fique no campo é o fortalecimento da 

agroindústria. 



Para obter um desenvolvimento agrícola aplicado 

a uma política de desenvolvimento do setor, temos que: 

compreender o mundo rural com base em conceitos de 

pluriatividade, multifuncionalidade e diversidade; o 

agricultor familiar é um dos atores fundamentais do 

processo de desenvolvimento; a reforma agrária é um 

instrumento  estratégico para o desenvolvimento 

sustentável ; reduzir o desenvolvimento rural a 

crescimento agropecuário não passa de um arrematado 

equívoco; é necessário fortalecer o papel dos movimentos 

sociais na construção desse desenvolvimento; tem-se que 

desburocratizar o acesso ao crédito e implantar redes de 

agências locais e cooperativas; levar infra-estrutura ao 

campo.  

Podemos destacar, como exemplo, as Políticas 

Agrícolas Comunitária (PAC), que foram implantadas na 

Europa e tiveram uma única meta: estimular a economia. 

Para que as propriedades fossem mais eficientes 

deveriam: mecanizar-se, aumentar os rendimentos e a 

produtividade do trabalho. Os agricultores que não 

pudessem ou não conseguissem seguir esse tipo de 

modelo, não deveriam receber apoio das políticas 

agrícolas, mas sim, ser encaminhados a outros programas 

de estímulo a atividades que não estavam diretamente 

ligadas ao setor agropecuário. 

No final dos anos 80, as metas da primeira fase 

tinham sido alcançadas com sucesso. A produção 

aumentava significativamente - a ponto de exceder a 

demanda européia. Curiosamente, porém, registraram-se 

duas surpresas. As pequenas explorações com escala 

insuficiente não haviam desaparecido; e, apesar da ênfase 



da especialização, a diversificação de atividades persistia 

na maioria das áreas rurais. 

Mais que isso, as poucas regiões que seguiram à 

risca a recomendação oficial alcançaram, com forte 

concentração de terra e aumento do êxodo rural. Ao 

contrário, as que transgrediram o cânone especializador, 

e que agora incluíam atividades não- agrícolas, viram a 

qualidade de vida melhorar. Dessa forma, houve uma 

crescente oferta de trabalho para agricultores e não-

agricultores, e a competitividade local deu um salto. 

Isso não era o que o PAC havia previsto para o 

cenário futuro, mas surpresas evidenciam vantagens 

inequívocas. Houve uma dinamização dos mercados 

locais de terra, novas ocupações e opções de rendas não-

agrícolas foram criadas, a massa populacional tornou-se 

crítica, além da expansão de serviços públicos e privados. 

Mas isso não foi o que o Estado ofereceu ao distrito de 

Triunfo. 

No que diz respeito à Comissão Européia, ela 

concluiu que não deveriam mais limitar-se a promover a 

modernização das explorações agropecuárias, mas, sim, 

incentivar um entorno das cidades mais diversificados. A 

PAC aprendeu, na prática, que não é preciso descartar 

uma outra estratégia (setorial ou territorial). 

Investimentos em áreas que apresentam “carências” ( 

infra-estrutura, educação, saúde, etc.) e novas atividades 

que estimulem combinações múltiplas. As interações 

desse mosaico atraem mais recursos, reduzem os níveis 

de dependência e caminham para a sustentabilidade.  

Aplicada isoladamente a um setor da economia, 

como a agricultura, dificilmente a noção de 

sustentabilidade fará sentidos. Essa dúvida é ainda mais 



crucial para a agricultura deste início de século, na 

medida em que ela é envolvida, integrada pela indústria e 

pelos serviços, tornando obsoleta a divisão do sistema 

econômico em setores e cada vez mais significativas as 

dimensões espaciais e territoriais. 

 É mais apropriado, por isso, discutir a 

sustentabilidade do sistema agroalimentar-energético, 

incluindo as dinâmicas de consumo, distribuição e 

transformação das matérias-primas oriundas do setor 

agropecuário. Ou discutir a sustentabilidade da economia 

rural, sem reduzi-la a um segmento primário, por maior 

que seja sua importância relativa em termos sociais e 

espaciais. Por esses caminhos, chegar-se-ia à necessidade 

de discutir a sustentabilidade do conjunto da formação 

social e não das partes em que ela costuma ser dividida. 

A PNAD de 1999 ( Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílio, do IBGE) registra quase 2 

milhões de famílias (3,2 milhões de pessoas) que 

produzem exclusivamente para autoconsumo. 

Representam 4,5% da população ativa e 18,5% da 

população agrícola ocupada semanalmente (uma hora ou 

mais) na terra. Outras 547 mil famílias obtêm mais da 

metade da sua alimentação dessa forma. E 3,3 milhões 

conseguem menos 50% também em regime de 

autoconsumo. No total, são 5,8 milhões de famílias 

brasileiras que, em alguma medida, têm no autoconsumo 

um esteio de sobrevivência. Ou seja, de cada quatro 

famílias ligadas à terra, três produzem para seu próprio 

sustento. SILVA (2001).  

Mas como sabemos, não será fácil implantar uma 

agricultura que preserve os recursos naturais e o meio 

ambiente, já que as soluções consideradas “sustentáveis” 



são específicas dos ecossistemas e exigentes em 

conhecimento agroecológico – portanto, de difícil 

multiplicação. São raras as práticas “sustentáveis” que 

podem ser adotadas em larga escala. 

A atual situação da agricultura e da pecuária no 

Brasil não poderia deixar de ter um recorte espacial. De 

um lado, temos a agricultura, que é a atividade produtiva 

em que a relação homem-natureza aparece com toda a 

clareza e com todos os seus obstáculos, e de outro, a 

agropecuária, que  depende diretamente dos recursos 

naturais e influi fortemente nos biomas em que está 

inserida. 

 

4- CONCLUSÃO 

 

Depois de várias análises sobre o assunto, 

podemos perceber que, para essas políticas acontecerem, 

como ocorreu na Europa, em Rondônia, existe dois 

requisitos importantes: de um lado, é necessário conhecer 

profundamente o “funcionamento interno” da região;  

exige-se vivência de mercados externos – e não apenas os 

mais próximos – para que novos intercâmbios possam ser 

estabelecidos.   

O futuro das áreas rurais, portanto, encontra-se 

vinculado a esse duplo movimento. De um lado, a 

diversificação "interna"; de outro, a multiplicação das 

diversas formas de integração com o “exterior” que são 

fundamentais para romper o isolamento do campo. Mas 

temos que esclarecer que um tipo de política igual a esse 

tem enfrentando gargalos no interior da própria 

Comunidade Européia, imagine em um sistema 

governamental sucateado e corrupto igual ao nosso. 



Sabemos que não se tem realizado uma série de 

reformas possíveis entre diversas políticas setoriais em 

Rondônia, no intuito de promover a sua compatibilização 

com as diretrizes de zoneamento sócio-econômico-

ecológico e os princípios do Desenvolvimento 

Sustentável. Nesse sentido, foi observada uma distância 

considerável entre as propostas avançadas do 

zoneamento (como instrumento técnico e político-

institucional de Desenvolvimento Sustentável) e diversas 

"incoerências" entre políticas públicas relacionadas à 

gestão dos recursos naturais renováveis. 

Temos que ser realistas e perceber que isso se 

encontra longe da agricultura de Rondônia, pois muitos 

dos agricultores estão falidos ou pauperizados, em boa 

parte, porque não há demanda para o que conseguem 

extrair da terra. Falta poder aquisitivo à maioria da 

população até mesmo para adquirir os alimentos 

indispensáveis a uma dieta adequada. Muitos não têm a 

quem vender seus produtos. Através disso, tem-se que 

criar atalhos que encurtem as distâncias entre o produtor 

rural e o consumidor; isso representaria, sem dúvida 

alguma, ferramentas preciosas de abastecimento. Eles 

reduzem custo e fomentam a agricultura. Mas esse 

círculo vicioso é irreversível, e requer uma ação de 

política pública para ser rompido: uma articulação de 

governo com organizações de produtores e de 

trabalhadores. 

Acreditamos que tal política, que deu e vem 

dando certo na Comunidade Européia, poderá a 

estabelecer-se aqui, mas no momento, isso não passa pela 

nossa cabeça, pois não só Rondônia, mas o Brasil todo 

tem mostrado que os elevados níveis de pobreza, falta de 



infra-estrutura básica e a desorganização dos outros 

sociais, são barreiras quase insuperáveis ao 

desenvolvimento local endógeno. Pior ainda, os 

estímulos exógenos, quando chegam, acabam 

apropriados por oligarquias locais e pelos grandes 

proprietários. Como se pode ver, no Brasil, em especial 

em Rondônia,  políticas locais descentralizadas reclamam 

o abrigo de estratégias de alcance nacional claramente 

definidas. Esse é um requisito necessário à emancipação 

de novos atores sociais no campo. 
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RESUMO: Em “Reserva Extrativista do Rio Pacaás Novos: Extrativismo 

não madeireiro: Análise de sua Viabilidade Socioeconômica e Ambiental” 

teve a intenção de apresentar, através de experiências em andamento, a 

viabilidade econômica das Resex (Reservas Extrativistas). Em que 

particularmente abordamos a Reserva Extrativista do Rio Pacaás Novos. As 

Resex são definidas como área para o desenvolvimento sustentável de 

populações tradicionais. A criação das Resex teve a intenção de corrigir 

erros da política fundiária que ignorou a presença dessas populações. O 

projeto objetiva a fixação do homem em áreas já demarcadas ao promover 

uma organização com bases associativas assegurando recursos. O projeto 

privilegia também melhoria de vida na reserva, autonomia da população 

extrativista e produção sustentável. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Resex Rio Pacaás Novos, sustentabilidade, 

economia  

 

SUMMARY: In "Reservation Extrativista of Rio Pacaás Novos: 

Extrativism that doesn’t include wood: Analysis of its Socioeconomic and 

Environmental Viability” we had the intention of presenting, through 

experiences in process, the economical viability of Resex (Reservations 

Extrativista). We approached particularly the Extractivist Reservation of Rio 

Pacaás Novos. Resex are defined as area for the maintainable development 

of   traditional  populations.   The  creation  of  Resex  had  the  intention   of  
______________________________________ 
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correcting mistakes of the fundiary politics that ignored the presence of 

those populations. The project aims at the man's fixation in already 

demarcated areas when promoting an organization with associative bases 

assuring resources. The project also privileges life improvement in the 

reservation, autonomy of the extractivist population  and maintainable 

production. 

 
KEY- WORD: Resex Rio Pacaás Novos, sustentability, economy  

 

 
1. INTRODUÇÃO 

 

Desde a ECO 92, têm-se popularizado a idéia do 

desenvolvimento sustentável entre as ONGs, Governos e 

empresas, com o propósito de se estimar o crescimento 

econômico sem comprometer o meio ambiente. 

A extração madeireira e o avanço da agropecuária 

sobre o extrativismo influenciaram para o declínio dessa 

atividade. Os reflexos dessa ocupação desordenada, 

resultaram na implementação de dois grandes projetos: o 

PLONOROESTE e o PLANAFLORO. 

O extrativismo não-madereiro, no estado de 

Rondônia, embora limitado, vem tomando um novo 

impulso. Hoje, além das populações tradicionais, grande 

número de pequenos agricultores têm adotado a atividade 

extrativista de forma eventual, onde vem complementar a 

sua renda. Para tanto, têm reivindicado garantia de preços 

e mercado, acesso à credito, alternativas e produção, 

equipamentos e transportes adequados e comercialização 

eficiente. 

 O objetivo principal é identificar a 

sustentabilidade em áreas de extrativismo não-

madeireiro, estabelecidos pelos vários programas de 

Desenvolvimento Regional. 



Na metodologia foi utilizada técnicas, onde foram 

empregados concomitantemente os métodos histórico, 

comparativo e tipológico. O uso de diversos métodos 

justifica-se em função da pesquisa requerer 

procedimentos diferentes das etapas de investigação. 

Utilizar-se-á a documentação indireta, sendo que 

a coleta de dados dar-se-á através da pesquisa 

documental e bibliográfica. Na pesquisa documental 

deverá ser realizada em bibliotecas, acervos de arquivos 

públicos ou particulares, afim de proceder ao 

levantamento dos planos, programas e projetos de 

desenvolvimentos para a região. Com a pesquisa 

bibliográfica pretende-se obter referencial teórico, uma 

vez que está é desenvolvida, principalmente, a partir de 

livros e artigos científicos. Pretende-se levantar o 

material publicado a respeito do tema proposto. 

Pretende-se após a coleta de dados, organizar, ler, 

analisar e interpretar os dados e informações obtidas, 

objetivando responder as perguntas do problema 

levantado na pesquisa.  

 

2. A RESERVA EXTRATIVISTA DO RIO PACAÁS 

NOVOS 

 

A dinâmica do sistema econômico e social que se 

instaurou no estado ocasionou uma perigosa mudança na 

forma de vida das populações tradicionais. Em razão do 

exposto, sugere-se a adoção de um mecanismo 

compensatório, propões-se a criação de áreas de 

conservação e preservação ambiental.                                                                                                                              

Entre 1989 e 1991, foram assinados vários 

decretos de criação de Unidades Estaduais de 



Conservação como: parques estaduais, reservas 

biológicas, estações ecológicas; essas consideradas de 

uso indireto; também foram criadas as Unidades de 

Conservação de uso direto, que são as florestas estaduais 

extrativistas e as florestas estaduais de rendimento 

sustentável. 

As Reservas Extrativistas são unidades de 

conservação ocupadas por populações tradicionais que 

souberam, ao longo do tempo, conservar o meio em que 

vivem, conciliando o sustento econômico com a 

preservação dos recursos naturais. Ressaltamos que as 

áreas reservadas para a implantação das Reservas 

Extrativistas são de poder público, administradas através 

da concessão do direito real de uso a associação que 

elegem como representantes os moradores, e onde os 

objetivos de desenvolvimento e estratégias de ações são 

defendidas pela própria comunidade local. 

Para a elaboração do Plano de Desenvolvimento 

da Reserva do Rio Pacaás Novos partiu-se de 

experiências colhidas em duas Reservas Extrativistas já 

implantadas: a Reserva Extrativista de Aquariquara e a 

Reserva Rio Cautário. Os primeiros planos de 

desenvolvimento foram elaborados pelo PNUD 

(Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) 

– com apoio financeiro do PLANAFLORO; os planos 

são elaborados com ampla participação da comunidade, 

quando são levantados todos os problemas e decidido em 

conjunto o que é prioritário. 

Vários resultados foram esperados ao ser 

elaborado o Plano de Desenvolvimento da Reserva 

Extrativista estadual do Rio Pacaás Novos; dentre eles 

citamos; o fortalecimento da Associação de Primavera; o 



aumento da organização e capacitação da comunidade; o 

planejamento e implantação inicial de alternativas 

sustentáveis; a melhoria da conservação dos recursos 

naturais e proteção da área. Este plano representa a 

concretização da parceria do governo do Estado de 

Rondônia e a sociedade civil representada pelo 

Organização dos Seringueiros de Rondônia. 

A Reserva Extrativista do Rio Pacaás Novos s não 

tem recebido apoio de outros projetos, somente algumas 

benfeitorias com recursos advindos do PLANAFLORO; 

porém, a Segunda fase de implementação do plano 

necessitará de recursos externos, por ser mais ambicioso; 

para isso estão buscando recursos através do Ecoscâmbio 

(Fundo de Projetos Administrados por Consórcio de 

ONGs italianas). 

As ações centralizadas objetivam ter um 

programa de saúde eficaz às populações extrativistas; um 

programa de educação capaz de atingir todas as faixas 

etárias. 

A seguir abordaremos a situação em que se 

encontra a comunidade, registrada no Plano de 

Desenvolvimento e após ida a campo, veremos: 

educação, proteção, saúde e renda, etc. 

 

3. EDUCAÇÃO 

 

A maioria dos adultos residentes na reserva não 

teve acesso à escola e sabem apenas assinar o nome; por 

isso, a educação é muito importante para os pais; 

representa motivo de orgulho ver os filhos na escola. 

Muitos moradores sacrificam-se, muitas vezes, para que 

seus filhos freqüentem uma escola, vindo a mudar-se da 



colocação para terem o prazer de ver seus filhos 

estudando. 

A importância da escola para a comunidade é 

bastante grande. Os pais se empenham através de 

multirões para a capina, limpeza e obras; no entanto, o 

estado dessas escolas, na sua maioria, é precário; feitas 

de paxiúba; outras de madeira. Mas, é importante 

ressaltar, que todas possuem o mínimo necessário para o 

funcionarem; como por exemplo: quadro negro, carteiras, 

giz, panelas e pratos para a merenda das crianças. 

A estratégia para melhorarem a educação na 

reserva é através da criação de uma nova escola ou de um 

professor intinerante, pois as crianças no Pacaás Novos 

moram muito espalhadas. Os professores que lecionam 

para as crianças serão treinados para alfabetizarem os 

adultos no período noturno, com calendário próprio, 

voltado à realidade local, onde serão concentrados o 

maior número de aulas no inverno. O conteúdo das aulas 

será adaptado à realidade da reserva.  

 

4. SAÚDE 

 

Os moradores da Reserva Extrativista do Rio 

Pacaás Novos, tanto adultos quanto crianças, são bastante 

saudáveis. A base de sua alimentação é arroz, feijão, 

farinha, caça e peixe. A água do rio é filtrada para 

beberem, e todas as casas possuem banheiros com fossas. 

A doença principal na comunidade é a malária, 

seguida de verminose como a ameba. Há casos de gripe, 

pneumonia e reumatismo. Para essas doenças, costumam 

se autodiagnosticar ou procurar um agente de saúde. O 

remédio para o tratamento é adquirido no posto de saúde. 



É bem verdade que conhecem muitas ervas, mas 

preferem tomar remédio de farmácia. Nos casos mais 

graves são levados para Guajará-Mirim, contando com a 

solidariedade dos vizinhos, quando não possuem barcos 

próprios. 

Na reserva do Rio Pacaás Novos, o agente de 

saúde tem por função a saúde curativa; trabalha no posto 

atendendo os doentes que vão até ele. Na reserva não 

existe o agente comunitário que cuida da saúde 

preventiva, fazendo visitas nas casas. Os agentes 

trabalham com muita dificuldade porque não lhes são 

oferecidas condições para desenvolverem o trabalho de 

que a população necessita. 

   O objetivo dos moradores é que todas as 

pessoas tenham acesso aos postos de saúde equipados; 

sejam atendidos por agentes de saúde qualificados e 

tenham transporte específico para a saúde nos casos mais 

urgentes e graves. 

A estratégia que pretendem adotar são postos de 

saúde equipados com remédios, material para curativos, 

móveis e equipamentos para comunicação, como 

radioamadores. Que o trabalho seja supervisionado pelo 

menos a cada seis meses, e que haja reciclagem para os 

agentes. 

 

5. PROTEÇÃO DA RESERVA 
Em função da área da Reserva Estadual do Ri 

Pacaás Novos encontrar-se cercada por outras Unidades 

de Conservação, os recursos naturais estão mais 

protegidos em suas áreas; isto vem ocorrendo em virtude 

de um acordo firmado antes de conhecerem a totalidade 

da área. Outro fator que tem contribuído para a entrada 



de pescadores na reserva são os grandes espaços 

desocupados. Essas áreas encontram-se, na maior, época 

em que as terra não estão alagadas. 

Em virtude de pouco entendimento dos 

moradores, mesmo havendo regras estabelecidas pelo 

Plano de Utilização, tais como: desmatamento na 

margem do rio, corte da seringueira na época de 

descanso, usar estradas de outra colocação, comer bichos 

que são protegidos, usar cachorro para caçar, vender caça 

e peixe; essas são descumpridas, principalmente no que 

diz respeito ao limite do roçado. 

Os seringueiros costumam viver para o dia de 

hoje. A própria tradição de recolher no dia o que a 

seringueira produz, de pescar para o almoço, faz deles 

pessoas que têm dificuldade de pensar a longo prazo. 

 

6. FONTES E NÍVEIS DE RENDA  
 

A borracha extraída da seringueira é a base da 

geração de renda na Reserva do Pacaás Novos. A 

agricultura e a coleta de castanha vem como renda 

complementar. Os moradores também se submetem a 

outros tipos de trabalho como pequenas empreitas; 

caseiros ou trabalhos temporais na construção de centros 

de saúde e salas de aulas na comunidade. 

Com a queda no preço da borracha, os moradores 

começaram a aumentar a área se roçado buscando 

alternativas a fim de complementar sua renda. 

Ultimamente, essa mudança vem sendo consolidada e o 

que para eles era desconhecido (como certas culturas) 

passa agora a ser parte de seu trabalho. Com essa 

mudança, na busca pela sobrevivência, líderes 



comunitários têm-se preocupado em capacitá-los através 

de técnicos. 

Em cada comunidade, há diferentes produtos que 

se destacam: em Nova Vista se produz arroz; em 

Margarida, a borracha, o arroz e o milho; em Santa 

Izabel, destaca-se a farinha, o feijão; e por último, em 

Rio Novo, produz-se: farinha, milho e criação. 

 

7. PRODUTOS COMERCIAIS EXTRAÍDO 

 

A borracha continua sendo o principal produto 

extraído da mata. Geralmente cada família trabalha com 

quatro estradas de seringas. Estas estradas são compostas 

de mais ou menos 200 seringueiras. Na Reserva do 

Pacaás Novos, os seringais estão localizados, na maioria, 

em áreas de várzea, dificultando ou mesmo 

impossibilitando-os de trabalhar no inverno. A limpeza 

dos seringais recomeça no verão, mais precisamente na 

segunda quinzena de junho e o período do corte vai de 

julho a novembro. No Plano de Utilização estabelecido 

pelos lideres, as seringueiras devem descansar na época 

da troca das folhas; no entanto, esta regra não é seguida 

por alguns seringueiros, que se queixam de ficar muito 

tempo parado e que cada dia sem trabalhar representa 

uma diminuição em sua renda.   

A coleta da castanha é feita em janeiro e 

fevereiro, época em que os ouriços caem das árvores. As 

castanheiras normalmente são espalhadas na mata e em 

algumas áreas, onde são mais concentradas, formam 

piques, que contam com trilhas feitas pelos moradores 

para interligar as árvores. Como na Reserva do Rio 

Pacaás Novos, os castanhais são muito falhados, há um 



baixo rendimento na sua produção, visto que por falta de 

limpeza dos piques, esses frutos se perdem. O número de 

árvores das quais cada morador colhe, varia entre 20 e 

60. Na reserva os ouriços são quebrados ainda na mata e 

trazidos em paneiros para serem guardados. As castanhas 

são lavadas no rio e daí armazenadas em casa até serem 

levadas para a cidade de Guajará-Mirim. Ao longo do 

Rio Pacaás e do rio Novo há maior disponibilidade de 

castanhais na margem direita são áreas de terra firme. 

 

8. PRODUTOS COMERCIAIS DO ROÇADO 

 

As principais culturas do roçado são:  

- Arroz: Grande parte do arroz plantado é para o 

consumo. Os moradores só vendem o necessário para 

comprar o rancho. Por falta de manutenção nas 

depiladoras as variedades de arroz mais plantadas na 

região, tais como: Guaporé, Agulhão, Agulhinha e 

Acrifino, se tornam de difícil produtividade, visto a 

precariedade para escoamento da produção. A qualidade 

que mais cultivam é o Guaporé, por ser uma planta 

pequena. 

- Mandioca: Devido à incerteza do mercado da borracha, 

a produção da farinha de mandioca tornou-se uma fonte 

de renda muito importante para os moradores da reserva. 

A farinha que produzem é a farinha d’água; e o preço é 

sempre baixo devido a concorrência com a farinha 

vendida pelos índios, que vendem em maior quantidade e 

tem mais tradição. Na reserva cultivam-se três qualidades 

de mandioca: a Paxiubão (que oferece a melhor farinha); 

a Milagrosa (que dá mais goma) e a Amarelona (com 

pouca goma).   



  

9. PRINCIPAIS PRODUTOS NÃO 

COMERCIAIS DO ROÇADO 

 

Como já mencionamos, as populações 

tradicionais buscam formas para aumentar a sua renda; e 

uma delas é aumentando a sua área de roçado com 

alternativas de culturas a fim de suprir suas necessidades 

básicas. 

- Milho: As variedades cultivadas dentro da Reserva do 

Pacaás Novos são: o milho cubano (são planta altas, com 

uma produção que varia de uma a duas espigas); o milho 

da produção (SEAGRI) (que produz em média 3 espigas) 

e o milho pedrinha (são plantas que produzem espigas 

com sementes arredondadas). Geralmente o milho é 

plantado em consórcio com o arroz e a mandioca. Têm-se 

observado que a plantação de milho tem maior 

produtividade em terra de ouricuri, por isso evita-se 

plantá-lo em outras áreas. Em novembro, é feita a limpa 

na área plantada e após 4 meses o milho é colhido. O 

armazenamento é em paiol. 

- Feijão: A época mais adequada para o plantio do feijão 

é o final das chuvas. A semente geralmente usada é 

fornecida pela SEAGRI, com a obtenção de melhor 

colheita. Mas os agricultores têm enfrentado o problema 

de atraso dessas sementes, retardando assim o plantio e, 

muitas vezes, correndo o risco de serem perdidas as 

plantações. Alguns moradores, procurando evitar esse 

problema, guardam as sementes para o plantio, mesmo 

com a certeza de um baixo rendimento na colheita. 

Outros problemas tem sido enfrentados com o plantio do 

feijão, que é a mela e a queima. A variedade cultivada é a 



do feijão carioquinha; plantado em terra de ouricuri. 

Quanto ao armazenamento, é feito em tambor fechado 

para se evitar a broca. 

 

10. DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 

 

Por meio da Portaria n° 627/87, o INCRA incluiu 

na Política Nacional de Reforma Agrária o paradigma de 

reserva extrativista para as populações extrativistas da 

Amazônia. 

O Plano de Desenvolvimento da Reserva Estadual 

Extrativista do Rio Pacaás Novos, representa uma 

parceria entre o Governo do Estado de Rondônia e a 

Sociedade Civil, sendo representada, mais 

especificamente, pela Organização dos Seringueiros de 

Rondônia – OSR – que buscou financiamento externo 

através do Ecoscâmbio (Fundo de Projetos 

Administrados por Consórcio de ONGs Italianas). O 

Governo do Estado, tem colaborado através da atuação 

de técnicos do PNUD (garantindo a capacitação das 

lideranças extrativistas para a elaboração desse projeto). 

A OSR tem trabalhado a fim de fortalecer o preço 

da borracha no mercado procurando obter mais 

qualidade, reunir maior volume de matéria-prima a fim 

de Ter poder de barganha e também na implementação da 

usina de beneficiamento de artefatos de borracha. As 

alternativas de renda na reserva foram apoiadas pelos 

mercados locais e pela Cooperativa Agropecuária de 

Rondônia – CAERON. 

A escassez de recursos humanos tem dificultado o 

avanço do projeto. A Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Ambiental – SEDAM – e o Institutos 



de Terras e Colonização – ITERON – não vem 

cumprindo seu papel. A SEDAM, que foi encarregada de 

dar treinamento a liderança, só conta com um técnico; e o 

ITERON não tem equipe voltada para o trabalho com as 

reservas extrativistas. 

Diante das dificuldades expostas, os moradores da 

Reserva Extrativista do Rio Pacaás Novos têm procurado 

na agricultura a forma de aumentar a sua renda; a cada 

ano que passa, a área de cultivo tem aumentado. 

O excedente dos produtos colhidos do roçado são 

vendidos no comércio a um preço baixo na época da 

colheita, só conseguindo um preço melhor os moradores 

que conseguem guardar o produto para ser 

comercializado na entressafra. 

Os moradores elabora, um calendário, destacando 

o período de cada atividade; em fevereiro, contam com a 

renda proveniente da colheita da castanha; em março, 

com a colheita do milho; entre abril e maio é a época da 

colheita do arroz e em julho colhem o feijão. A farinha é 

comercializada o ano inteiro, alcançando o máximo de 

produção, no inverno.   

Têm-se procurado várias alternativas econômicas, 

mas quase todas esbarram em um fator primordiais: a 

distância e a falta de mercado. 

 

11. CONSUMO 

 

Os moradores da Reserva Extrativista do Rio 

Pacaás Novos, têm buscado o seu sustento, têm 

procurado diversificar no máximo os seus produtos. A 

renda complementar ajuda na compra de produtos de 

primeira necessidade adquiridos na cidade, como: sabão, 



óleo, açúcar, café, sal, pilhas, querosene, gás e diesel, 

quando tem motor de popa. 

A moeda para fazer o rancho é o produto do 

roçado que levam para vender na cidade sendo a compra 

proporcional aos produtos que levam. 

Na época em que a borracha era a maior fonte de 

renda, as compras eram feitas de uma só vez, na época da 

coleta; os produtos do roçado eram apenas para 

complementar o que faltava ao longo do ano. Hoje, o 

dinheiro chega de acordo com a colheita de cada produto, 

totalizando em três o número de ranchos por ano. 

O objetivo dos moradores da reserva é aumentar 

através da melhoria dos preços dos produtos, 

principalmente da borracha. Outras reivindicações são 

feitas como: a garantia de preços e mercado, acesso a 

crédito, alternativas de produção, equipamentos 

adequados, melhoria da produção para o consumo das 

famílias, transporte adequado para o escoamento da 

produção e comercialização eficiente. 

 

12. ESTRATÉGIAS PARA MELHORAR A RENDA 

NA RESERVA 

 

A curto prazo, a fim de se tornar viável o 

comércio da borracha, os moradores estudam a 

possibilidade de comercializar a borracha através da 

venda direta com as usinas de beneficiamento em Mato 

Grosso. Para tanto, faz-se necessário, não só organizarem 

entre si, como também há a necessidade de uma 

articulação, em todo o Estado, com outras reservas, para 

que o volume de borracha seja feita, os moradores 



contam com a COOSERON , Cooperativa dos 

Seringueiros de Rondônia.   

Na cooperativa também há o controle de 

qualidade, essencial para a manutenção do mercado, uma 

usina de beneficiamento de artefatos de borracha seria 

uma alternativa para maior valorização do produto. 

Quanto aos produtos do roçado, destacamos a 

mandioca como o produto que, a curto prazo, poderá 

acrescentar maior valor a renda, devido ser uma cultura 

que pode ser explorada o ano inteiro. No entanto, para o 

maior aproveitamento do produto, os moradores têm 

como objetivo: equipar as casas de farinha com forno de 

chapa, visando à melhoria da qualidade da farinha 

d’água, bem como a produção de farinha seca e goma, 

explorando assim um mercado onde há fornecedor. 

Pretendem também incrementar o seu produto através de 

um processo de classificação, controle de qualidade e 

empacotamento, objetivando sempre um aumento no 

preço do produto. 

Quanto aos demais produtos do roçado, objetivam 

melhorá-los com a implantação de assistência técnica em 

todas as fases da cultura. Várias etapas devem ser 

seguidas, como: análise de solo, preparo da terra para o 

plantio, manejo adequado para derrubada e queimada, 

técnicas para o plantio de novas culturas. Para tanto, 

necessita, da aquisição de ferramentas para a viabilização 

do trabalho. 

As técnicas para o armazenamento de sementes 

também faz-se necessário; inclusive o fornecimento de 

maior variedade de sementes para o cultivo de uma horta, 

bem como o fornecimento do adubo. Os moradores 



pretendem produzir mudas para a formação de pomares, 

visando ao aumento de alternativas econômicas. 

As alternativas de renda propostas para a reserva 

devem privilegiar os períodos com menos trabalho ou 

substituir as atividades menos rentáveis por outra com 

maior retorno financeiro. 

Os moradores buscam ainda forma de 

comercialização, e esta deverá ser através da venda em 

conjunto, para que possa haver maior domínio sobre a 

determinação dos preços no mercado.  

 

13. CONCLUSÃO 

 

Depois de várias análises sobre o assunto, 

podemos perceber que as Reservas Extrativistas, não 

podem continuar a ter apenas produtos tradicionais e 

técnicas de manejo rudimentares, sobre pena de não 

haver futuro para elas, principalmente da forma como se 

utiliza e comercializa. Um dos maiores desafios, 

colocados pelas populações tradicionais, são a faltas de 

valorização e mercado para os seus produtos e a falta de 

assistência. 

 O futuro das unidade de conservação, tanto do 

uso direto como indireto, depende da busca de 

alternativas econômicas que assegure sua suscetibilidade 

futura. Meio ambiente e desenvolvimento estão cada vez 

mais associados ao debate internacional no que concerne 

o futuro da humanidade. 

Os produtos da floresta precisam ser melhor 

aproveitados, para isto, de capacitação técnica para o 

manejo adequado desde a plantação, colheita, 

acondicionamento e transporte do produto. 



As reservas tem importância estratégica para a 

sustentabilidade ambiental e não econômica da forma 

com esta não é viável, só definindo o território. 

A compreensão do neoextrativismo está na base 

da diversificação de produção na direção de novos 

produtos e o desenvolvimento de novas praticas 

tecnológicas. Fazem-se necessário que políticas que 

traduzam em ações concretas, havendo um tratamento 

diferenciado, objetivando contemplar todos os aspectos 

do bem estar social, culturais, ambientais, enfim, integrar 

todas as dimensões da atividade humana. 

O grande trunfo das Reservas pode estar na 

biodiversidade, na infinidade de bens e serviços que, 

mediante pesquisas e mecanismos de apropriação dos 

benefícios pelos moradores, a floresta pode oferecer. 
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RESUMO: Objetivando conhecer a concepção do trabalho ribeirinho a 

partir da concepção dos moradores atuais da Comunidade de Nazaré, 

fizeram-se várias entrevistas para se perceber o conceito de trabalho. A 

observação realizada em trabalho de campo teve como referencial teórico as 

obras de Marx, Albornoz e Arendt que fundamentam este artigo. 

 

PALAVRA - CHAVE: Conceito Trabalho Ribeirinho 

 

SUMMARY: The objective of this article is know the riverine work 

conception from the inhabitants' current perception of the Nazaré 

Community, where it was conducted several interviews to realize the work 

concept. The observation accomplished at field work with Marx's referencial 

theoretical, Albornoz and Arendt who lease this article. 

 

WORD - KEY: Riverine concept Work 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

 Este artigo constitui-se no relato formal da 

pesquisa na Comunidade de Nazaré, no período de 2001 

a 2002, como resultado  apresentado ao Programa de 

Iniciação Científica (PIBIC) para avaliação final da 

Universidade Federal de Rondônia. O presente trabalho 

está composto por uma fundamentação teórica onde se 

busca discutir o conceito de “trabalho” com base nas 

obras de  ARENDT(1987);  MARX (1987); 
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ALBORNOZ (1988) para depois, se discutir a concepção 

do trabalho dos moradores atuais da Comunidade de 

Nazaré. Metodologicamente se utilizou da coleta de 

dados e de entrevistas em fita magnética bem como da 

observação realizada em pesquisa de campo que 

juntamente com os conceitos de trabalho dos autores 

citados acima, conforme aqui ressaltados: 

 

       “Trabalho é um esforço planejado e coletivo no 

contexto do mundo industrial, na era da 

automação.”(ALBORNOZ;1998). 

 

       “Trabalho é toda atividade que corresponde ao 

artificialismo humano”. (ARENDT;1987). 

        

        “Trabalho é um processo de que participa o homem 

e a natureza, processo que o ser humano, com sua própria 

ação, impulsiona, regula e controla seu intercâmbio 

material com a natureza. (MARX;1987). 

 

 

RESULTADO E DISCUSSÃO: CONCEPÇÃO DO 

TRABALHO RIBEIRINHO: VISÃO ATUAL 

 

 

 Ao se fazer a pesquisa concepção do trabalho: 

visão atual na Comunidade de Nazaré, percebeu-se que 

existem moradores atuais no Distrito de Nazaré que 

chegaram na Comunidade na década de setenta, quando 

os seringais da Amazônia foram desativados. Estes 

moradores, pelo que se observou e conversou, 

trabalharam na extração do látex em outras localidades, 



como do Baixo Amazonas e do Baixo Madeira. 

 São pessoas que saíram com o fim da extração da 

borracha dos seringais dos quais faziam parte para tentar 

e fazer a vida em localidades como a de Nazaré. Isto se 

pode perceber no levantamento sócio-econômico que foi 

feito na Comunidade no ano de 2001, onde se obtiveram 

várias informações sobre cada habitante. Analisando o 

levantamento, verifica-se que alguns dos moradores que 

vivem na comunidade vieram do Amazonas e eram 

antigos seringueiros; e que atualmente são, agricultores e 

podem ser considerados, moradores atuais, exatamente 

porque chegaram na Comunidade após o segundo ciclo 

da borracha. 

 Estes antigos seringueiros fazem da agricultura 

uma estratégia de sobrevivência para manter a 

reprodução social da família. Organizam sua vida com 

aquilo que a natureza lhes pode dar, fazendo dos rios e da 

floresta, o lugar para saciar a fome. Embora se saiba que 

existem moradores atuais, como é o caso destes citados 

anteriormente, que constroem suas estratégias de 

sobrevivência através da mata, do rio e com a produção 

de farinha, não se pode deixar de observar que dentro da 

comunidade existem os professores, os enfermeiros, os 

empregados e os comerciantes que não organizam sua 

vida de acordo com a natureza e não fazem do trabalho, 

apenas uma forma de se reproduzirem biologicamente, 

mas que entendem o trabalho como uma forma de 

acumulação.  

 Isto se pode verificar nas constantes visitas de 

campo e conversas tidas com os moradores seja na beira 

do rio ou debaixo de uma casa de farinha ou nas visitas a 

cada comerciante. O que se percebeu nas longas 



conversas com cada um é que todos buscam se satisfazer 

biologicamente, ou seja, os conceitos de trabalho não se 

diferenciam muito do que os teóricos sobre trabalho têm 

conceituado, como se pode perceber na fundamentação 

teórica que trabalho é uma maneira de se sobreviver, de 

ganhar a vida e transformar e construir o mundo. 

 Nas visitas de campo, o que se pode verificar é 

que esses moradores (professores, enfermeiros, 

pescadores, agricultores e comerciantes), ao contrário dos 

agricultores que também são moradores atuais, entendem 

o trabalho como uma forma de acumulação, de se viver 

bem, sem ter de ficar passando necessidades. Em campo 

se pode observar que estes moradores  possuem 

condições de vida melhor que daqueles  moradores que 

vivem da agricultura, que também são moradores atuais. 

Deve-se salientar, que ser morador atual, não significa 

condições de trabalho atual e nem tão pouco se deve 

pensar que basta tornar-se morador atual para se ter uma 

vida com qualidade. O exemplo disso são os agricultores. 

 Quando se esteve na casa de uma família de 

agricultores observou-se que a família tem uma vida 

bastante sofrida e simples, pois, segundo uma moradora, 

tem dias que não tem com o que se alimentar, a não ser 

com o peixe e a farinha. Isto acontece porque os 

produtores de farinha não possuem uma infra-estrutura 

adequada para vender a sua farinha em Porto Velho, 

obrigando a vendê-la para os atravessadores  o que 

compromete o lucro que os produtores poderiam obter se 

conseguissem colocar a farinha em Porto Velho. 

 Partindo do que se observou, pode-se afirmar que 

os moradores atuais (comerciantes, funcionários 

públicos, pescadores, professores e enfermeiros)  



possuem condições de vida melhor que os moradores que 

vivem da agricultura, pois, independente de estes 

poderem encontrar o peixe no rio e a caça na floresta, 

todos os dias, podem fazer suas refeições e ter acesso aos 

bens materiais que desejarem, podendo usufruir de 

condições de vida melhores do que os agricultores. 

 Embora existam na comunidade alguns 

comerciantes que podem se dar ao luxo de oferecer à sua 

família não apenas, o “pão nosso de cada dia” mas 

proporcionar a ela tudo que estiver dentro do seu limite, 

pode-se dizer também que existem comerciantes vivendo 

e trabalhando somente para reproduzir-se 

biologicamente. Isto se clarificou quando fizemos uma 

viagem de campo a comunidade em barco de linha e 

hospedou-se na casa de uma comerciante de Nazaré onde 

se teve o prazer de conviver e participar um pouco da 

vida destas pessoas e pode-se perceber o quanto está 

família tem uma vida desconfortável, porém a que se 

dizer que apesar da vida humilde que a família tem, todos 

os dias seja no inicio ou no final da noite fazem suas 

refeições. 

De acordo com um dos moradores, esta situação 

acontece devido a vender constantemente fiado para 

alguns moradores da comunidade que acabam por não 

pagarem as compras que deveriam ser pagas todo o final 

do mês, impedindo que o comerciante venha a se 

desenvolver economicamente, pois, se vende fiado, não 

recebe, o comerciante não pode abastecer a sua taberna e 

ter lucro, logo não há como desfrutar do trabalho. 

Fazendo-se essas observações, o que se viu foi o homem 

ribeirinho, seja no comércio ou na agricultura, buscando 

a subsistência do grupo familiar e se satisfazendo ao final 



de cada dia, em suas refeições, agradecendo por ter 

acesso “Ao pão nosso de cada dia” através do trabalho 

que era feito seja no comércio ou na agricultura. 

 Portanto, o trabalho para alguns homens 

ribeirinhos serve apenas para a reprodução social do 

grupo familiar. Isto se pode afirmar a partir do que se 

vivenciou,  quando se esteve alguns dias hospedados na 

casa de uma família ribeirinha, que não possuem nenhum 

conforto e vivem em condições bastante humildes, pois 

vivem em uma casa com apenas uma televisão, as 

crianças à noite dormem com os pais em um único 

quarto. Nos dias em que se esteve nesta casa, teve-se a 

oportunidade de presenciar, logo de manhã, a felicidade 

dos membros: um dos integrantes havia conseguido 

pescar um peixe enorme e com muita satisfação dizia que 

o peixe daria para se alimentar. 

 Buscando conhecer o conceito de trabalho dos 

moradores atuais da Comunidade de Nazaré, visitamos  

uma casa de  agricultor. Este é ex-seringueiro e 

atualmente tem como atividade de trabalho a agricultura 

e percebe o trabalho não somente como uma maneira de 

garantir a subsistência de todos os dias, mas como uma 

forma de progresso porque, segundo o agricultor, é 

através do trabalho que se pode comprar os gêneros de 

primeira necessidade bem como se satisfazerem 

materialmente. 

 Este conceito de trabalho, pelo que se observou, 

se diferencia da sua realidade porque nem mesmo 

trabalhando todos os dias, seja preparando a terra para 

plantar a cana para fazer o mel que é vendido para a 

própria comunidade e para Porto Velho, ganha muito 

pouco, mas o suficiente para comprar os alimentos de 



primeira necessidade. O fato  de trabalhar somente para 

garantir a sobrevivência se torna mais evidente quando se 

acompanhou um dia  do agricultor em sua rotina diária de 

trabalho para produzir o mel, o qual passa-se a descrever: 

 Primeiro, a cana é triturada em um moinho 

bastante rudimentar para se tirar o suco que, antes de ir 

para o fogo, é coado e colocado em dois tambores e 

levado ao fogo onde o agricultor mexe  com um pedaço 

de pau até tornar-se mel para depois acondiciona-lo nas 

garrafas para vender. 

 Após este processo, o agricultor  troca ou vende o 

mel na comunidade por R$ 2.00 ou R$ 2.50 a garrafa. 

Quando vende para Porto Velho paga o frete, a razão de 

50% da venda de trinta garrafas  fica para pagar o frete, 

sendo que o restante o agricultor faz o seu rancho para 

levar para casa. O caso deste agricultor não é um caso 

isolado, pois isto acontece também com os produtores de 

farinha que trabalham intensamente na produção de 

farinha e não conseguem desfrutar do resultado de seu 

trabalho porque não possuem condições de comercializar  

sua produção de farinha no mercado de Porto Velho. No 

entanto, está situação  não é o caso dos moradores que 

vivem do comércio, dos funcionários públicos e dos 

pescadores que não dependem diretamente da agricultura 

para sobreviver. A partir da pesquisa efetuada, com 

entrevistas dos representantes dos segmentos citados, 

pode-se concluir que existem tantos moradores atuais 

como é o caso dos agricultores que pensam o trabalho 

não como os primeiros, mas como uma forma de 

acumulação, ou seja, uma vez satisfeitas as necessidades 

básicas, estes indivíduos partem para se satisfazerem 

materialmente. 
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Hábitos Alimentares em Populações 

Ribeirinhas 
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RESUMO: A pesquisa desenvolve-se em torno dos hábitos alimentares nas 

comunidades da Amazônia ribeirinha, como forma de identificar as 

condições de saúde e qualidade de vida dessas comunidades. Iniciamos esse 

projeto na comunidade de Nazaré, Distrito de Nazaré, região do baixo rio 

Madeira, em Porto Velho- Rondônia, buscando identificar os alimentos 

consumidos  e estabelecer o perfil do hábito alimentar. Por isso, a 

importância de obter dados do que comem e como satisfazem as 

necessidades nutricionais. Sendo uma comunidade ribeirinha, a manutenção 

da floresta nativa é fundamental  para obtenção de produtos de subsistência 

como a castanha, o açaí, cajá e outros frutos disponíveis na floresta que se 

somam aos pequenos roçados dispostos próximo das casas. Tal 

“disponibilidade alimentar” tem relação com a herança indígena e 

nordestina, apresentando influência direta na sustentabilidade dessas 

comunidades. Em Nazaré, não foi observada presença de fome crônica, 

podendo estar ocorrendo é falta permanente de determinado elemento 

nutritivo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Hábitos alimentares - ribeirinhos da Amazônia - 

sustentabilidade - fome 

 

SUMMARY: The investigation is developed around the eating habits in 

communities of  the Amazon stream, as a way of identifying these 

communities health conditions and life quality. We start this project in the 

community of NazarÉ, district if Nazaré., down the Madeira River in Porto 

Velho-Rondônia, searching  for identification of the consumed food and 

establishing the eating habit profile. Therefore, the importance of getting 

data of what they eat and how thy accomplish their nourishment needs. 

Being a stream community, the native forest maintenance is basic for the 

attainment of such subsistence products: the available chestnut, açaí, cajá 

and other fruits in the forest that add to small  plantations placed near the 

house. Such   food   availability     has a      relation  to   the   indigenous  and  
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northeastern inheritance, presenting direct influence in the sustenance of 

these communities. In Nazaré, the presence of chronic hunger was not 

observed, there may be occurring a permanent lack of a determined 

nutritional element. 

 

KEY WORDS: Alimentary habits, stream of the Amazon, sustainability, 

hunger 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A formação dos povos e do espaço amazônico, as 

mudanças e as transformações sociais pelas quais 

passaram, possibilitaram desenvolver concepções sobre a 

realidade amazônica e com características e 

peculiaridades próprias. As concepções de 

desenvolvimento levadas a efeito pelo poder público são, 

essencialmente, baseadas na idéia de preservação dos 

recursos naturais e um profundo desconhecimento e 

exclusão das populações tradicionais amazônicas. Nesse 

modelo de desenvolvimento, a Amazônia é apresentada 

de forma arbitrária como o “Eldorado”, o “Paraíso 

Verde”, o “Pulmão do Mundo”. Na caracterização 

cultural, o conflito entre a concepção de desenvolvimento 

oficial e a participação de comunidades e povos 

amazônicos se tornam mais evidente. Então, faz-se 

necessário discutir os modelos de desenvolvimento e o 

conceito de sustentabilidade que incluam esses grupos 

sociais.  

Ao trabalharmos com as populações 

residentes às margens do rio, atribuímos o conceito de 

população tradicional para os ribeirinhos levando em 

consideração o seu modo de vida ligado ao rio e às 



matas. Esses elementos deixam de ser apenas 

constituintes da paisagem e adquirem valores e 

significados diferenciados dentro do viver das 

comunidades ribeirinhas (SILVA, 2000).  

O foco de nossas análises está voltado para a 

comunidade ribeirinha do rio Madeira, margem esquerda, 

a jusante de Porto Velho, na localidade de Nazaré, 

Distrito de Nazaré, onde é desenvolvido o Projeto 

Integrado de Pesquisa e Extensão para o 

Desenvolvimento Sustentável de Populações 

Tradicionais da Amazônia – Projeto Beradão. O objetivo 

de nosso trabalho é analisar os hábitos alimentares e suas 

relações com o modelo de desenvolvimento sustentável 

da comunidade. 

Tais informações, além de possibilitar a 

elaboração de conhecimentos sobre a cultura e 

organização social dessas populações, criam subsídios 

para o poder público reorganizar suas ações de forma 

mais eficiente no campo da saúde, uma vez que é 

necessário somar eventuais condições de deficiências 

nutricionais que causam subalimentação com graves 

reflexos na qualidade de vida da população local. Para 

isso, utilizando a concepção e procedimentos da 

pesquisa, definimos a comunidade de Nazaré, para 

elaborarmos o diagnóstico alimentar. 

Nazaré é um Distrito sob a jurisdição de Porto 

Velho, localizado a 150 km distante da capital. Conta 

com um posto de saúde, uma escola, uma igreja católica 

e outra evangélica, uma estação geradora de energia, 

pequenos comércios e bares, um forno de farinha 

comunitário e um cemitério. Residem na comunidade, 



aproximadamente, 50 famílias, compondo o quadro de 

245 habitantes, (SOUZA, 2001) 

 

2. MÉTODOS  

 

A fundamentação teórica e metodológica 

baseia-se na obra de Josué de Castro, especialmente na 

“Geografia da Fome”. Neste trabalho, o autor busca 

compreender as características das condições de 

desenvolvimento e saúde da população amazônica, 

relacionando as condições alimentares, culturais, 

antropológicas, sócio-econômicas e ambientais. Assim, 

seguindo a trajetória teórica de Josué de Castro, 

buscamos compreender a atualidade de sua obra como 

meio para discutirmos sustentabilidade em comunidades 

ribeirinhas.  

Além de Josué de Castro, a interpretação 

dos hábitos alimentares dessa comunidade, trabalhamos 

com Raymundo Heraldo Maués e Maria Angélica Maués 

que, através de uma visão antropológica, analisam os 

hábitos e crenças alimentares de uma comunidade de 

pescadores da Amazônia. Para conceituação de fome e 

políticas de distribuição de alimentos, trabalhamos com 

Ricardo Abramovay. Na conceituação atual de 

populações ribeirinhas, utilizamos a pesquisa de 

doutorado de Josué da Costa Silva que indica a 

caracterização cultural desses grupos sociais e sua 

relação diferenciada com a natureza. 

A realização da pesquisa “Hábitos 

Alimentares de populações ribeirinhas”, em sua fase 

inicial, necessitou construir condições de confiança. A 

estratégia utilizada foi a de fazermos viagens e visitarmos 



as pessoas em suas casas e conversarmos sobre o 

cotidiano do viver na comunidade. Esta atividade era 

sucedida por relatórios de observações sobre o modo de 

vida e o estabelecimento do perfil sócio-econômico. O 

ideal seria a realização de uma análise etnográfica, 

entretanto, pela própria dinâmica do Projeto Beradão, 

isso não foi possível. Mas essa fase construiu as 

condições para termos seis famílias de colaboradores que 

aceitaram o acompanhamento regular de seus hábitos 

alimentares. A própria comunidade já está informada e 

concordante para que possa ser tomado as medidas e 

pesos das crianças e adolescentes até doze anos 

(principalmente das mulheres que passam a entrar na fase 

fértil de suas vidas). As famílias colaboradoras têm a 

característica de sua condição de não-alfabetizada, outra 

é uma família de pescadores, outra é família de 

funcionários públicos e as demais são de famílias de 

produtores de farinha da comunidade vizinha de Boa 

Vagem.  

Os dados das características alimentares 

darão suporte para o estabelecimento do perfil da 

qualidade de vida do grupo e a construção das condições 

de sustentabilidade  econômica e social no qual o Projeto 

Beradão está atuando. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os rios e igarapés mais próximos fornecem 

alimentos para a população que complementa com a 

pequena produção do roçado e com a coleta de produtos 

da mata como a castanha-do-brasil, a açaí, o taperebá 

entre outros. 



O açaizeiro cresce entre a “várzea” fornecendo o 

açaí, fruta que extrai um suco e que será misturado à 

farinha de mandioca. Nas roças do povoado é plantada a 

fonte de subsistência desta população, a mandioca, pois 

dela será extraído a farinha que servirá como base 

alimentar na falta da caça, frutas e outras fontes de 

alimentos.  

Os habitantes desta comunidade dispõem de 

duas mercearias e da regularidade dos barcos que fazem a 

linha entre região do rio Madeira e Porto Velho para 

abastecer as residências de utensílios que a floresta não 

oferece, como exemplo, o açúcar, o óleo, o sal, o café, o 

gás de cozinha, entre outros.  A aquisição de produtos d 

mercearia envolve uma intricada rede de relações sociais 

que costumeiramente resultam em dependência da 

família. Tal dependência é amortizada com a troca de 

farinha, cupuaçu ou melancia.  

De acordo com o que foi visto, já que a 

comunidade não dispõe nem de obesos nem de 

desnutridos, não há, portanto, a incidência de fome total, 

ou a ausência de comida levando a inanição. Pode haver 

a fome oculta pela falta permanente de determinados 

elementos nutritivos, em seus regimes habituais.  

Os hábitos alimentares possuem relações com 

a característica cultural do grupo e com as condições 

econômicas vivenciadas. Essa questão ficou evidentes 

nas investigações realizadas com a comunidade de 

Nazaré onde há famílias que possuem pequenas e 

esporádicas rendas oriundas de sua produção; alguns são 

aposentados, outros são funcionários públicos. Esses 

grupos possuem uma dieta alimentar diferenciada entre 

si, no que diz respeito ao consumo de quantidades de 



calorias. O perfil geral dessa comunidade tem sua base 

alimentar composta de farinha de mandioca, que 

corresponde a maior parte das refeições, e o peixe. Pelo 

poder aquisitivo, as famílias podem ter o seu hábito 

alimentar de distanciando-se da monotonia alimentar. 

Consomem, além do peixe com farinha de mandioca, 

arroz, feijão, macarrão, pão (este trazido de Porto Velho), 

frango congelado e carne bovina, mesmo que estes 

produtos tenham valor alto na taberna de Nazaré ou ao 

buscá-los em Porto Velho. 

Há uma unanimidade ente os moradores em 

ter uma reserva alimentar que se faz presente nos roçados 

compostos por abóbora, bananeira, cana-de-açúcar, 

variedades de árvores frutíferas e animais domésticos. 

Aqueles com uma renda maior possuem 

criação de cabrito e boi. Para estes, há até mesmo a 

presença de leite, tanto de cabra como de vaca, que 

enriquece nutritivamente seu regime alimentar. Os que 

não possuem tais animais compram o leite nas 

mercearias, sendo de uso exclusivo dos recém nascidos, 

já que o consumo para todos encarece o orçamento 

familiar. 

Quando não há nenhum tipo de carne, seja 

peixe, carne de caça ou carne bovina ou de cabrito, toma-

se sopa feita do palmito da ponteira da flor de bananeira, 

chamado “mangará”; há, entre os moradores de baixo 

poder aquisitivo, o relato de freqüente consumo de carne 

de cobra, que nesse caso não é escolha, mas rara 

oportunidade de consumo de proteínas animal. 

Há uma variedade no trato da quantidade de 

refeições feitas ao dia que vai de uma a quatro. A 

macaxeira está presente nessas refeições em vários 



formatos: como farinha de tapioca, farinha com castanha, 

como farinha, ou cozida.  

 

 

4. CONCLUSÕES  

 

Através das observações sistematizadas que 

fizemos, pois, por se tratar de uma pesquisa que envolve 

um tema tão protegido pela comunidade como é o caso 

dos hábitos alimentares, é necessário de tempo para 

adquirir a confiança e colaboração do grupo, assim a 

observação e o contato com os moradores, facilita o 

iniciar da pesquisa. 

A monotonia alimentar aparenta causar em 

Nazaré um quadro grave de desnutrição que pode ser 

identificado através da pesagem ou medição das crianças. 

Com exceções dos que dispõem de carne bovina e de 

cabrito, pois estes possuem uma renda financeira 

suficiente para adquirir e criar tais animais, os demais 

habitantes parecem estar sofrendo de fome oculta. E em 

função de tais dados, trabalhos práticos de cunho 

antropológico e nutricional terão relevância no decorrer 

da pesquisa. 
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TABUS E RESTRIÇÕES ALIMENTARES EM 

COMUNIDADES RIBEIRINHAS 
 

Renata Lancarovichit* 

Josué da Costa Silva** 
  
RESUMO: O estudo dos tabus e restrições alimentares objetiva analisar a 

problemática da saúde de populações ribeirinhas no que diz respeito ao 

universo alimentar dessas comunidades onde os tabus e restrições fazem 

parte do cotidiano dessas comunidades tradicionais. Esse projeto está sendo 

desenvolvido na região do baixo rio Madeira, em Porto Velho-Rondônia, 

com a comunidade de Nazaré, Distrito de Nazaré em que foi identificado, na 

estrutura da característica alimentar do grupo, a prática de restrições e tabus 

alimentares. Para a compreensão dessa questão, tomamos por base teórica e 

metodológica obras de Edmund Leach, Antonio Cândido, Maria Angélica 

Maués e Raymundo Heraldo Maués. Dentre as restrições alimentares estão: 

a mistura de frutas ácidas com outros alimentos e consumo no período de 

gravidez e no puerpério; horários específicos para o consumo de 

determinados alimentos; a existência da reima nos alimentos; o consumo 

restrito de peixes de couro. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Tabus e restrições alimentares – alimentação - 

populações tradicionais – reima alimentar 

 

SUMMARY: This study of alimentary taboos and restrictions aims to 

analyze marginal populations health problems respecting to the feeding  

universe of these communities where  taboos and restrictions which take part 

of these traditional communities routine . This projectwas developed in low 

Madeira region, in Porto Velho, Rondonia. At the community of Nazaré, 

District of Nazare, the structure of the alimentary group practice, its food 

restriction features  and alimentary taboos. For understanding these 

questions, our methodological and theoretical references were Edmund 

Leach, Antonio Cândido, Maria Ângela Maués and Raymundo Heraldo 

Maués. Amongst alimentary restrictions are: the mixture of acid fruit with 

other foods and their consumption in the pregnancy and “puerperio” period; 

specific schedules  for the consumption of  certain foods; the existence of 

“reima” in some kinds of food; the restricted consumption of leather fish.  
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KEY WORDS: Alimentary taboos and restrictions, feeding- traditional 

populations, reima to feed 

 

 

1  INTRODUÇÃO  

 

O estudo dos hábitos, restrições e tabus 

alimentares não se resolve apenas com a avaliação das 

condições de nutrição e acesso ao alimento de 

determinado grupo. Torna-se necessário o 

estabelecimento de estratégias metodológicas que passem 

por análises das condições econômicos-sociais, 

organização da produção, políticas, religiosas etc. É uma 

trajetória de visualizar e interpretar internamente a 

cultura de grupos sociais. Ao trabalharmos com 

comunidades ribeirinhas, aqui entendidas como 

pertencente ao grupo de populações tradicionais, nos 

encontramos diante de uma organização social rica em 

manifestações de sua cultura, seu conjunto de valores e 

símbolos. 

O conhecimento da realidade da saúde e 

qualidade de vida de populações ribeirinhas da 

Amazônia, ainda fragmentado em Rondônia, se constitui 

em espaço privilegiado para a necessária permuta  de 

informações e o aprofundamento de questões teórico-

metodológico contribuindo, desta forma, para o avanço 

da discussão em torno da problemática da saúde e sua 

relação com a questão alimentar. 

Desse universo tão diversificado, esse projeto 

se propõe a pesquisar as condições atuais da saúde de 

populações ribeirinhas realizando, primeiramente, 

estudos junto a comunidade ribeirinha do Baixo Madeira, 

na vila de Nazaré, comunidade do Distrito de Nazaré 



situada a margem esquerda do rio Madeira onde é 

desenvolvido o projeto integrado de pesquisa e extensão 

para o desenvolvimento sustentável de populações 

tradicionais da Amazônia – Projeto Beradão. O objetivo 

de nosso trabalho é analisar as restrições e tabus 

alimentares e sua repercussão na qualidade de vida da 

comunidade. Avaliando a definição que essa comunidade 

faz  da escolha de alimentos que tem seu consumo 

proibido ou restritivo sob a forma de reima ou tabus que  

podem colaborar para a constituição de um estado de 

carência de determinadas fontes de proteína 

desequilibrando, assim, as funções biológicas do ser 

humano. 

 

 

2 MÉTODOS  

 

Analisar as reimas, restrições e tabus 

alimentares é praticamente entrar em um universo de 

intimidade do grupo o que não é permitido nos primeiros 

encontros, pois necessita do prévio estabelecimento de 

relações de confiança do grupo social com os 

pesquisadores. Fizemos uso, então, da concepção e 

procedimentos da pesquisa participante, estabelecendo 

condições de vivência da comunidade e compreendendo 

a lógica dinâmica de seu cotidiano. A observação, o 

registro, o debate são etapas da pesquisa. Para 

realizarmos o perfil dos hábitos alimentares da 

comunidade em estudo, utilizamos, também, como 

instrumento de investigação a aplicação de entrevistas 

gravadas com determinadas categorias como as parteiras, 

líderes religiosos, lideranças responsáveis pelos festejos e 



produtores agrícolas. Entretanto, não houve tempo 

suficiente para a completa aplicação desse instrumento, 

haja vista somente agora termos as condições ideais de 

confiança estabelecidas. 

Os hábitos, tabus e restrições alimentares 

levam-nos a ações específicas que estão direcionadas a: 

2.1  Caracterização cultural da comunidade; 

2.2  Levantamento de situações de não-saúde 

e a formação de uma dieta diferenciada;  

2.3 Realização de entrevistas para 

levantamento de tabus e restrições de alimentos. 

2.4   Fundamentação Teórica: Adotando o 

conceito de tabu expresso por LEACH (1964) para 

incluir todas as espécies de proibições alimentares, 

podemos classificá-los, em dois grupos: de um lado, os 

tabus conscientes e, do outro, os tabus inconscientes. 

LEACH (1964) considera que o meio ambiente de 

qualquer sociedade humana contém um grande número 

de seres potencialmente comestíveis, apenas uma 

pequena parte costuma ser classificada como utilizáveis 

na alimentação. Isto se faz por razões culturais e não por 

um imperativo da natureza. Dessa forma, as substâncias 

comestíveis que o meio físico apresenta são classificadas 

em três categorias: 

a) aquelas que são reconhecidas como 

alimento e normalmente consumidas pela população sem 

restrições (não- tabus) 

b) as que são reconhecidas como alimentos 

possíveis, sendo, porém, proibidas ou consumidas apenas 

em situações especiais, que envolvem o comportamento 

ritual (tabus conscientes) . 



c) substâncias comestíveis que não são de 

modo algum reconhecidas como alimento pela cultura e 

pela linguagem (tabus inconscientes). 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Em Nazaré existem, como de resto, em todas 

as sociedades humanas, ambas as espécies de tabus 

conscientes e inconscientes; os tabus inconscientes se 

aplicam a menores quantidades de alimentos e, no caso 

dos conscientes, de uma maneira até certo ponto inversa 

de que a descrita por LEACH (1964), uma vez que os 

seres incluídos no grupo dos comestíveis, e que são 

efetivamente consumidos pelos membros da comunidade, 

sofrem algumas restrições exatamente em certas ocasiões 

que podemos considerar como rituais, em que se devem 

evitar muitos deles ou comê-los sob uma forma especial 

de preparo;  outros alimentos só são consumidos em 

ocasiões festivas, não porque sejam proibidos na dieta 

alimentar mas para que se espere pelos festejos. Já 

aqueles alimentos  que não são usados na dieta comum, 

deve-se em parte ao fato de que são caros ou raros e não 

se pode comprá-los ou adquiri-los sempre.  Certos  tipos 

de restrições foram observadas: 

a) A mulher ribeirinha em seu período de Puerpério* 

tem sua alimentação restrita a aves como a galinha 

doméstica, e também impedida de alimentar-se de porcos 

domésticos e silvestres e seus derivados, assim como a 

mistura de frutas ácidas com outros alimentos; 

b) Há restrições a alimentos que podem causar o 

Panema (má sorte), entre eles, está o consumo alimentar 

de espécies como determinados macacos peixes e aves. 
_________________________________ 

* período do pós-parto ou “resguardo”  



 

Crenças religiosas também estão presentes na 

comunidade, uma vez que é bem significativa a 

influência que as únicas duas igrejas (duas católicas e 

uma evangélica) exercem sobre os moradores. 

 
 

4 CONCLUSÕES  

 

As observações obtidas neste período de pesquisa 

confirmam a existência das influências que as restrições e 

tabus alimentares trazem sobre as condições de saúde em 

comunidades tradicionais. 

A mulher ribeirinha, no período menstrual, de 

gravidez e no puerpério possui sua alimentação restrita a 

frutas cítricas, (como limão, laranja, abacaxi ricas em 

vitamina C), que são excluídas da dieta alimentar durante 

todos esses períodos, pois  acreditam que a acidez das 

frutas possa causar sérios riscos à saúde. Já o ovo, (que 

tem um grande valor protéico), não deve ser consumido 

por mulheres menstruadas, pois acredita-se que seu 

consumo possa “apodrecer” o sangue. A melancia 

(abundante na região) não deve ser consumida durante o 

período menstrual e no puerpério, pois pode causar 

“prurido” (coceira vaginal) O período do puerpério vem 

acompanhado de restrições com relação aos peixes 

consumidos pela comunidade; nesta fase, a mulher fica 

impedida de comer peixes de couro (espécies como o 

pintado e dourado), e galinhas de pé roxo (galinha 

caipira), pois são considerados alimentos reimosos (para 

as mulheres ribeirinhas, alimentos reimosos são todos 



aqueles que fazem mal, e podem contribuir para sérias 

inflamações no organismo). 

Diante dessas características, que conseqüências à 

saúde pode causar a abstinência desses alimentos? 

Estariam contribuindo para uma má alimentação e 

possíveis doenças para a própria mulher e para o recém-

nascido? Certamente outras situações no trato da saúde-

doença possuem suas dietas específicas, que o 

desenvolvimento da pesquisa irá trazer à tona buscando a 

compreensão do fato, repercussões na qualidade de vida 

da comunidade. 
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ESTUDO DO PROCESSO DE RECRIAÇÃO DO 

ESPAÇO RIBEIRINHO ATRAVÉS DAS FESTAS 
RELIGIOSAS  

 

Adriano Lopes Saraiva* 
Josué da Costa Silva** 

 
RESUMO: O referido estudo apresenta análises do processo de recriação do 

espaço em comunidades ribeirinhas a partir da realização de festas 

religiosas. A pesquisa foi realizada nas comunidades de São Carlos, 

Prosperidade e Nazaré, localizadas na região do Rio Madeira a jusante de 

Porto Velho/RO. Utilizamos a trajetória teórica e metodológica inspirada em 

Paul Claval e Zeny Rosendahl no que se refere ao estudo das transformações 

do espaço. Estudamos os festejos de Nossa Senhora da Conceição Aparecida 

(São Carlos), Nossa Senhora da Saúde (Prosperidade), Nossa Senhora de 

Nazaré (Nazaré) e de São Sebastião (Nazaré). Percebemos que no espaço 

dessas comunidades os festejos criam e recriam significados que o grupo 

social passa a vivenciar O festejo é parte integrante do conjunto de crenças, 

mitos e símbolos do grupo, é fonte para o entendimento explícito da 

capacidade que o homem ribeirinho tem de demonstrar seu modo de vida 

através de rituais. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Espaço ribeirinho; Festas religiosas; Geografia 

cultural. 

 

SUMMARY: This study presents an analysis of the space creation process 

in riverside communities from the accomplishment of religious parties. The 

research was carried through in the communities of São Carlos, Prosperidade 

and Nazaré,  all located in the region of the Madeira River, at the ebb tide of 

Porto Velho/RO. It is based on the theoretical and methodological trajectory 

of Paul Claval and Zeny Rosendahl as for the study of the space 

transformations. We study the festejos of Our Lady of the Conception 

Aparecida (São Carlos). Our lady of Health (Prosperidade). Our Lady of 

Nazare (Nazaré), and São Sebastião (Nazare) . W notice that in the space of 

these communities, the festejos create and recreate meanings that the social 

group starts to live deeply. The party takes part  in the set of beliefs. Myths 

and symbols of the group. These are source for the explicit understanding 

that the riverside man has to demonstrate his way of life through rituals. 

_________________________________ 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O modo de vida ribeirinho não pode ser entendido 

no conjunto do modo de vida urbano. Já temos 

estabelecido alguns parâmetros para essa discussão 

como: o ser ribeirinho inclui o rio, as águas em sua forma 

de vida, em sua estratégia de sobrevivência, e tem o  rio  

como  fonte  de trabalho e lazer. Entendemos o ribeirinho 

como parte do conjunto das populações tradicionais 

devido à característica de seu modo de vida, sua 

diferenciada relação com a natureza, seu modo de 

produção e técnicas tradicionais que utiliza. 

O objeto que definimos em nosso estudo é o 

espaço das festas religiosas e suas conseqüências na 

organização social e espacial dos ribeirinhos. Ao 

refletirmos sobre o espaço já organizado das 

comunidades onde são realizadas as festas religiosas, as 

mudanças na organização do grupo, as disputas pelo 

poder local, a paisagem cultural sofrem novas formas 

diretamente influenciadas pela realização dos festejos. 

Nas comunidades de São Carlos, Prosperidade e 

Nazaré, os festejos de Nossa Senhora da Conceição 

Aparecida, Nossa Senhora da Saúde, Nossa Senhora de 

Nazaré e o de São Sebastião são motivos de encontros 

entre as várias comunidades ribeirinhas. Pagamentos de 

promessas, intensas disputas em torneios de futebol e 

animados “bailes de forró” fazem parte do universo de 

um festejo. 

Assim como encontros familiares, disputas e 

festas. Rezas, novenas e leilões. O sagrado e o profano. O 



tradicional e o moderno. A honra em oferecer a festa e a 

vitória de acirradas disputas internas. Todas essas 

questões estão presentes (e ao mesmo tempo ocultas para 

o visitante) no momento da realização dos festejos, onde 

tudo é devoção e festas expressas por meio de rituais. 

 

 

2. AS FESTAS RELIGIOSAS COMO OBJETO DE 

ESTUDO  

 

No universo camponês onde as graças atendidas 

pelas divindades como a garantia de uma boa colheita, o 

início do período de plantio, a solução de um grave 

problema, a saúde recuperada, tudo isso é traduzido em 

agradecimentos, gratamente cumpridos sob o formato de 

festejos. Esse é o mundo do ribeirinho formado pela 

contribuição de duas identidades étnicas ricas em 

símbolos: a indígena e a nordestina. O ribeirinho, como o 

camponês, cumpre suas promessas através dos festejos 

religiosos. A cultura do homem ribeirinho, seus valores 

estéticos, morais, ambientais, sociais e outros, estão 

presentes em todas as fases da realização do pagamento 

das graças recebidas. Cada festa possui sua lógica, seus 

significados e rituais próprios que a diferenciam de 

outros tipos de festa.  

Os festejos religiosos representam momentos de 

intenso convívio entre os moradores dessas comunidades: 

as relações sociais estreitam-se, parente que estavam 

distantes encontram-se, amigos trabalham juntos nos 

preparativos para a festa, a família se reúne. O 

acontecimento possui seu modo próprio de ser realizado, 

é o reflexo da maneira pela qual o grupo organiza sua 



vida. As organizações para sua realização diferem entre 

as diversas comunidades. Há festejos que são de uma 

família que anualmente reúne parentes e amigos na 

comemoração da graça recebida e pagamento de sua 

promessa. Nesse formato de festejo, a disputa interna 

praticamente inexiste. Em outros há rotatividade entre os 

grupos que se responsabilizam pela sua realização. Pelo 

caráter de prestígio, ocorrem nessas comunidades 

intensas disputas, a ponto de recriar o espaço da 

comunidade, promover cisões. Os festejos geram 

pequenos recursos que são administrados pela família 

que os realiza. Algumas vezes esses recursos são 

utilizados em benefício próprio e outras, destinados à 

igreja. As rezas, novenas e procissões são organizadas 

pela família realizadora do festejo e ocupam a posição de 

privilégio entre o grupo. Aqueles que perderam a disputa 

pela organização se envolvem nas rezas e novenas e em 

outras atividades com menor destaques no festejo. O 

conflito não transparece para o visitante.  

A forma como essa disputa se reflete no espaço 

dessas comunidades pode ser exemplificada de diversas 

maneiras: desde a definição dos lugares onde ocorrerão o 

baile, o torneio de futebol, a missa e a procissão, até a 

abertura de novos espaços, como é o caso do festejo de 

São Sebastião, em Nazaré, que se originou de uma destas 

disputas e acabou  promovendo a cisão na comunidade 

criando um novo “bairro”, caso que passaremos a 

detalhar. 

 

2.1 - O Espaço Recriado e o Bairro de São Sebastião 

 



O fator religioso exerce um papel de 

destaque dentro da comunidade de Nazaré; as crenças e 

os festejos têm lugar no tempo e espaço. O festejo de São 

Sebastião culminou com a criação de um novo espaço 

dentro da Vila de Nazaré, o bairro de São Sebastião. O 

bairro é reflexo das relações pela busca e exercício do 

poder de uma determinada família local que teve suas 

idéias questionadas pela grande maioria dos residentes da 

comunidade.  

A busca pelo domínio do grupo pode 

parecer algo não aparente dentro da vila. Para perceber 

sua existência, faz-se necessário adquirir a confiança do 

grupo, compreender seu cotidiano e conhecer como está 

organizada a estrutura do poder local. A localidade é 

dirigida pela expressão nomeada pelo poder executivo de 

Porto Velho na figura do administrador local, que pode 

ser um dos moradores da vila ligado ao grupo político no 

poder. Há também a figura do presidente da associação 

de moradores que representa os interesses populares. Já 

no aspecto religioso e educacional, tem um único 

representante, morador antigo da comunidade, professor 

e ministrante da igreja católica. Sua autoridade é 

reiterada pelo viés educacional, além de conduzir e 

manter o grupo dentro da religião católica; é reconhecido 

e respeitado no uso do poder do exercício de sua 

profissão como professor e por sua religião com uma 

reputação ilibada e rigorosa. 

O espaço de São Sebastião representa para 

uma comunidade de setenta famílias, o exercício da fé 

católica do grupo, um exemplo de expansão, pois passa a 

contar com duas igrejas na comunidade, fazendo frente à 

vertiginosa expansão das diversas igrejas evangélicas 



(não católicas). Assim, cada igreja católica passa a 

possuir seu próprio grupo organizado que fica 

responsável por tarefas como a limpeza, manutenção e 

organização do lugar para as celebrações.  

Podemos observar que o espaço da 

comunidade está em constante mudança. Essas mudanças 

estão ligadas à natureza: o rio comanda a vida dos 

moradores. Com isso toda a vida da comunidade passa 

por períodos de mudanças. Em áreas ribeirinhas 

distinguimos as áreas de terra-firme e as de várzea: as 

primeiras passam todo o ano sem sofrer inundações; já as 

de várzea passam algum tempo alagadas e só por um 

curto período de tempo é que ficam secas.  

Assim, o espaço está qualitativamente 

divido, tem o seu valor. Com isso quem tiver mais terras 

nas áreas de terra-firme terá mais tempo para produzir e 

não sofrerá tantas dificuldades. A área onde está 

localizado o bairro de São Sebastião tem por 

característica ser de “terras altas” onde no período da 

cheia não alaga. Apenas o caminho que conduz ao novo 

bairro é invadido pelas águas obrigando à caminhada do 

centro da vila para o bairro de São Sebastião por cima de 

palafitas ou por canoas. 

A criação desse novo espaço teve como 

conseqüência a definição de um novo festejo, a escolha 

do santo de devoção uma família, a concentração de 

pessoas que apoiaram a iniciativa, a construção de uma 

nova igreja. Embora seja reconhecida a cisão, a 

participação de todos os moradores da comunidade de 

Nazaré no novo festejo é evidente. O festejo de São 

Sebastião não é objeto de disputa, é definido e claro 

como de domínio de uma única família.  



No que se refere ao estudo de festejos religiosos 

alguns autores como DaMatta (1997), FIGUEIREDO 

(1999), DUVIGNAUD (1983), ROSENDAHL (1999a) e 

MAIA (1999) levantam questões que se referem ao 

caráter ritual, religioso, político, organizativo, cultural e 

formador de grupos sociais que fazem parte do universo 

das festas. 

A investigação de festas de santos nos remete 

primeiramente a algumas definições emprestadas de 

outras ciências, como a antropologia, a história e a 

sociologia. Para Roberto DaMatta “... as festas religiosas 

são discursos diversos a respeito de uma mesma 

realidade, cada qual salientando certos aspectos críticos, 

essenciais dessa realidade ...” (1997). Já Jean Duvignaud 

nos fala que “a festa é um período peculiar, apesar de 

inteiramente integrado à sociedade no qual a vida 

coletiva é extremamente intensa” (1983). Outra 

observação que utilizamos é a de Carlos Eduardo Maia 

que discute a festa em seu sentido ritual: “... são rituais e, 

assim sendo, consistem em momentos especiais de 

convivência social em que certos aspectos da realidade 

são postos em relevo” (1999). Compreendemos 

religiosidade com a amplitude com que Josué de Castro 

trata na obra “Ensaio de Geografia Humana” : “... as 

religiões, por seu corpo de doutrinas, dogmas e tradições, 

condicionam hábitos que influem enormemente na vida 

econômica do grupo, pelos estímulos e interdições que 

promovem de determinadas culturas vegetais e 

animais...” (1957). 

O festejo entendido como ritual é, antes de tudo, o 

resultado do modo de viver tradicional dos ribeirinhos, 

suas implicações podem mediar ou colocar, no mesmo 



plano, interesses opostos que mesmo durante a festa são 

reservados para, logo após o seu fim, voltarem a fazer 

parte de seu  cotidiano. 
 

 

3. METODOLOGIA  

 

Partindo da premissa  de que o espaço é 

socialmente construído pelo homem que nele habita, 

sendo reflexo de suas atividades, atitudes e modos de 

organizar sua vida. O espaço pode ser tomado como 

resultado das ações ali desenvolvidas, sendo palco das 

relações travadas pelo homem com o ambiente a sua 

volta. 

Para apreendermos os acontecimentos que 

produzem as transformações no espaço utilizamos as 

abordagens de Paul Claval (1999), geógrafo francês que 

se dedica ao estudo dos fenômenos culturais promovendo 

mudanças no espaço. Outro suporte teórico é fornecido 

por Zeny Rosendahl (1997, 1999b) que tem estudos 

voltados para a simbologia do sagrado e do profano no 

espaço, a partir da realização de festas religiosas. Ambos 

os geógrafos buscam explicar as mudanças espaciais, 

levando em consideração aspectos da cultura dos povos 

que habitam determinado espaço. 

CLAVAL (1999) nos mostra que o espaço pode 

ser entendido como resultado de três características: 

 O acontecimento em si: Representado pelo 

acontecimento, é o motivo que leva o homem a reunir-

se e a celebrar em prol de uma crença ou ritual que 

busque agradecer ou saudar algum novo período de 

tempo. 



 Universo Mental do Grupo: Nessa categoria estão 

contidas as crenças do grupo estudado e também o 

modo que os indivíduos comportam-se organiza frente 

aos rituais e comemorações que acontecem no interior 

do grupo. 

 Manifestações Materiais de suas Atividades: A 

maneira como determinado grupo se organiza e a 

forma de expressar suas crenças e visões de mundo 

estão contempladas nesse momento, ou seja, é a 

estrutura interna do grupo que está sendo posta para 

ser estudada. 

 Já ROSENDAHL (1999b) propõe o eixo de 

estudo voltado para a sacralidade do espaço e suas 

simbologias, intitulados: Espaço e lugar sagrado: 

vivência, percepção e simbolismo assim definido: 

 Espaço e lugar sagrado: vivência, percepção e 

simbolismo: As formas que adquirem o espaço através 

das crenças dos homens são o objeto de estudo dessa 

modalidade, além dos diversos significados e modos 

de viver o fenômeno religioso, que aqui está 

representado pela sagrado e profano. 

O sagrado e o profano são vistos como 

formadores e modificadores do espaço, seja de uma 

comunidade ou de uma cidade. ROSENDAHL (1999a) 

define o espaço sagrado “... como um campo de forças e 

de valores que eleva o homem religioso acima de si 

mesmo, que o transporta para um meio distinto daquele 

no qual transcorre sua existência”. A noção de espaço 

sagrado está desvinculada do espaço profano, assim, o 

espaço profano é “... como o espaço desprovido de 

sacralidade, estrategicamente ao “redor” e “em frente” do 

espaço sagrado” (ROSENDAHL, 1999a). O festejo tem, 



dentro de sua realização, atividades voltadas para o 

divertimento da população, como é o caso do futebol, do 

forró e das bancas de venda. São momentos distintos da 

procissão e da celebração; portanto podem ser 

classificados como profanos. 

 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As mudanças espaciais ocorridas nas 

comunidades ribeirinhas são resultados de diversos 

elementos. A cultura do homem ribeirinho é o fator de 

destaque e o espaço é reflexo desta cultura. E dentro 

deste contexto os festejos religiosos têm a sua 

representatividade.  

 Nesse sentido, a festa de santo entra nessa 

categoria como a mola propulsora da crença do grupo, 

sendo resultado mais explícito da capacidade que o 

homem ribeirinho tem de demonstrar sua fé através de 

um ritual que representa crenças, a religiosidade, o 

sagrado e o profano, os jogos de poder, os conflitos 

internos e externos. 

Assim, no processo de recriação do espaço 

ribeirinho, alguns aspectos devem ser destacados: 

a) o festejo como fator aglutinador de pessoas:  como 

acontecimento que envolve a fé do grupo, o festejo 

possui a capacidade de fazer com que diversas pessoas 

se encontrem e façam parte de um acontecimento que 

constitui a cultura do grupo. E esse encontro traz 

consigo o aumento das relações sociais que são 

travadas pelo grupo, fazendo com que o cotidiano das 



comunidades ribeirinhas passe por um período de 

constantes mudanças. 

Para os convidados não importa a disputa interna do 

grupo. O que lhes interessa é de alguma forma 

congratular-se com a família que recebeu o 

atendimento divino de seu pedido e estarem juntos. 

Nas festividades que oferecem o almoço gratuito, uma 

boa parcela participa, não com a expectativa de se 

alimentarem, mas sim de fazer parte de uma aliança 

divina com a família agraciada; 

b) a cultura do ribeirinho e o espaço: não podemos 

esquecer de mencionar a cultura do grupo. É rica em 

significados, composta por mitos e simbologias vindos 

do ambiente habitado pelo ribeirinho, as águas e as 

matas. As crenças e a fé do ribeirinho refletem-se no 

espaço habitado; com isso as comunidades ribeirinhas 

possuem, em sua grande maioria, aspectos 

diferenciadores, já que cada uma delas tem em sua 

cultura elementos de igualdade e de diferenciações. 

c) o festejo modificando o espaço pela sua realização: 

as atividades realizadas durante a festa constituem 

momentos onde o espaço ganha contornos diferentes 

do que possui durante o cotidiano das comunidades, 

cada morador vive o espaço de uma maneira 

particular. Esse momento está ligado à fé e devoção 

que está presente no festejo, sendo resultado de sua 

cultura. Esses grupos sociais ribeirinhos estão longe 

de terem em seu cotidiano, relações sociais 

harmônicas.  

d) construção da paisagem cultural nas comunidades 

ribeirinhas: a constituição de uma paisagem cultural 

nas comunidades ribeirinhas passa primeiramente 



pelos aspectos internos do grupo, de sua cultura e 

modo de vida. A festa de santo e as mudanças no 

espaço são constituintes dessa paisagem, interagem 

com outros aspectos como a relação homem-natureza 

e modo de vida tradicional. Todo esse ambiente seria 

então, a paisagem cultural ribeirinha. Não podemos, 

de forma nenhuma, esquecer que são grupos humanos 

com seus conflitos, disputas e interesses, mas que 

também possuem ações solidárias, conhecimentos de 

seu ambiente e grupo social. São, portanto, humanos 

na forma mais ampla do termo. As suas 

especificidades na solução de seus problemas, na 

manutenção de seus valores, nas suas diferenciações 

internas e nas diferenciações com o mundo do capital 

os tornam especiais e merecedores da garantia do 

direito de sua existência. 

 

5. CONCLUSÕES  

 

As festas religiosas mostram-se como faceta do 

modo de vida de populações tradicionais ribeirinhas. 

Fazem-nos observar a organização interna do grupo e 

quais são os seus valores regentes da relação o homem, a 

fé e a natureza. 

Os estudos de acontecimentos que envolvam a fé 

e as crenças diferenciam-se no espaço do sagrado e do 

profano.  Temos na religiosidade do ribeirinho elementos 

norteadores da criação e recriação de seu espaço onde os 

festejos religiosos são momentos de intensa vivência para 

os moradores dessas comunidades e representam a 

manifestação de sua identidade, da coerência de seu 

modo de vida.  
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ESTUDO DOS CONSTITUINTES QUÍMICOS FIXOS 

E VOLÁTEIS DE PIPER SP. 

 
Kely Lima Pereira * 
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RESUMO: Este trabalho trata do estudo dos constituintes químicos fixos e 

voláteis  de uma planta do gênero Piper (Piperaceae). Foram elaborados os 

extratos hexânicos, clorofórmio, acetato de etila  e metanólicos das folhas de 

Piper sp. Dos extratos clorofórmio e metanólico foram isolados dois sólidos, 

os quais apresentaram teste positivo para esteróides  e flavonóides, 

respectivamente. Os mesmos encontram-se em fase de identificação 

estrutural. O extrato hexânico apresentou-se como uma mistura complexa 

não levando ao isolamento de nenhuma substância pura. Os demais extratos 

encontram-se em fase de tratamento. O óleo essencial das folhas foi extraído 

com o auxílio de um sistema de arraste de vapor d’água e analisado pelo 

processo de cromatografia gás – líquido acoplado a um espectrôfotometro de 

massa. O cromatograma do óleo apresentou dois componentes principais, o 

primeiro com rendimento de  39,95 % (-cariofileno) e o segundo com 

26,36 % (-pineno). 

 

PALAVRAS-CHAVE: Piper;. Óleo essencial; -cariofileno; -pineno 

 

ABSTRAC: This work deals with the study of the fixed and volatile 

chemical constituent of a Piper sort plant (piperaceae). The hexamic    

extracts, chloroform, ethyl acetate had been elaborated and methane   from 

Piper sp leaves.  From Chloroform and methanol extracts, two solids  were 

isolated, which  presented  positive results for steroids and flavonoids , 

respectively. The same ones meet in the structural identification phase. The 

hexamic extract was presented as a complex mixture not leading to the 

isolation of any substance. The other extracts are  in the treatment phase. 

The essential oil of leaves was extracted by a system of steam drags and 

analyzed by the chromatography liquid gas process - connected to a mass 

spectrophotometer . The oil chromatogram presented two main components, 

the first one with income of 39.95% (-cariofilene) and the second one  with 

26.36% (-pinene). 
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* Graduanda de Ciências Biológicas. Bolsista PIBIC/CNPq. Laboratório de Pesquisas 

em Química de Produtos Naturais. 
** Professor Dr. Orientador. Laboratório de Pesquisas em Química de Produtos 

Naturais. 



KEY WORDS: Piper, essential oil, -cariophylene, -pinene  

 

1. INTRODUÇÃO 

 
O termo  “óleo essencial”  é  empregado  para  

designar  substâncias  voláteis  de  aroma  forte,  

extraídos  de  plantas  ou animais por diversos processos, 

sendo o mais utilizado a destilação por arraste de  

vapor d’água. Estas substâncias estão armazenadas em 

órgão especiais de excreção, característico de cada 

planta, tais como compartimento, glândulas, canais ou 

pêlos glandulares que estão distribuídos especialmente 

nas folhas e até mesmo nas raízes. (FACUNDO, 1999). 

Estes produtos são largamente utilizados no setor 

industrial, conferindo aromas e odores específicos a 

inúmeros produtos de perfumaria, cosméticos, 

condimentos e doces. São empregados também como 

solventes e como insumos em produtos das indústrias de 

plástico, tintas e borracha. São ainda muito utilizados na 

indústria farmacêutica, tanto  na  composição  de  

diversos  medicamentos  como flavorizante.  

(CRAVEIRO et al., 1991).  

O gênero Piper compreende um grande número de 

espécies que são largamente distribuídas nas regiões dos 

trópicos e subtrópicos de todo mundo e bastante 

utilizadas como medicamento na cura de várias doenças 

(PARMAR, et al., 1998). 

Este trabalho retrata o estudo dos constituintes 

químicos fixos e voláteis de Piper sp. Foram isolados 

dois compostos do extrato metanólico das folhas e 

apresentaram teste positivo para flavonóides e esteróides. 

O óleo essencial das folhas apresentou como principais 



constituintes -cariofileno (39,95 %) e -pineno (26,36 

%).  

 

 

2.O - MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

2.1  Local de coleta 

 

 

As folhas de Piper sp foram coletadas próximo à 

Hidroelétrica de Samuel, no Estado de Rondônia, em 

agosto de 2001. Na ocasião foram confeccionadas cinco 

exsicatas onde dois exemplares foram encaminhados ao 

Instituto de Nacional de Pesquisa da Amazônia (INPA), 

para sua completa identificação botânica. Três 

exemplares encontram-se depositados no Laboratório de 

Pesquisa em Química de Produtos Naturais da UNIR, 

com o número 59. 

 

2.2 - Obtenção e identificação das substâncias fixas e 

voláteis.  

 

400,0 g de folhas, devidamente secas e trituradas, 

foram levadas a extração em um sistema de soxhlet, com 

hexano, clorofórmio, acetato de etila e metanol, obtendo-

se desta forma os respectivos extratos. O extrato 

metanólico (65,6 g) foi submetido a uma cromatografia 

em coluna de sílica gel e eluido com misturas de 

polaridade crescente de acetato de etila:metanol. Desta 

forma foi possível isolar e purificar dois sólidos, que, na 

presença de magnésio metálico e ácido cloridrico 



concentrado, apresentou teste positivo para flavonóides 

(coloração vermelha). 

1,3 kg de folhas frescas foram submetidas a extração 

por arraste de vapor d’água, obtendo-se desta forma 0,9 

ml de óleo, que em seguida foi seco em um funil de vidro 

provido de algodão e sulfato de sódio.  

O óleo foi analisado em um aparelho CG/MS, 

Hewlett-Packard modelo 5971A, equipado com uma 

coluna capilar com metil silicone fundido em sílica gel. 

O gás de arraste utilizado foi He (1 mL/min). A 

temperatura programada foi 50
0 

– 180
0
C em 4

0
C/min e 

depois, 180
0
-250

0
C em 10

0
C/min. A identificação dos 

constituintes foi feita por comparação dos espectros de 

massa e índices Kovats das substâncias com dados da 

literatura (ADAMS, 1989).  

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO.    

 

 

 Foram identificados 9 constituintes químicos do 

óleo essencial das folhas de Piper sp, sendo -cariofileno  

(figura 1) e  -pineno (figura 2) os componentes 

majoritário, com 39,95 % e  26,36 %, respectivamente. 

Na tabela 1, que segue, encontra-se a relação dos 

constituintes de Piper sp e de outras espécies encontradas 

no Estado de Rondônia e que já foram estudadas. 

  
Tabela 1. Constituintes químicos identificados nos óleos 

essenciais de Piper sp (PSP), Piper arboreum  var. latifolium 

(PAL), Piper hispidum (PH), Piper tuberculatum var. 

tuberculatum (PTT).  



 
Constituintes IK (PSP) (PAL) (PH) (PTT) 

-pineno 939 26,36 - 5,21 8,37 

canfeno  943 - - 15,61 7,03 

octanal 960 - 5,48 - - 

-pineno 962 6,02 - 3,49 - 

mirceno 973 - - 1,29 - 

-felandreno 983 - - 1,29 - 

-felandreno  1009 - - 9,66 - 

acet. de bornila 1270 - - 4,11 - 

-copaeno 1371 - 1,43 - - 

limoneno 1031 3,70 - - 6,67 

(E)--ocimeno 1050 - - - 9,08 

-longifloreno 1351 8,20 - - - 

isocariofileno 1404 - - - 3,22 

-cariofileno 1405 39,95 - 5,39 26,32 

tujupseno 1412 - 4,38 - - 

aromadreneno 1439 5,12 - - - 

-guaieno 1452 - - 11,47 - 

-humuleno 1454 - - - 2,60 

(E)--farneseno 1458 - - - 6,18 

-cadineno 1474 -  25,13 - 

germacreno D 1478 - 72,87 - - 

-elemeno 1488 - 6,76 10,88 - 

veridifloreno 1493 6,39 - - - 

(Z)--bisaboleno 1504 - - - 3,72 

-cadineno 1507 - 2,82 - 2,17 

nerolidol 1564 2,14 - - 4,86 

Hidrato de trans-

sesquisabineno 

1580 - - - 3,30 

-cadinol 1653 - - - 13,66 

-eudesmol 1649 6,39 - - - 

      

      

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
               FIGURA 01 -PINENO           FIGURA 02  -CARIOFILENO 

 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Os ensaios fitoquímicos revelaram a presença de 

flavonóides e esteróides nos extratos metanólicos e 

clorofórmio, respectivamente. Estes dados estão 

coerentes com a literatura, onde mostram que em outras 

espécies também biossintetizam estes metabólitos 

(Parmar, 19). De acordo com a tabela acima observou-se 

que o -cariofileno e o -pineno são comuns nos óleos 

essenciais das Piper sp, P. hispidum, P. tuberculatum 

var. tuberculatum (Facundo, 1999, 2002).  Uma outra 

conclusão é que dos constituintes encontrados em P. 

arboreum var. latifolium (Facundo, 1999) somente o -

elemeno é comum em P. hispidum, enquanto os demais 

não estão presentes em nenhuma das outras espécies. 
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ESTUDO DOS CONSTITUINTES QUÍMICOS FIXOS 

E VOLÁTEIS DE Piper carniconectivum (CDC). 
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RESUMO: O presente trabalho trata do estudo fitoquímico das folhas, talos 

e raízes de Piper carniconectivum (CDC)   (Piperaceae). Da fração 

clorofórmio das raízes, foi isolado um sólido amarelo amorfo, onde os 

estudos preliminares de RMN de 1H e 13C indicaram tratar-se de um 

composto aromático contendo uma função carbonila conjugada e dois 

grupamentos metoxilas. Os óleos essenciais das folhas e talos foram 

extraídos com o auxilio de um sistema de arraste de vapor d’água, e 

analisado pelo processo de cromatografia gás – líquido acoplado a um 

espectrômetro de massa. Os cromatogramas dos óleos essenciais das folhas e 

talos apresentaram dois componentes principais comuns, o -pineno com 

rendimento de  34,63 %, 26,36 % e o -pineno com. 46,46 %, 39,95 % , 

respectivamente. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Piper carniconectivum;. Óleo essencial; -pineno 

-pineno.  

 

ABSTRAC: The present work deals with  the chemical study of leaves, 

stems and roots of Piper carniconectivum (CDC) (Piperaceae). From root 

fraction chloroform and amorphous yellow solid was isolated, where the 

preliminary studies of RMN of 1H he essential leave and steam  oils have 

been extracted with the assistance of a water steam drag and analyzed by the 

liquid- gas chromatography process connected to a  mass spectrophotometer 

. The essential oilchromatograms of leaves and stems have presented two 

main components, the-pinene with income of 34.63%, 26.36% and -

pinene with 46.46%, 39.95% respectively. 

 

KEY WORDS: Piper carniconectivum, essential oil,  -pinene -pinene 
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2. INTRODUÇÃO 

 

A família Piperaceae compreende 12 gêneros e reúne 

1400 espécies, sendo 700 pertencentes ao gênero Piper 

distribuídas em todas regiões tropicais, com 170 espécies 

no Brasil (MARTINS, A. P., 1980). O estudo químico 

dos constituintes fixos de diversas espécies deste gênero 

revelou a presença de alcalóides, amidas, flavonóides, 

lignanas etc (PARMAR, V. S. et al, 1997). 

Os usos medicinais de espécies de Piper incluem 

tratamento de doenças venéreas, distúrbios intestinais, 

males genito-urinárias, epilepsia e para prevenir 

concepção. Várias espécies de Piper da Amazônia já 

foram estudadas como P. belte, P. nigrum, P. 

amapaense, P. duckei, P. barbatingianum etc.(ARAÚJO-

JUNIOR, J. X. et al, 1999) e muitas delas apresentam 

óleo essencial. 

 Estes produtos são largamente utilizados no setor 

industrial, conferindo aromas  e odores específicos a 

inúmeros produtos de perfumaria, cosméticos, 

condimentos e doces. São empregados também como 

solventes e como insumos em produtos das indústrias de 

plástico, tintas e borracha. São ainda muito utilizados na 

indústria farmacêutica, tanto  na  composição  de  

diversos  medicamentos,   como  flavorizante ( 

CRAVEIRO et al., 1981).  

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.3  Local de coleta 

 



As folhas, talos e raízes de Piper carniconectivum 

foram coletadas próximo ao Quartel do 5
0
 BEC em Porto 

Velho, no estado de Rondônia, em novembro de 2001. 

Na ocasião foram confeccionadas cinco exsicatas onde 

dois exemplares foram encaminhados ao Instituto de 

Nacional de Pesquisa da Amazônia (INPA), para sua 

completa identificação botânica. Três exemplares 

encontram-se depositados no Laboratório de Pesquisa em 

Química de Produtos Naturais da UNIR, com o número 

50. 

 

2.4 - Obtenção e identificação das substâncias fixas e 

voláteis 

 

400 g de raízes devidamente trituradas e secas foram 

submetidas a extração com etanol a temperatura ambiente 

(2 x 1,5 litros). A destilação do solvente sob pressão 

reduzida proporcionou 19,0 g de extrato. O eluato 

clorofórmio proveniente do fracionamento do extrato 

etanólico, foi submetido a uma cromatografia em coluna 

de sílica gel e eluído com uma mistura de polaridade 

crescente de hexano clorofórmio levando desta forma ao 

isolamento de um sólido amarelo. 

  1,2 Kg de folhas e 0,9 Kg de talos foram 

coletadas para obtenção do óleo essencial. Estes 

materiais foram submetidos a uma extração por arraste de 

vapor d’água, obtendo-se 1,2 e 0,8 ml de óleo, 

respectivamente. Depois de secos em sulfato de sódio 

anidro e analisados em cromatografia  gás-líquido 

acoplado ao expectrômetro de massa e com o auxilio de 

um computador foi possível identificar a composição dos 

óleos. 



 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO    

 

Obteve-se a identificação de 7 constituintes 

químicos do óleo essencial das folhas, sendo os de maior 

concentração o -pineno (figura 1) com 46,46 % e o -

pineno (figura 2) com 34,63 %. Dos talos foram 

identificados 9 constituintes, os dois majoritários, 

também foram   e -pineno, com 39,95 % e 26,36 %. 

Na tabela 1, que segue encontram-se a relação dos 

constituintes dos óleos essenciais das folhas e talos de 

Piper carniconectivum, com os respectivos índices 

Kovats e percentuais.  

 

 
TABELA 1. CONSTITUINTES QUÍMICOS 

IDENTIFICADOS NOS ÓLEOS ESSENCIAIS DAS 

FOLHAS E TALOS DE  Piper carniconectivum.  

 
Constituintes IK Folhas (%) Talos (%) 

-pineno 939 34,63 26,36 

Sabineno 976 3,45 - 

-pineno 980 46,46 39,95 

Mirceno 973 2,40 - 

Limoneno 1031 2,91 3,70 

-longipineno 1351 - 8,20 

-cariofileno 1405 4,59 6,02 

Aromadendreno 1439 - 5,19 

Veridifloreno 1493 - 2,14 

Nerolidol 1564 2,83 6,39 

-eudesmol 1649 - 2,12 

 

 



 

 
 

 

 

               FIGURA 01 -PINENO           FIGURA 02  -PINENO 

 

 

 

4. CONCLUSÕES 

Os espectros de RMN de 
1
H e 

13
C da substância 

isolada das raízes, mostram sinais cujas feições podem 

ser relacionados a um cronone, grupo de substâncias 

presentes em outras espécies de Piper (PARMAR, V. S. 

et al, 1997). Com a aquisição de mais dados 

espectroscópicos espera-se em breve propor uma 

estrutura para esta substância.  

De acordo com a tabela acima observou-se uma 

grande semelhanças entre a composição dos óleos das 

folhas e dos talos.   

Os monoterpenos  e -pineno presentes nas 

folhas e talos em grande  proporção são utilizados 

principalmente na síntese de outros monoterpenos como 

borneol, cânfora e terpineol. São também utilizados como 

aromatizantes em sais de “spray “de ambiente, 

desinfetantes e inseticidas. O -pineno é também usado 

como material de partida as síntese de piraldeído 

(adoçante artificial) e o - pineno como solvente 

industrial na fabricação de tintas. 
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ESTUDO DOS CONSTITUINTES VOLÁTEIS   E   

ABORDAGEM FITOQUÍMICA  DE Croton 

glandulosus  (L.) M. ARG. 
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RESUMO: Foram estudados os extratos hexânico, clorofórmico, acetato de 

etila e metanólico da parte aérea de Croton glandulosus (Euphorbiaceae). 

Através da abordagem fitoquímica foi possível  verificar a presença de 

flavonóides e esteróides nos extratos clorofórmico e metanólico, 

respectivamente. O óleo essencial, obtido por arraste de vapor d’água e 

analisado em CG/MS, apresentou sete constituintes, cinco sesquiterpenos 

não-oxigenados e dois oxigênados. Os constituintes químicos em maior 

concentração no óleo essencial foram os sesquiterpenos não-oxigenedos, 

biciclogermacreno com 46,44 % e o trans-cariofileno com 26,43 %. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Croton gladulosus; Euphorbiaceae; Óleo essencial; 

trans-cariofileno; biciclogermacreno  

 

SUMMARY: The hexane, chloroform, ethyl acetate and methanolic extracts 

of the aerial part of Croton glandulosus (euphorbiaceae) have been studied. 

Through the Phitochemical boarding it was possible to verify the presence of 

flavonoids and steroids in chloroform and methanolic extracts, respectively. 

The essential oil, obtained by water steam drags analyzed in CG/MS, 

presented seven constituents, five sesquiterpenes unoxigens and two 

oxigens. The chemical constituent in a bigger concentration in the essential 

oil were the sesquiterpenes unoxigens, biciclegermacrene with 46.44% and 

the trans-caryophilene with 26.43%. 

 

KEY WORDS: croton glandulosus, euphorbiaceae, essential oil, trans-

caryophyllene, bibiclogermacrene 
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1- INTRODUÇÃO  

 

A família Euphorbiaceae compreende cerca 

de 300 gêneros com 8000 espécies amplamente 

distribuídas em regiões tropicais do mundo. Essa família 

foi dividida em quatro subfamílias: Phylantoidae, 

Crotonoidae, Poranteroidae e Ricinocarpoidae. A 

subfamília Crotonoidae foi dividida em duas tribos: 

Crotonae e Euphorbiae. O gênero Croton pertence a 

subfamília Crotonoidae (PAX, 1931). 

No Brasil encontram-se entre 300 e 700 

espécies, muitas delas apresentando substâncias com 

atividades biológicas, tais como, ani-malarial, anti-

helmíntica, anti-cancerígena, e inseticida 

(FARNSWORTH et al,  1969). 

Em várias espécies já foram identificados 

diterpênicos furânicos, alcalóides e outros metabólitos 

secundários (BARNES et al, 1981, SATO et al, 1980).  

O C. glandulosus, é uma erva ereta de 0,3-0,6 

metro de altura, pode ser encontrado com flores e 

sementes quase o ano todo, é utilizada como apícola, 

forrageira, de bom teor de proteínas (12% PB) para o 

gado. As sementes têm potencial para óleo, sendo comida 

por pequenas aves. Sua ecologia mostra que seu 

aparecimento aumenta com as queimadas e/ou 

perturbação do solo, sendo invasora de pomar e roça. 

Aumenta muito em anos secos. Ocorre freqüentemente 

em todas as sub-regiões, nos solos arenosos e distribui-se  

por  quase  todo  Brasil,  com  mais  4  variedades 

(POTT, 1994). 

O presente trabalho relata uma abordagem 

fitoquímica dos extratos clorofórmico e metanólico, onde 



observou-se a presença de esteróides e flavonóides, 

respectivamente.  

A  extração do óleo essencial foi feita por arraste 

de vapor d’água e os constituintes químicos foram 

identificados por cromatografia gás-líquido acoplado ao 

espectrômetro de massa. Os componentes  majoritários  

do  óleo  foram  biciclogermacreno (46,44 %) e trans-

cariofileno (26,43 %).  

 

2 - MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Local de coleta 

 

A parte aérea do C. glandulosus foi coletada no 

Campus da Universidade Federal de Rondônia em Porto 

Velho - RO, em novembro de 2001. Na ocasião foram 

confeccionadas cinco exsicatas onde dois exemplares 

foram encaminhados ao Herbário Prisco Bezerra da 

Universidade Federal do Ceará para sua identificação 

botânica. Três exemplares encontram-se depositados no 

Laboratório de Pesquisa em Química de Produtos 

Naturais da UNIR, com o número 48. 

 

2.2- Obtenção e identificação das substâncias fixas e 

voláteis  

 

1,6 Kg de folhas, talos e flores, devidamente secos 

e triturados, foi submetido à extração com etanol a 

temperatura ambiente por três dias (2 x 5 litros). A 

destilação  do solvente sob pressão reduzida forneceu  

65,6 g de extrato. Parte desse extrato, 50 g, foi misturado 

com 120,0 g de sílica gel, em seguida com o auxílio de 



um sistema formado por um funil de Buchner adaptado 

com papel de filtro, um kitazato e sob pressão reduzida, a 

mistura foi lavada com hexano, clorofórmio, acetato de 

etila e metanol. O eluato clorofórmio (17,6 g) foi 

submetido a uma cromatografia em coluna de sílica gel e 

eluído com misturas de polaridade crescente de hexano e 

clorofórmio. Dessa forma foi possível isolar um sólido 

branco, que, na presença de anidrido acético e ácido 

sulfúrico, apresentou coloração verde, indicativo de teste 

positivo para esteróides. Este sólido encontra-se em fase 

de determinação estrutural. O eluato metanólico 

apresentou teste positivo para flavonóides, em contato 

com magnésio metálico e ácido clorídrico concentrado 

(coloração vermelha) e está sendo trabalhado.  

1,0 kg de folhas, talos e flores frescas foi 

submetido à extração por arraste de vapor d’água, 

obtendo-se dessa forma 1,3 ml de óleo, que em seguida 

foi seco em um funil de vidro provido de algodão e 

sulfato de sódio anidro.  

O óleo foi analisado em um aparelho CG/MS, 

Hewlett-Packard modelo 5971A, equipado com uma 

coluna capilar com metil silicone fundido em sílica gel. 

O gás de arraste utilizado foi He (1 ml/min). A 

temperatura programada foi 50
0 

– 180
0
C em 4

0
C/min e 

depois, 180
0
-250

0
C em 10

0
C/min. A identificação dos 

constituintes foi feita por comparação dos espectros de 

massa e índices Kovats das substâncias com dados da 

literatura (ADAMS, 1989).  

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO    

 Foram identificados 7 constituintes químicos do 

óleo essencial da parte aérea de C. glandulosus, 5 



sesquiterpenos não-oxigenados e 2 oxigenados, sendo o 

biciclogermacreno (figura. 01) e o trans-cariofileno 

(figura. 02) os componentes majoritários, com 46,44 % e  

26,43 %, respectivamente. Na tabela 1, abaixo, 

encontram-se a relação dos constituintes identificados, os 

respectivos índices Kovats e percentuais. 

 
Tabela 1. Composição química do óleo essencial de 

CROTON GLANDULOSUS. 
 

Constituintes     I. Kovat                 

Teor ( %) 
Sesquiterpenos não-oxigenados 

 -elememo       1391                     

5,30 

 trans–cariofileno      1418                    

26,43 

 -humuleno       1454                      

3,84 

 -gurjuneno       1473                      

5,27 

 biciclogermacreno                             1494                                   

46,44 
  

Sesquiterpenos oxigenados 

 6,11–óxido–acor-4-ene                    1531  

                    4,47 

 cis–muurol-5-em-4--ol                   1545 

                    2,82 

 Total identificado                        

94,5 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

   

 
FIGURA 01 BICICLOGERMACRENO   FIGURA 02 trans-

CARIOFILENO 

 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Os ensaios fitoquímicos revelaram a presença de 

flavonóides e esteróides no extrato etanólico da parte 

aérea  de C. glandulosus, estando coerentes com dados da 

literatura, os quais mostram que outras espécies, que são 

utilizadas na prática da medicina popular, também 

apresentam  estes  grupos de metabólitos secundários 

(OHNO, 1979). 

 A constituição do óleo representada por 81,77% 

de sesquiterpeno não-oxigenados e 18,33% de 

sesquiterpenos oxigenados pode, possivelmente, 

apresentar atividade larvicida do mosquito Culex pipiens 

(GREACE, 2002). Por outro lado, verificou-se que um 

dos constituintes em maior concentração no óleo, o trans-

cariofileno com 26,43%, apresenta atividades analgésica 

local e anti-inflamatória  (GHELARDINI, 2000).  

H
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ABORDAGEM FITOQUÍMICA DO Solanum 

jamaicense Mill, Solanum cf. crinitum  Lam. e Solanum 

cf. rugosum  Dunal. 
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RESUMO: Objetivando o estudo das plantas do gênero Solanum, foram 

identificadas cinco espécies  presentes no Campus da Unir: Solanum 

palinacanthum Dun.; Solanum viarum Dun., Solanum licocarpum St. Hill, 

Solanum jamaicense Mill, Solanum cf. crinitum Lam. e Solanum cf. rugosum 

Dunal. Dentre estas espécies está sendo realizado um estudo fitoquímico das 

folhas, frutos e flores do S. crinitum, S. jamaicense e S. cf. rugosum, devido 

a sua abundância no Campus da Unir. Os métodos empregados para o estudo 

fitoquímico seguem as etapas de preparação dos extratos, 

desengorduramento, isolamento por coluna cromatográfica em gel de sílica, 

identificação das substâncias isoladas e realização de testes biológicos 

utilizando os extratos brutos. Os resultados foram o isolamento de três 

substâncias (S1, S2 e S3), que estão em fase de identificação e quatro 

substâncias da flor do S. crinitum. Além da inibição da ação do 

Trypanosoma cruzi e do crescimento do fungo Penicillium fellutanum. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Solanum; flores; frutos. 
 

ABSTRACT: Objectifying the study of the plants of the gender Solanum, 

we have identified five present species in the Campus of Unir: S. 

palinacanthum Dun.; Solanum viarum Dun., Solanum licocarpum St. Hill, 

Solanum jamaicense Mill, Solanum cf. crinitum Lam. and Solanum cf. 

rugosum Dunal. Among these species a phytochemistry study of the leaves, 

fruits and flowers of the S. crinitum, S. jamaicense and S. cf. rugosum, has 

been accomplished due to its abundance in the Campus Unir. The methods 

used for the study fitoquímico follow the stages of preparation of the 

extracts, retreat of the fats and pigments, isolation,  identification  of        the  
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isolated substances and accomplishment of biological tests using the gross 

extracts. The results were the isolation of three substances (S1, S2 and S3), 

that are in an identification phase and four substances of the flower of the S. 

crinitum. Besides the inhibition of the action of the Trypanosoma cruzi and 

of the growth of the mushroom Penicillium fellutanum. 

 

KEY WORDS: : Solanum; flowers; fruits. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A família das Solanaceas é constituída por 96 

gêneros, com mais de 2297 espécies (Melchor, 1964; 

Torres, 1995). O gênero Solanum tem sido de grande 

interesse devido sua utilização na medicina tradicional, 

por ser rico em alcalóides esteroidais (Mola, 1997), e 

sapogeninas esteroidais, podendo ser transformados em 

fármacos esteroidais de demanda mundial (Sato et al, 

1999), tais como: contraceptivos, anabólicos, 

antiflogísticos, antialérgicos, imunossupressores, 

diuréticos. 

Os alcalóides compõem um grupo de substâncias 

naturais com estrutura molecular bastante diversificada 

contendo pelo menos um nitrogênio básico em sua 

estrutura. Alcalóides freqüentemente apresentam 

atividade farmacológica pronunciada em um largo 

espectro de ação (Roberts, 1998). 

Os alcalóides do gênero Solanum foram 

classificados por (Shreiber, 1968), e foram subdivididos 

em cinco grupos principais, os espirosoloanos, 

epominocolestanos, os solanidanos e os compostos com 

esqueletos da solanocapsina e 3-aminoespirostanos. 
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A família das Solanaceas inclui árvores pequenas, 

principalmente arbustos, ervas, ou trepadeiras inermes ou 

com acúleos, glabros ou com pêlos simples, ramificados 

ou estrelados. As folhas são simples, alternas, às vezes 

opostas ou germinadas (aos pares) de tamanho diferente, 

com margem inteira ou não e sem estípulas. A 

inflorescência pode ser cimeira axilar ou reduzidas a 

flores solitárias. As flores são pequenas a grande e 

vistosas, geralmente perfeitas ou unissexuais, 

actnomorfas ou zigomorfas, calici campanulado a lubular 

com (4) - 5 lobos, corola com (4) - 5 lobos; (2 ou 4) 5 

estames, adnatos ao tubo da corola; giniceu com carpelos 

unidos. O fruto é uma baga, cápsula ou drupa. A 

polinização é feita principalmente por insetos e a 

dispersão por animais. Algumas espécies do gênero 

Markea são polinizadas por beija-flores e são, 

inicialmente, epífitas, crescendo em ninhos de formigas, 

depois emitem raízes até o chão e passam a desenvolver 

hábito hemiepifítico. 

 A família é conhecida por espécies de grande 

importância alimentar e condimentar; batata (Solanum), 

cubiu, pimentas em geral, pimentão (Capsicum) e tomate 

(Lycopersicon). É freqüente a utilização de espécies para 

fins ornamentais (Datera), industriais a como o tabaco 

(Nicotina), assim como medicinais; e espécies venenosas, 

que contêm alcalóides características, como muitas 

espécies de Solanum e algumas espécies dos gêneros 

Capsicum e Lycopersicon (L. Martins & M. A. S. Costa; 

M. Nee.). 

No presente trabalho coletamos 17 exemplares de 

plantas do gênero Solanum, das quais cinco delas foram 

classificadas como: Solanum palinacanthum Dun., 



Solanum licocarpum St. Hill, Solanum jamaicense Mill 

(Carvalho, 2001)., Solanum cf. crinitum Lam (Suelma, 

2001) e Solanum cf. rugosum. 

O objetivo deste trabalho, dentre estas espécies, é 

realizar um estudo fitoquímico das folhas, frutos e flores 

das espécies do gênero Solanum, a fim de isolar e 

identificar as substâncias que se façam presentes e 

realizar testes biológicos para averiguar sua eficácia 

contra agentes patogênicos. 

 

2  MATERIAIS E MÉTODOS DESENVOLVIDOS 

 

Foram coletados 17 exemplares de Solanum 

presentes em de Porto Velho - Rondônia. Realizou-se a 

confecção das exsicatas destes exemplares as quais foram 

enviadas ao Jardim Botânico do Rio de Janeiro e ao 

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), 

para identificação das mesmas. 

 Coletou-se folhas, frutos e flores das 

espécies identificadas como S. cf. crinitum, S. jamaicense 

e S. cf. rugosum, para preparação dos extratos destas 

plantas. As flores do Solanum rugosum não foram 

coletadas devido à pequena quantidade encontrada. Os 

frutos do S. cf. crinitum foram coletados no Sítio dos 

Jesuítas localizado a 1,5 Km da UNIR, no sentido 

Guajará-Mirim enquanto que as flores foram coletadas na 

mata do Campus da UNIR (8º 50’ 14’’ S; 69º 53’ 34’’ 

W). 

Os frutos foram cortados e colocados em estufa à 

60°C durante três dias e as flores foram colocadas 

também em estufa a 40ºC por 24 horas. Após este 

período os frutos e as flores foram macerados 



separadamente até obter um pó, segundo descrito na 

TABELA 01. O material vegetal foi colocado em etanol 

95% por duas semanas. Posteriormente, foram filtrados e 

colocados em contato com etanol, por mais uma semana. 

O solvente foi evaporado obtendo os extratos brutos. As 

flores, secas e moídas foram submetidas à extração em 

Soxhlet utilizando os solventes: éter de petróleo, acetato 

de etila, acetona e metanol, sendo que cada solvente foi 

refluxado por  8 (oito) horas. Após o refluxo, o material 

foi evaporado para a obtenção dos extratos semi puros 

das flores do S. cf. crinitum. 

 
 Peso (g) 

Materiais Obtidos S. cf. 

crinitum 

S. 

jamaicense 

S. cf 

rugosum  

Material Vegetal do fruto 

coletado 
3000 700 500 

Material Vegetal do fruto seco 700 200,08 190 

Massa do extrato bruto do fruto 58,0 21,23 12,56 

Material vegetal da flor coletada 190 - - 

Material vegetal da flor seca 52,34 - - 

 TABELA 1 - Quantidade de material vegetal - filtrado e evaporado 

 

Após a preparação do extrato do fruto, realizou-se 

o desengorduramento de 26,30 g do extrato bruto do S. 

cf. crinitum e 10,05g do extrato do S. jamaicense. 

 Ao extrato bruto adicionou-se uma solução de 

ácido acético 20% (essa dissolução protona os 

glicosídeos de alcalóides ou sapogeninas que ficam 

solúveis na fase aquosa). Essa solução foi colocada em 

um funil de separação e adicionou-se a solução Éter de 



petróleo/Éter etílico (1:1), aproximadamente 100-150 ml. 

A fração eteria adquire cores distintas que são os 

pigmentos e gorduras. Posteriormente separou-se a fase 

aquosa da fase orgânica e repetiu-se este procedimento 

com a fase aquosa por mais duas vezes. 

Após este procedimento, a mistura foi aquecida a 

150 ºC e adicionou-se NH4OH até o pH 9-10. A mistura 

foi levada a geladeira, obtendo-se um sólido 8,67 g de 

material desengordurado do S. crinitum e 7,05 g do S. 

jamaicense. 

 O material desengordurado do S. cf 

.crinitum foi submetido a hidrólise onde dissolveu-se 2,0 

g do  material sólido em etanol 95%  tratando-o com HCl 

3,0 M (50 ml) sob refluxo por três horas. A mistura 

reacional foi vertida em igual volume de água gelada e 

alcalinizada com NH4OH até pH 9-10. Posteriormente a 

reação foi isolada com CHCl3, e seca com Na2SO4. A 

fase orgânica foi filtrada e evaporada obtendo-se um 

sólido denominado (A1). O material bruto foi analisado 

por CCF (cromatografia de camada fina), revelado com 

Dragendorf e apresentou uma mistura de alcalóides. Em 

seguida este material foi submetido a coluna 

cromatográfica em gel de sílica usando a mistura 

CHCl3/MeOH , a fim de isolar os alcalóides presentes.  

 

73 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Da coluna cromatográfica de A1, reunidas as 

frações 3 e 4, apresentado duas substâncias de 

comportamento cromatográfico bem distintos. Este 

material foi cromatografado em gel de sílica eluindo-se 

com Hexano/EtOAc e desta coluna obteve-se uma 



substância pura (S1) como sólido branco, que pesou 46,4 

mg, de p.f. 130 ºC. 

Foram reunidas as frações de 5-7 e recristalizadas 

em CHCl3. Onde se obteve um sólido branco (S2), que 

pesou 61,8 mg, com p.f. 275-280 ºC. 

Foram reunidas as frações 99-105 e submetidas a 

nova coluna cromatográfica em gel de sílica, já que 

observou-se apenas duas substâncias de comportamento 

cromatográfico  bem distintos. A coluna foi eluida com 

MeOH/CHCl3 95% e obteve-se a substância (S3), que 

pesou 48,5 mg, cujo p.f. é 180-185 ºC. 

As três substâncias isoladas, denominadas de S1, 

S2 e S3, estão sendo identificadas pela Central Analítica 

do Núcleo de Pesquisa em Produtos Naturais (NPPN) da 

UFRJ, encontram-se em fase de análise espectroscópica 

de RMN de 
1
H e 

13
C, massas e infravermelho. 

Com os extratos já preparados da flor, foi 

realizado uma coluna cromatográfica em gel de sílica do 

extrato éter de petróleo,  com acompanhamento de 

cromatografia de camada fina (CCF) para o isolamento 

dos princípios ativos presentes. Desta coluna foram 

reunidas as frações 3 e 4 (SCF –1), apresentando-se 

como um sólido branco p.f. 60 – 62ºC e pesando 938,3 

mg. As frações 68 e 69 (SCF –2) p.f. 168 – 171ºC e 

massa de 49 mg. As frações 13 a 22 (SCF –3) e as 

frações 61 a 67 (SCF –4), apresentam-se puras com p.f. 

72 – 75ºC e 77 – 80ºC pesando respectivamente 970 mg e 

14,3 mg. 

Estas quatro substâncias isoladas da flor do S. cf 

.crinitum  encontram-se na Universidade Federal do 

Mato-Grosso para identificação por análise 

espectroscópica. 



3.1 Testes Biológicos 
 

Foram realizados testes biológicos utilizando 
os extratos brutos dos frutos do S. cf .crinitum, S. 
jamaicense e S. cf. rugosum. 
 Utilizou-se 1,48 g de extrato bruto do S. cf 
.crinitum, 1,25 g de extrato do S. jamaicense e 1,12 g 
de extrato S. cf. rugosum.  
 Inicialmente, para realização dos testes 
biológicos foram selecionados os patógenos, 
Leishmania mexicana amazonensis e Trypanosoma cruzi, 
sendo este último selecionado para a realização dos 
testes biológicos devido a sua resistência (4,8% de 
mortalidade) a uma alta concentração inicial 
(10µg/mL) de extrato bruto das plantas do gênero 
Solanum. 

Primeiramente, foram utilizadas as formas 
infectantes (Tripomastigotas) de T. cruzi, cultivadas 
em meios de culturas e posteriormente adicionada a 
concentração de 0,1 µg/mL de extrato bruto das três 
espécies de Solanos selecionados. Após o período 
de 4 e 24 horas, foram realizadas as leituras para 
determinação da porcentagem de mortalidade nesta 
concentração (TABELA 2). 

 



TABELA 2  Mortalidade de tripomastigotas de T. cruzi na 
presença de 0.1µg/mL de extrato. 

 

Após os testes com as formas infectantes, foram 

utilizados as formas não infectantes (epimastigotas) de T. 

cruzi sendo também cultivadas em meios de culturas e 

posteriormente adicionadas as concentrações de 0,001 

µg/mL e 0,1 µg/mL de extrato bruto dos Solanos. Após o 

período de 4 e 24 horas, foram realizadas as leituras para 

determinação da porcentagem de mortalidade nas 

concentrações determinadas e dos extratos das espécies 

de Solanos (TABELA 3).   

 

Mortalidade de tripomastigotas de T. cruzi na presença de 0.1µg/mL 

de extrato das plantas do gênero Solanum. 

 4 Horas 24Horas 

Nº de 

parasitas/ 

mL 

Taxa de 

mortalidade 

(%) 

Nº de 

parasitas/ mL 

Taxa de 

mortalidad

e (%) 

Controle 39,7x10
6 

- 14,5x10
6
 - 

S. 

cf.crinitum  

39,7x10
6
 0 14,2x10

6
 2 

S. jamaicense 39x10
6
 1,7 14x10

6
 3,4 

S. cf  

rugosum 

0 100 0 100 



 TABELA 3 Mortalidade de epimastigotas de T. cruzi nas 
concentrações de  0,001 µg/mL e 0,1 µg/mL de extrato bruto. 

 

Após a investigação destes resultados realizou-se 

uma comparação da porcentagem de mortalidade nos 

períodos de 4 e 24 horas, entre as formas infectantes e 

não infectantes de T. cruzi a uma concentração de 0.1 

µg/mL de extrato bruto das espécies de solanos 

(TABELA 4). 

 

 

 

 

 

 

 
TABELA 4 - Mortalidade de estágios T. cruzi na presença de 
0.1µg/mL de extrato Bruto. 

Mortalidade de epimastigotas de T. cruzi na presença de diferentes 

concentrações de extratos brutos dos frutos das plantas do gênero 

Solanum. 

Extratos 0,001µg/mL 0,1µg/mL 

 4 Horas 24Horas 4 Horas 24Horas 

Taxa de 

mortalidad

e (%) 

Taxa de 

mortalidade 

(%) 

Taxa de 

mortalidade 

(%) 

Taxa de 

mortalid

ade (%) 

Controle - - - - 

S. 

cf.crinitum 

21 25,7 23,3 27,7 

S. jamaicense 23,3 19,8 27,7 26,7 

S. cf  

rugosum 

18,8 38,6 100 100 



 
 
 
 

Foram realizados testes de inibição de 
crescimento em meio de cultura líquido  e meio de 
cultura sólido, do fungo Penicillium fellutanum 
utilizando a concentração de 10 µg/mL de extrato 
bruto, sendo este observado durante um período de 
10 dias (TABELA 5). 

 
 
 
 
 
 
 

Mortalidade de estágios T. cruzi na presença de 0.1µg/mL de 

extrato das plantas do gênero Solanum. 

 Epimastigota Tripomastigota 

4 Horas 24Horas 4 Horas 24Horas 

Taxa de 

morta- 

lidade 

(%) 

Taxa de 

mortali- 

dade (%) 

Taxa de 

mortali- 

dade (%) 

Taxa de 

mortali- 

dade (%) 

Controle - - - - 

S. 

cf.crinitum 

23,3 27,7 0 2 

S. jamaicense 27,7 26,7 1,7 3,4 

S. cf  

rugosum 

100 100 100 100 



Crescimento do fungo Penicillium fellutanum em presença de 10µg/mL de 

extrato bruto das plantas do gênero Solanum (tempo de observação de 10 

dias). 

Extratos Meio líquido Meio sólido Esporulação 

 4 Horas 24Horas 4 Horas 

Controle 

Ótimo 

Razoável 

Ótimo 

Bom 

Ótimo 

Bom 

Bom 

Não cresceu 

Presente 

Presente/tardia 

Presente 

Ausente 

S. 

cf.crinitum 
S. jamaicense 

S. cf  

rugosum 
   TABELA 5 Crescimento do fungo Penicillium fellutanum em 
presença de  
                       10µg/mL de  extrato bruto. 

 
Finalizando os testes biológicos, foi realizado 

uma curva de crescimento com a levedura 
Sacromyces cerevisae na presença de 10µg/mL de 
extrato bruto dos solanos. Onde o S. cf. rugosum 
apresentou o melhor resultado, inibindo 
consideravelmente o crescimento desta levedura, 
enquanto o S. cf. crinitum e o S. jamaicense 
apresentaram resultados negativos a esse teste. 

Na forma não infectante de T. cruzi a 
utilização do extrato a uma concentração de 0.1 
µg/mL,  do Solanum cf. rugosum teve 100% de 
mortalidade tanto nos intervalos de 4 e 24 horas. 
Em comparação com os 27,7% de mortalidade do S. 
jamaicense no intervalo de 4 horas e do S. crinitum no 
intervalo de 24 horas. 



 Com a forma infectante o Solanum cf. rugosum 
apresentou os mesmos resultados de 100% de 
mortalidade a uma mesma concentração, tanto nos 
intervalos de 4 ou 24 horas, além de inibir o 
crescimento do fungo P. fellutanum. 
 
  
4 CONCLUSÕES 

 

 Analisando todos os resultados apresentados nesta 

pesquisa, pode-se concluir que as plantas do gênero 

Solanum, apresentaram compostos ativos como alcalóide 

esteroidais e outras substâncias que possuem alto poder 

de inibição para determinados patógenos, além de poder 

ser usados como matéria-prima na obtenção de fármacos.  

Por serem espécies nativas da região Amazônica, 

podem ter um valor comercial devido à facilidade de 

cultivo e tamanho dos frutos. 
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RESUMO: A planta Cipura paludosa Aubl. apresenta classes de 

substâncias como: alcalóides, flavonóides e saponinas esteroidais. No 

presente trabalho foram utilizados apenas os bulbos da planta para o estudo 

fitoquímico e avaliação antimicrobiana, sendo o caule subterrâneo ( bulbo) a 

parte da planta utilizada pela população ribeirinha no tratamento de 

amebíase. A metodologia empregada para o isolamento das substâncias da 

planta constou da preparação de eluatos, onde foram isoladas duas 

substâncias. Com o extrato bruto foram realizados testes biológicos, dos 

quais a planta Cipura paludosa inibiu a ação do Trypanosoma cruzi e do 

fungo Penicillium fellutanum. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Cipura paludosa; Trypanosoma cruzi; Penicillium 

fellutanum. 

 

SUMMARY: The plant Cipura paludosa Aubl. has substances like as 

alkaloids, flavonoids and steroidals saponinas. In this work were just used 

bulbs of the plant to the phythochemistry studies and antimicrobeane 

research because the part of plants has been used by the population in the 

amoeba treatment. The metodology used to isolate compounds from Cipura 

paludosa consisted of the preparation of the eluates, where were isolated two 

substances. With the rough extract were achieved biological testes which 

Cipura paludosa inhibited the action of Trypanosoma cruzi and fungi 

Penicillium fellutanum. 
 
KEY WORDS: Cipura paludosa; Trypanosoma cruzi; Penicillium 

fellutanum. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A flora brasileira é muito rica em espécimes com 

propriedades terapêuticas. As plantas têm sido 

amplamente utilizadas na medicina popular, no entanto, 

muitas não foram estudadas, não havendo comprovação 

sobre sua eficiência. 

Na medicina popular há vários exemplos de 

plantas utilizadas para os mais diversos fins, além de 

haver facilidade de disponibilização de recursos para 

serem investigados. 

Embora os avanços tecnológicos na química e na 

farmacologia tenham possibilitado a descoberta de 

agentes terapêuticos, obtidos de plantas medicinais, é de 

grande interesse a busca de novas substâncias que 

venham apresentar maior atividade farmacológica e 

menores efeitos adversos, visando obter fármacos para o 

tratamento de doenças sem cura. 

Considerando os aspectos mencionados, o 

presente trabalho objetiva realizar estudo fitoquímico e 

avaliar a atividade antimicrobiana da planta Cipura 

paludosa Aubl., já que existem relatos populares do uso 

da planta para o combate de doenças que possam ser 

causadas por bactérias. 

O interesse em estudar a Cipura paludosa se deu 

a partir de uma viagem realizada na Hidrovia do Rio 

Madeira, em que um espécime deste gênero, encontrado 

na comunidade de Cujubim Grande e Itapirema, foi 

apontado pela população ribeirinha como antidiarréico e 

no combate a amebíase, que é um problema bastante 

presente na região. 



A planta pertence a família  Iridaceae em que a 

maioria dos representantes são plantas herbáceas 

possuindo alguns arbustos. Esta família apresenta classes 

de compostos químicos como: alcalóides, flavonóides e 

saponinas esteroidais (Dahlgren et al., 1985). 

A Cipura paludosa é uma monocotiledônea que 

apresenta raízes adventícias formando um sistema 

fasciculado, o caule é subterrâneo – bulbo, folhas glabras, 

ensiformes, estreitas, lineares com nervuras paralelas, do 

mesmo comprimento do pedúnculo florífero, flores alvas, 

amareladas, trímeras, aromáticas, dispostas sobre 

pedúnculo de 25 centímetros de comprimento em hastes 

que saem do meio de 2 -3  folhas.  

O bulbo é carnoso, compacto, coberto por 

brácteas sendo interiormente amarelo, um pouco 

aromático de propriedades emenagogas e diuréticas, 

usado para combater escrófulas e gonorréia. Habita 

prados encharcados ( Corrêa,1994; Braga, 1960). 

A Cipura paludosa é conhecida como alho do 

mato, alho da campina, alho do campo, cebolinha do 

campo, coqueirinho, coquinho e vareta Corrêa (1994). 

 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O estudo fitoquímico da Cipura paludosa, foi 

realizado com os bulbos da planta, que é parte utilizada 

pela população ribeirinha no combate a amebíase, sendo 

empregada na forma de chá. 

Para estudo fitoquímico da C. paludosa seguiram-

se os seguintes passos: 

 



 

2.1. Coleta e identificação botânica 

 O material vegetal foi coletado durante uma 

viagem realizada na Hidrovia do Rio Madeira, nas 

comunidades de Cujubim Grande e Itapirema. Foram 

preparadas de exsicatas da planta e estas foram enviadas 

ao herbário do Instituto Nacional de Pesquisas da 

Amazônia (INPA), para identificação botânica, que se 

deu em julho de 2001. 

 

 

2.2  Preparação das amostras e obtenção do extrato 

etanólico 

 A planta foi coleta e 1,5 Kg (bulbos), foram 

cortados e secos  em estufa a 40°C durante três dias. 

Após este período o material vegetal foi macerado 

obtendo-se uma massa de 150 g. 

O material vegetal seco e moído foi colocado em 

contato com etanol  95% por oito dias. Após este 

período, o material foi filtrado e repetiu-se o 

procedimento anterior. Os extratos etanólicos foram 

reunidos e evaporados, obtendo-se uma massa de 17,25 g 

de extrato bruto. Posteriormente, o extrato foi submetido 

a coluna filtrante em gel de sílica, utilizando solvente em 

gradiente de eluição: hexano, clorofórmio, acetato de 

etila, metanol e metanol/água (5%, 10%). 

Realizaram-se testes com o extrato etanólico, 

específicos para alcalóides, flavonóides, terpenos e 

esteróides, os quais apresentaram-se positivos para 

alcalóides, terpenos e flavonóides e negativo para 

esteróides.  



Os elutatos CHCl3 e acetato de etila foram 

submetidos a coluna cromatográfica em gel de sílica, 

sendo acompanhados por cromatografia de camada fina 

(CCF) e revelação na luz ultravioleta (UV), a fim de 

isolar as substâncias presentes. 

A coluna crormatográfica dos eluatos hexânico e 

clorofórmio apresentaram frações muito impuras e de 

difícil purificação. 

A fração acetato de etila foi eluida com 

hexano:EtOAc em gradiente de eluição e desta coluna 

foram isoladas duas substâncias apresentando-se como 

sólidos cristalinos amarelo intenso de massa 23,0 mg (p.f. 

125-127 
o
C) e 145,0 mg (p.f. 144-147 

o
C), 

respectivamente. 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Na realização do estudo fitoquímico da Cipura 

paludosa foram isoladas, até o presente momento, da 

fração semi-pura EtOAc, duas substâncias que serão 

submetidas a análise por espectroscopia de RMN e 

massas.  

 Em paralelo ao estudo fitoquímico, o extrato 

etanólico da planta foi submetido a testes biológicos em 

meios de cultura quanto a mortalidade de parasitas. Os 

patógenos foram: Leishmania mexicana amazonensis e 

Trypanosoma cruzi na forma não infectante 

(epimastigota) e infectante (tripomastigota). 

 O primeiro teste foi realizado com a finalidade de 

observar a mortalidade de parasitas na presença de uma 

concentração inicial para o meio de cultura, de 10µg/mL 



de extrato bruto da planta sendo observado após 24 

horas. O extrato foi submetido em contato com L. 

mexicana amazonensis e Epimastigota T. cruzi obtendo-

se mortalidade de 100% para os dois parasitas (TAB. 01). 

 

 
TABELA 01 - Mortalidade de parasitas na presença de 

10µg/mL de extrato bruto 

 

Mortalidade de parasitas na presença de 10µg/mL de extrato 

bruto da planta após o período de 24 horas. 

 

Extrato 

L. mexicana amazonensis  

Epimastigotas T. cruzi 

 Parasitas/ 

mL 

Mortalidade 

(%) 

Parasitas/ 

mL 

Mortalidade 

(%) 

Controle 
 

13x10
6 

 

- 

 

10,5x10
6
 

 

- 

CPBU* 0 100 0 100 

*CPBU - Cipura paludosa   

 

O segundo teste foi realizado com epimastigotas 

Trypanosoma cruzi com diferentes concentrações de 

extrato da planta ao longo do tempo. A partir das 

concentrações utilizadas observou-se a porcentagem de 

mortalidade do parasita em intervalos de tempo (TAB. 

02). 

 

TABELA 02 - Mortalidade de epimastigotas de T. cruzi 

na presença de diferentes concentrações de extrato 

 



Mortalidade de epimastigotas de T. cruzi na presença de diferentes 

concentrações de extrato bruto da plantas ao longo do tempo. 

Extrato 0,001µg/mL 0,1µg/mL 

 4 Horas 24Horas 4 Horas 24Horas 

Paras

./ mL 

Mort

. (%) 

Paras./ 

mL 

Mort. 

(%) 

Paras./ 

mL 

Mort. 

(%) 

Paras./ 

mL 

Mort

. (%) 

Controle 

 

45x1

0
6 

 

- 

 

50,5x10
6
 

 

- 

 

45x10
6
 

 

- 

 

50x10
6
 

 

- 

CPBU 
34x1

0
6
 

24,4 33x10
6
 34,6 33,5x10

6
 

25,5 28x10
6
 44,5 

 

Com estes resultados, foi observado que quanto 

maior a concentração de extrato bruto da planta em 

intervalos de tempo maiores, maior é a taxa de 

mortalidade dos parasitas epimastigotas de Trypanosoma 

cruzi. 

O terceiro teste foi realizado com a forma 

infectante do Trypanosoma cruzi – tripomastigota. Os 

dados obtidos comprovaram que em uma alta 

concentração de extrato da planta (0,1µg/mL), a forma 

infectante, tripomastigota, obteve um índice de 

mortalidade maior (77, 9%) do que a forma não 

infectante, epimastigota (44,5%) (TAB. 03). 

 

 

TABELA 03 - Mortalidade de estágios T. cruzi na 

presença de 0.1µg/mL de extrato da planta 

 



Mortalidade de estágios T. cruzi na presença de 0.1µg/mL de extrato 

da planta ao longo do tempo. 

 Epimastigota Tripomastigota 

4 Horas 24Horas 4 Horas 24Horas 

Paras

./ mL 

(x10
6

)  

Mort. 

(%) 

Paras./ 

mL 

(x10
6
) 

Mort. 

(%) 

Paras./ 

mL 

(x10
6
) 

Mort. 

(%) 

Paras

./ mL 

(x10
6

) 

Mort

. (%) 

Controle 

 

45
 

 

- 

 

50,5 

 

 

- 

 

39,7 

 

 

- 

 

14,5 

 

- 

CPBU 

 

33,5 

 

25,5 

 

28 

 

 

44,5 

 

13,7 

 

 

65 

 

3,2 

 

77,9 

 

 

 

Foram realizados testes biológicos com a levedura 

Saccharomyces cerevisae, quanto ao crescimento da 

mesma em presença de 10µg/mL de extrato bruto da 

planta, com esse teste foi  observado que o extrato da 

planta não inibiu o crescimento da levedura. 

O extrato da planta foi submetido a testes em 

meios de cultura contendo o fungo Penicillium 

fellutanum (TAB. 04) e evidenciou a inibição total do 

crescimento do fungo em meio líquido. 

 

 

 

 

TABELA 04 – Crescimento do fungo Penicillium 

fellutanum em presença de 10µg/mL de extrato 

 



Crescimento do fungo Penicillium fellutanum em presença de 

10µg/mL de extrato bruto da planta (tempo de observação de 

10 dias). 

Extrato

s 

Meio líquido Meio sólido Esporulação 

 4 Horas 24Horas 4 Horas 

Controle Ótimo Ótimo Presente 

CPBU Não cresceu Razoável Presente/tardia 

 

 

Nesta investigação foram obtidos resultados 

satisfatórios com a cultura de Penicillium fellutanum em 

presença de extrato da planta Cipura paludosa, pois do 

fungo Penicillium é produzido um antibiótico que age em 

uma grande variedade de doenças causadas por bactérias, 

incluindo a gonorréia (Raven et al., 1996), a qual pode 

ser combatida pela Cipura paludosa. 

 

 

4. CONCLUSÕES  

 

Conforme os resultados obtidos na pesquisa, serão 

realizados estudos com o objetivo de identificar quais 

substâncias presentes na Cipura paludosa são 

responsáveis por inibir o crescimento do fungo 

Penicillium fellutanum. 

Inicialmente, foram preparados mais extratos e 

eluatos para a continuidade da realização de avaliações 

da planta para atividade antimicrobiana e determinar sua 

eficácia contra agentes patológicos. 



As substâncias isoladas serão identificadas por 

métodos espectroscópicos, a fim de elucidar as moléculas 

isoladas. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

         A atual crise mundial de energia tem atingido 

diversas nações em diferentes proporções de grandeza. 

As previsões do consumo de energia no mundo, 

acompanhando o crescimento populacional não 

controlado, têm despertado o interesse de líderes de 

diversos países em elaborar planos alternativos de energia 

para suprir as necessidades de consumo atual e demanda 

futura. No Brasil, a crise energética reside principalmente 

na adoção de sistemas orientados à produção de grandes 

blocos de energia destinados ao atendimento das regiões 

decisórias do país, atendo-se às questões dos espaços 

economicamente ativos, sem preocupar-se com as 

necessidades energéticas das demais regiões. Tais 

sistemas tendem a inibir a produção energética com base 

nas vocações regionais, gerando assim um processo de 

desenvolvimento auto-sustentado, agregando emprego e 

renda à população, principalmente nas regiões mais 

afastadas e menos privilegiadas.  

         Em Rondônia, o abastecimento de energia elétrica, 

aliado ao isolamento geográfico, constituíram –se 

enclaves ao desenvolvimento do Estado por longos anos. 

Com a pavimentação da BR 364, a entrada em operação 

da Usina Hidrelétrica de Samuel e a construção do linhão, 

o fornecimento de energia foi parcialmente resolvido para 

a capital e para  algumas cidades localizadas às margens 

da BR. No entanto, os critérios de beneficiamento destas 

localidades fizeram com que as comunidades isoladas do 

estado de Rondônia, as quais possuem um mercado 



reduzido, ficassem desprovidas deste vetor constituinte 

de conforto e desenvolvimento.  

         Atualmente, o estado de Rondônia apresenta uma 

forte dependência do consumo de óleo Diesel, decorrente 

do crescimento da geração térmica. O abastecimento do 

Diesel, cujo transporte enfrenta dificuldades, tanto no 

período chuvoso, quando as estradas tornam-se precárias, 

quanto no período de estiagem, eleva o custo operacional 

da geração termelétrica. As perspectivas futuras revelam 

uma tendência maior ao consumo do óleo Diesel na 

geração de energia, o que constitui um entrave ao 

desenvolvimento auto-sustentado das comunidades, 

principalmente daquelas localizadas em áreas mais 

afastadas. A viabilização do abastecimento destas 

localidades passa pela utilização de fontes alternativas 

renováveis de energia e, nesta perspectiva, Rondônia 

apresenta-se como região de expansão agrícola, onde a 

utilização de resíduos agrícolas para geração de 

eletricidade poderá contribuir para a utilização racional 

da biomassa. 

         A utilização da biomassa enquadra-se, portanto, nos 

parâmetros de desenvolvimento sustentável, permitindo a 

criação de emprego e renda na região, reduzindo os 

custos relativos à questão energética e eliminando ou 

reduzindo as emissões de carbono, sem agredir o meio 

ambiente.  

         

         Partindo-se destas premissas, é que se pretende 

discutir a questão energética no estado de Rondônia numa 

perspectiva de sustentabilidade, ao propor um modelo de 

geração de energia descentralizada através da produção 

energética com base em resíduos agrícolas. Para lograr tal 



intento, apresentamos, além desta (1) introdução, as 

seguintes seções: (2) procedimentos metodológicos, (3) 

resultados e discussão, (4) conclusão e (5) referências 

bibliográficas. 

            

 

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

         Manerrs (1986), ao analisar a questão energética, 

afirma que o desenvolvimento econômico numa região 

gira em torno do aproveitamento dos recursos de energia 

no âmbito daquela. No entanto, a geração de energia 

depende dos recursos naturais finitos e provoca inúmeros 

impactos sócio-ambientais, inclusive de saúde pública. 

Torna-se, portanto, fundamental, o planejamento da 

oferta e o gerenciamento da demanda, incluindo aspectos 

técnicos, econômicos, ambientais, políticos e sociais, de 

modo a promover a alocação eficiente de recursos e 

minimização de impactos negativos ao meio ambiente. 

         Segundo dados levantados pelo pesquisador 

britânicos Hall (1991), a biomassa representava cerca de 

14% da energia utilizada no mundo, o que constituía para 

os países em desenvolvimento a maior fonte energética, 

equivalente à cerca de 35%. 

         Para o caso do uso de resíduos agrícolas como 

proposta de geração descentralizada de energia em 

Rondônia, foram levantadas as produções agrícolas das 

culturas de arroz e milho (censo Agropecuário/ IBGE, 

2000). Na determinação do potencial de suprimento de 

resíduos, foram realizados os seguintes cálculos: 

Quantidade total de resíduos (CRE) 

              CRE = MC X CR 



Quantidade disponível de resíduos (RD) 

                RD = CRE X CD 

                                    100 

         Onde: 

     Coeficiente de resíduos (CR) = expressa a relação 

entre as quantidades de resíduos totais (base seca) e a 

massa da colheita com a umidade de campo. 

     Coeficiente de disponibilidade (CD) = relação entre 

quantidade de resíduos disponíveis (base seca) e a massa 

total de resíduos, em %. 

         A partir do potencial de resíduos, foi efetuado o 

cálculo do potencial teórico de energia gerada e a 

capacidade instalada, em cada município do estado de 

Rondônia, através das seguintes fórmulas:      

          

Cálculo de energia gerada a partir dos resíduos 

disponíveis 

EG (res) = PR (res) X PCI (res) Xµ  

                               860   

Onde:  

     PR (res) = potencial teórico de resíduos disponíveis 

(t/ano) 

     PCI (res) = poder calorífico inferior de cada tipo de 

cultura (Kcal/Kg) 

              µ =  rendimento de conversão, sendo o 

rendimento termodinâmico adotado de 15% (sistema de 

caldeira de 20 bar, turbina de condensador atmosférico), 

próprio para geração de energia em pequenas 

comunidades, segundo cálculos do Centro Nacional de 

Referência em Biomassa. 

Cálculo da Potência Teórica 

POT = EG (Mwh/ano) 



              8760* FC 

 

Onde:  

FC= fator de carga do sistema interligado (número de 

horas de operação/ 8760) adotado igual ao da situação 

atual. 

 

 

 

2. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

          

         A tabela a seguir mostra os resultados obtidos 

(potencial de energia gerada e capacidade instalada) para 

cada município de Rondônia, na tecnologia adotada para 

os resíduos agrícolas, atingindo gerações de mais de 

100.000 Gwh/ano.        

TABELA 1 – Substituição de combustíveis fósseis por 

biomassa – resíduos agrícolas 

 

MUNICÍPIO 

 

 

RESÍDUOS 

AGRÍCOLAS 

 

 

CICLOS A VAPOR 

DE PEQUENO 

PORTE (µ= 15%) 

Energi

a 

gerada 

Potencia 

Instalada 

 

 

Alta Floresta 

 

Arroz 

 

3.576 

 

2.110,7

3 

 

0,25 

 

Milho 

 

11.241 

5.881,9 

 

0.68 

 



 

Alto Alegre 

Arroz 

 

 

2.009 

1.185,8 

 

0,14 

 

Milho 5.822 3.046,8 0,35 

 

Alto Paraíso 

Arroz 2.240 1.322,1 0,15 

Milho 5.822 3.046,3 0,35 

 

Alvorada  

D’Oeste 

Arroz 3.868 2.283,0 0,26 

Milho 3.741 1.957,5 0,23 

 

Ariquemes 

Arroz 1.450 855,8 0,097 

Milho 1.500 7.84,8 0,09 

 

Buritis 

Arroz 1.530 903,07 0,10 

Milho 3.731 1.955,4 0,23 

 

Cabixi 

 

 

 

 

Arroz 6.800 4.013,6 0,46 

Milho 9.900 5.180,2 0,59 

 

 

 

Cacaulândia 

Arroz  

 

 

8.040 

 

 

 

4.745,6 

 

 

 

0,55 



 

 

Milho  

 

 

 

1.750 

 

 

 

 

915,6 

 

 

 

 

0,10 

 

 

Cacoal 

 

 

Arroz  

7.760 

 

4.580,3 

 

0,53 

Milho 17.360  

9.083,7 

1,04 

 

 

Campo Novo 

de Rondônia 

 

 

Arroz  

1.863 

 

 

1.099,6 

0,13 

Milho 2.478  

1.296,6 

0,15 

 

 

Candeias do 

Jamari 

 

 

Arroz  

 

1.063 

 

 

627,43 

 

0,07 

Milho  

116 

 

60,7 

0,0069 

 

 

 

Castanheiras 

 

 

Arroz  

 

1.554 

 

 

917,24 

 

 

0,10 

Milho 1.390 727,32  

0,08 

 

 

 

Arroz 1.800 1.624,4 1,21 



Cerejeiras 

 

 

Milho 4.800 2.511,6 0,29 

 

Chupinguaia 

Arroz 1.120  

661,07 

0,075 

Milho 2.250 1.177,3 0,14 

 

 

 

Colorado  

D’Oeste 

Arroz 4.550  

2.685,6 

0,30 

Milho 1.200 6.5279 0,71 

 

Costa 

Marques 

 

 

 

Arroz 462  

 

272,69 

0,31 

Milho 429  

224,47 

0,025 

 

Corumbiara 

 

 

Arroz 7.000 4.131,7 0,48 

Milho 6.400 3.348,8 0,39 

 

 

 

Cujubim 

 

Arroz 608 358,87 0,040 

Milho 264 138,13 0,015 



 

 

 

Espigão 

D’Oeste 

 

Arroz 2.932 1.730,6 0,19 

Milho 5.544 2.900,9 0,331 

 

 

Gov.  

Jorge Teixeira 

Arroz 2.200 1.298,5 0,15 

Milho 3.240 1.695,35 0,19 

 

 

 

 

Guajará-

Mirim 

Arroz 620 365,95 0,041 

Milho 1.266 662,44 0,075 

 

 

 

Itapuã 

d’Oeste 

Arroz 1.029 607,3 0 ,07 

Milho 110 57,6 0,006 

 

 

Jaru 

 

Arroz 4.095 2.419,42 0,28 

Milho 8.208 4.294,8 0,49 

 

 

Ji-Paraná 

 

Arroz 1.604 626,85 0,071 

Milho 1.913 1.000,9 0,12 

 

 

Arroz 7.370 4.350,12 0,50 



Machadinho 

d’Oeste 

 

Milho 5.304 2.775,3 0,32 

 

Ministro 

Andrezza 

 

Arroz 1.599 943,8 

 

0,10 

Milho 4.854 2.539,8 0,29 

 

Mirante da 

Serra 

Arroz 1.300 767,32 0,088 

Milho 2.080 1.088,37 0,12 

 

Monte Negro 

 

 

 

Arroz 480 283,32 0,033 

Milho 720 376,75 0,044 

 

 

Nova 

Brasilândia 

Arroz 4.712 2.781,2 0,31 

Milho 8.555 4.476,46 0,51 

 

 

 

 

Nova Mamoré 

Arroz 2.160 1.274,9 0,197 

Milho 3.300 1.726,7 0,09 

 

 

 

 

Nova União 

Arroz  

1.274 

751,98 0,13 

Milho 2.114 1.106,17 0,25 



 

 

 

Novo  

Horizonte 

Arroz 3.651 2.154,9 0,3 

Milho 5.152 2.695,8 0,085 

 

 

 

Ouro Preto 

D’Oeste 

 

Arroz 1.274 751,98 0,28 

Milho 4.696 2.457,2 0,075 

 

 

 

Parecis 

Arroz 1.120 661,07 0,090 

Milho 1.500 784,89 0,082 

 

 

 

Pimenta 

Bueno 

Arroz 1.208 713,01 0,072 

Milho  632,09 0,034 

 

 

 

Pimenteiras 

Arroz  

 

500 

295,12 0,034 

Milho  

1.182 

618,49 0,07 

Presidente 

Médici 

Arroz 3.825 2.257,6 0,26 



 Milho 5.808 3.039,06 0,34 

 

Porto Velho 

 

 

 

Arroz 1.021 602,65 0,069 

Milho 1.249 653,55 0,075 

 

 

 

 

Rio Crespo 

Arroz 408 283,31 0,032 

Milho 1.121 586,57 0,067 

 

 

 

Rolim de 

Moura 

Arroz 6.287 3.710,9 0,43 

Milho 6.912 3.616,7 0,42 

 

 

 

Santa Luzia 

Arroz 4.392 2.592,3 0,3 

Milho 9.187 4.807,15 0,54 

 

 

 

São Felipe 

Arroz 2.516 1.721,16 0,20 

Milho 5.936 3.106,04 0,36 

 

 

 

 

São Francisco 

do Guaporé 

Arroz 2.936 1.732,97 0,20 

Milho 2.182 1.141,74 0,13 



 

 

 

São Miguel 

Arroz 8.802 2.834,38 0,32 

Milho 5.777 3.022,8 0,35 

 

 

 

Seringueiras 

Arroz 1.632 963,29 0,20 

Milho 1.614 844,5 

 

0,097 

 

Teixeiropólis 

 

 

Arroz 748 441,5 0,05 

Milho 1.614 82,9 0,009 

 

 

 

 

 

Theobroma 

Arroz 2.200 1.298,54 0,15 

Milho 2.850 1.491,27 0,17 

 

 

 

 

Urupá 

Arroz 2.431 1.434,89 0,17 

Milho 4.080 134,8 0,24 

 

 

 

 

Vale do Anari 

Arroz 2.071 1.222,4 0,14 

Milho 1.344 703,25 0,08 

 

 

Arroz 1.81 697,08 0,08 



 

 

Vale do 

Paraíso 

Milho 2.805 1.467,74 0,17 

 

 

 

 

Vilhena 

Arroz 7.500 4.426,86 0,50 

Milho 1.080 565,1 0,065 

 

 

       A análise do potencial de geração de energia a partir 

da biomassa disponível no estado de Rondônia, em 

particular de resíduos agrícolas, indica um grande 

potencial, como esperado. Diversos municípios isolados 

do Estado apresentam como atividades econômicas 

principais, o extrativismo e a agricultura de subsistência. 

Os resíduos poderiam ser empregados como alternativas 

energéticas, visando o atendimento dessas comunidades. 

Ademais, devido à intensa utilização de mão-de-obra, 

sobretudo na etapa de produção, tal opção poderá 

possibilitar a geração de empregos, ajudando a minimizar 

o êxodo rural. 

 

 

3.CONCLUSÃO 

 

         O desenvolvimento socioeconômico  no Estado de 

Rondônia poderá ser alcançado a partir do momento que 

toda sua população dispuser de energia confiável, sendo 

por tal ocasião desenvolvidas suas vocações econômicas 

como a agroindústria, o ecoturismo, etc.     



         De acordo com o estudo, pode-se constatar que a 

utilização da biomassa produzida localmente nas 

comunidades como fonte alternativa de energia, surge 

como possibilidade viável e sustentável. Em termos 

sócio-ambientais, as vantagens da biomassa são 

inúmeras. Se cultivadas de forma sustentável, seu manejo 

e utilização não acarretam acréscimos de CO2 à 

atmosfera. 

         No entanto, para que as potencialidades de 

bioenergia sejam devidamente aproveitadas, é preciso 

que os planejadores do setor energético reconheçam a sua 

importância como vetor de desenvolvimento regional e 

sustentável. Torna-se necessário o fomento à pesquisa e o 

desenvolvimento de projetos de aproveitamento 

energético de biomassa, com vistas à oferta de empregos 

e melhoria de padrão de vida das comunidades e regiões 

em desenvolvimento. 
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RESUMO : O PIR tem sua origem nas tendências de planejamento 

energético a mínimo custo, o PIR consiste no planejamento do 

desenvolvimento energético de um ou mais setores levando em 

consideração: as alternativas mais eficientes de abastecer (produzir, 

transportar, distribuir) a demanda de  serviços energéticos. Neste trabalho se 

estuda as alternativas de gerenciamento da carga do lado da demanda de 

energia elétrica. 

 

PALAVRA-CHAVE: Geração descentralizada; energia elétrica, biomassa; 

PIR 

 

ABSTRACT: PIR (initials for Programa Integrado de Recursos – 

Resources’ Integrated Planning) has its origin on the energetic planning 

trends at minimal costs. PIR consists of planning energetic development of 

one or more sectors, taking into account the most effective alternatives to 

supply (produce, transport, distribute) some region with energetic services. It 

is studied, on this work, the alternatives to supply management and the 

electric energy consumer demand. 
 

 

1-INTRODUÇÃO 

 

O aumento do preço do petróleo após os anos 70 

fez    com   que   muitos    países   em     desenvolvimento  
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promovessem cortes do combustível que necessitavam 

para atividades essenciais como a produção de 

fertilizantes, defensivos agrícolas, combustíveis para 

cocção e calefação, tornando-se assim a energia elétrica 

um forte limitante para o processo econômico de muitos 

países. Trouxe, então, um questionamento do modelo de 

desenvolvimento tradicional, exigindo o suprimento das 

necessidades de energia, de modo mais barato e com 

menor impacto ambiental. Uma das principais razões 

para se buscar a melhoria da eficiência energética é que o 

consumo de energia pode levar a conseqüências 

indesejáveis, que vão desde a poluição local e gases de 

efeito estufa global até risco na segurança nuclear e de 

suficiência energética. O PIR (Planejamento Integrado de 

Recursos) é o desenvolvimento combinado da oferta de 

eletricidade e de opções de gerenciamento do lado da 

demanda (DSM) para fornecer serviços de energia a 

custo mínimo, incluído custos sociais e ambientais A 

principio, nenhuma fonte pode ser considerada 

absolutamente inesgotável. Toda a vida, fontes de energia 

são consideradas fontes renováveis se seu uso pela 

humanidade não causa uma variação significativa nos 

seus potenciais e se suas reposições, a curto prazo, são 

relativamente certas. Fontes de energia são consideradas 

fontes não renováveis, se sua reposições naturais levarem 

muitos séculos ou milênios sob condições muito 

particulares. O principal objetivo de um balanço 

energético é promover informação para o planejamento 

de investimentos nos diferentes setores do sistema.  

Existe uma variedade de energia de quantidades  

físicas nas quais os fluxos de energia podem ser 

expressos e, muitas vezes, essas quantidades não são 



necessariamente compatíveis entre si. É necessário 

expressar as diferentes formas de energia através da 

mesma unidade de medidas. Nos anos 70, as projeções de 

demanda de energia eram feitas baseadas nas previsões 

macro- econômicas que extrapolavam, e sensivelmente, 

as relações econômico - energéticas do passado para o 

futuro. Mas os mercados de serviços de energia não se 

comportam como se supunha nos modelos usados e 

conseqüentemente, as projeções baseadas nesses modelos 

não refletem a realidade. Estudos posteriores formaram 

as bases da metodologia bottom - up para analises 

energéticas, envolvendo modelos desagregados do 

sistema que fornecem serviços de energia. O principal 

objetivo da análise bottom - up é criar uma descrição 

quantitativa da estrutura tecnológica da conversão e do 

uso da energia. Além de procurar identificar os potenciais 

tecnológicos, a analise bottom - up pode descrever as 

limitações e as barreiras do mercado, como taxas de 

reposição de equipamentos e requisitos de capital que 

restringem a taxa de implementação de eficiência 

energética. 

A principal característica do processo PIR, como 

foi dito, é a análise de ações tanto no lado da oferta 

quanto no lado da demanda do sistema elétrico. 

O planejamento elétrico tradicional tem 

procurado expandir os recursos de oferta com o propósito 

de atender ao crescimento de demanda futura com 

segurança e com minimização dos custos econômicos 

desta expansão. O planejamento de CE moderna está 

evoluindo em direção ao PIR e cada vez menos se pratica 

preferencialmente a expansão da oferta a custo mínimo 

(Least - Cost Planning). O resultado esperado das 



mudanças trazidas pelo PIR é o de criar um ambiente 

econômico mais favorável para o desenvolvimento e a 

aplicação de tecnologias limpas e tecnologias de 

produção de energia menos centralizadas, incluindo 

fontes renováveis. 

Um elemento - chave do processo PIR é fazer a 

avaliação econômica e técnica da melhoria da eficiência 

energética nas mesmas bases da expansão da oferta. Os 

conceitos do PIR são tão bem aplicáveis a nível nacional 

quanto a níveis energéticos regionais ou municipais. As 

projeções de demanda de energia elétrica no PIR ajudam 

a avaliar a necessidade de novos recursos. Diversos 

métodos podem ser usados nas projeções de demanda de 

energia elétrica (Gwh) e de carga (Mw) de uma 

companhia ou região. Os dois principais procedimentos 

em uso corrente são essencialmente baseados nos 

modelos econométricos ou nos modelos técnico – 

econômicos. Os modelos econométricos têm a vantagem 

de requerer menos dados e de possuir boa base teórica 

estatística: os modelos de projeção de uso -finais (ou 

modelos técnico - econômicos), são muito mais 

detalhados, embora suas formulações analíticas possam 

ser bastante simples. A análise bottom - up exige uma 

estimativa da estrutura de consumo segundo os usos - 

finais. Isto é importante para determinar quais são os 

usos mais relevantes para a avaliação de oportunidades 

de aumento da eficiência de energia. De modo análogo o 

setor industrial deve ser desagregado em ramos 

industriais homogêneos  e cada um deles nos usos - finais 

mais importantes. A analise de cenários é utilizada para 

comparar as possibilidades de atender a um dado nível de 

serviços de energia. Os modelos de usos - finais (bottom-



up) não são modelos completos, por isso é necessário se 

apoiar em informações de estrutura e crescimento 

econômico, ou seja, num modelo macro econômico top-

down para projetar a demanda de serviços de energia. 

Pelo menos dois cenários de uso final são necessários: 

um cenário de referência e outro que considere melhorias 

na eficiência e outro que considere melhorias na 

eficiência de uso - final. 

Cada cenário descreve uma demanda de energia 

projetada e requererá investimento em novas usinas e/ou 

a implementação de programas de eficiência ou DSM. O 

cenário potencial econômico inclui custos de produção de 

energia, mas também incorpora os custos ocorridos com 

a conservação de eletricidade via programas DSM e de 

eficiência, incluindo custos de produção de energia, mas 

também incorpora os custos ocorridos com a conservação 

de eletricidade via programas DSM e de eficiência. . O 

processo de elaboração do PIR tem a preocupação de 

desenvolver critérios para escolher o cenário que melhor 

represente os benefícios para o setor elétrico, 

consumidores e sociedade em geral. Qualquer que seja o 

critério escolhido, ele reflete alguma perspectiva de 

avaliação, que pode ser da companhia de eletricidade (ou 

outra agência executora), do consumidor (participante ou 

não no programa DSM) ou da sociedade como um todo.  

A introdução de medidas que favorecem as 

tecnologias de energia renováveis ou mais eficientes, não 

ocorre como um resultado natural de um plano integrado 

de recursos ou porque elas sejam viáveis 

economicamente. Essas medidas requerem mudanças 

significativas no comportamento do consumidor, no 

modo como este e as companhias de energia tomam suas 



decisões de investimentos e principalmente como a 

sociedade gerência seus recursos energéticos. É 

necessário er um plano estratégico de modo a promover 

as mudanças requeridas e a implementação efetiva das 

medidas de eficiência de energia, bem como maior 

utilização de fontes renováveis. 

Um Plano Integrado de Recursos incluirá também 

questões de custos e de impactos desses programas na 

curva de carga e no consumo de eletricidade. Em níveis 

mais detalhados, o PIR também incluirá projetos 

específicos, tempo de implementação e a avaliação do 

programa. Geralmente a primeira barreira encontrada 

para introdução de eficiência energética e fontes 

renováveis é a falta de informação. As barreiras legais e 

institucionais geralmente começam dentro das 

companhias ou agencias a serviço do planejamento 

energético. O planejamento tradicional tende a associar 

maior credibilidade a alternativas de geração de energia 

altamente centralizadas e não favorece investimentos em 

medidas de conservação de energia ou em opções 

descentralizadas de produção de eletricidade. O PIR é um 

processo de planejamento mais complexo e necessita de 

um contexto institucional apropriado para que seja 

pessoal concebido e implementado. 

Ao se fazer um PIR ou, mais especificamente 

programas de DSM (programas de eficiência ou uso de 

fontes renováveis), é necessário considerar-se a 

diversidade dos atores envolvidos e as suas diferentes 

percepções em relação aos impactos ambientais, custos e 

benefícios, aos riscos e às incertezas de cada medida. 

Em um PIR a decisão sobre investimentos 

envolve pelo menos três agentes (ou atores) diferentes: o 



setor energético, o consumidor e a sociedade ( que inclui 

consumidores de energia, não - consumidores e o setor 

energético). 

 
 

2- PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A pesquisa está sendo realizada na forma de 

revisão bibliográfica, para o embasamento teórico-

metodológico, sendo que temos como parâmetro o estudo 

do PIR (Planejamento Integrado de Recursos 

Energéticos). Este estudo mostra o PIR como uma nova 

metodologia e distinta do planejamento tradicional: o 

planejamento elétrico tradicional tem procurado expandir 

os recursos de oferta com o propósito de atender ao 

crescimento de demanda futura com segurança e 

minimização dos custos econômicos desta expansão, 

sem, contudo, analisar o investimento em eficiência 

energética. Um elemento - chave do processo PIR é fazer 

a avaliação econômica e técnica da melhoria da 

eficiência energética nas mesmas bases da expansão da 

oferta. Portanto, é necessário um esforço significativo 

para a compreensão dessa metodologia. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Planejamento de serviço de energia e o 

planejamento integrado de recursos 

O maior crescimento econômico tem implicado 

em aumento de acesso à energia comercial em países em 

desenvolvimento. Desse modo, construir e operar 

equipamentos da infra-estrutura urbana, industrial e 

comercial requer energia, especialmente eletricidade, e 



aumentar padrões de vida material da população resulta 

em grandes demandas por novos serviços que consomem 

energia. 

Uma pequena oferta de eletricidade pode 

aumentar significativamente as condições de vida e 

contribuir para a administração do fluxo migratório para 

a cidade. O aumento do preço do petróleo dos após 70, 

trouxe um questionamento do modelo de 

desenvolvimento adotado até então. A energia tornou-se 

um forte limitante para o processo econômico de muitos 

países em desenvolvimento. A crescente percepção 

ambiental tem oferecido importantes resistências ao 

desenvolvimento e ao uso de algumas fontes energéticas 

(por exemplo; energia nuclear, uso do carvão, grandes 

hidrelétricas etc.). Enquanto os consumidores, nos países 

industrializados, foram afetados de maneira 

relativamente branda pelo choque do petróleo e puderam 

superar seus problemas com maior agilidade, este não foi 

o caso de muitos países em desenvolvimento, que 

tiveram que promover cortes do combustível de que 

necessitavam para atividades essenciais como a produção 

de fertilizantes, defensivos agrícolas, combustíveis para 

cocção e calefação. 

O setor energético tem a característica de 

necessitar grandes investimentos de capital. Algumas 

nações em desenvolvimento, por exemplo, chegam a 

gastar mais de 30% de seu orçamento total em 

empreendimentos energéticos. O crescimento rápido e 

mal planejado da produção e do consumo energéticos 

levam a impactos ambientais que podem comprometer o 

desenvolvimento. No passado, as nações ambientais eram 

consideradas secundárias e assessorais à necessidade do 



contínuo crescimento econômico das nações. 

Recentemente, tanto impactos ambientais globais quanto 

locais têm sido identificados como uma restrição 

potencial ao desenvolvimento. 

Uma das principais razões para se buscar a 

melhoria da eficiência energética é que o consumo de 

energia pode levar a conseqüências indesejáveis, que vão 

desde a poluição local e gases de efeito estufa global até 

risco na segurança nuclear e de suficiência energética. 

Até o momento estas externalidades não se refletem nos 

custos de oferta de energia e nos esforços de 

planejamento; para minorar esses problemas com 

melhorias técnicas que possuam custo competitivo com a 

oferta convencional de energia, programas inovadores de 

eficiência energética parecem fornecer uma solução 

adequada. 

A constatação das possibilidades técnicas de se 

continuar a oferecer os serviços necessários dependendo 

de menores quantidades de energia, e de que crescimento 

econômico não está necessariamente atrelado a maior 

consumo energético, colocou em xeque os fundamentos 

do planejamento dominante até meados da década de 70. 

A indivisibilidade dos investimentos em produção 

de energia pode ser uma desvantagem para os países em 

desenvolvimento, que necessitam freqüente mente de 

empréstimo, e pagar juros por vários anos antes que uma 

usina elétrica esteja concluída e produzindo um retorno 

econômico. Investimentos em eficiência, por outro lado, 

tendem a ser incrementais e modulares, com pequeno 

tempo de retorno. Desse modo, é possível que a 

implementação de medidas de eficiência represente 

economia de energia e de recursos que amortizarão seus 



custos antes mesmo de uma usina ser construída. Estes 

problemas sugerem políticas focadas no estímulo à 

inovação técnica e investimentos em melhorias de 

eficiência energética. 

Os fatores mencionados acima começaram a exigir o 

suprimento das necessidades de energia da população de 

modo mais barato e com menor impacto ambiental. O 

PIR (Planejamento Integrado de Recursos) é o 

desenvolvimento combinado da oferta de eletricidade e 

de opções de gerenciamento do lado da demanda (DSM) 

para fornecer serviços de energia a custo mínimo, 

incluindo custos sociais e ambientais. O sistema 

energético compreende de atividades que podem ser 

divididas em três níveis: a) produção de conversão de 

fontes em vetores energéticos b) armazenamento e 

distribuição dos vetores e c) consumo final. Cada nível 

inclui uma complexa rede de atividades com o objetivo 

de extrair energia das fontes encontradas na natureza e 

entregá-la ao ponto de consumo; fontes de energia são as 

formas em que a energia é encontrada na natureza. As 

fontes de energia podem ser classificadas como fontes 

primarias ou secundarias ou como fontes renováveis ou 

não - renováveis. 

A principio nenhuma fonte pode ser considerada 

absolutamente inesgotável. Toda a vida, fontes de energia 

são consideradas fontes renováveis, se seu uso pela 

humanidade não causa uma variação significativa nos 

seus potenciais e se suas reposições; a curto prazo são 

relativamente certas. 

As fontes de energia são consideradas fontes não 

renováveis se sua reposições naturais levarem muitos 

séculos ou milênios sob condições muito particulares tais 



como para o petróleo. Energia final inclui algumas 

formas de energia primaria e secundaria que estão 

disponíveis para o consumidor, descontando perdas de 

armazenamento e distribuição. Esta energia é 

transformada através de uma cadeia de eventos. 

Energia útil é a energia realmente demandada 

pelo o consumidor como o calor, luz ou movimento 

mecânico. A visão de energia como mercadoria aparece 

em alguns setores importantes da economia como os 

representados por companhias energéticas e os grandes 

consumidores. São agentes que dependem da produção 

da venda ou compra de energia. Este ponto de vista 

reflete uma gama de valores baseada no relacionamento 

comprador-preço-vendedor e exclui em geral outros 

aspectos, não relacionados com a transação comercial.  

O aspecto estratégico tem sido determinado de 

acordo com a localização geográfica de certas fontes 

energéticas e da orientação política atual. Ele tem feito 

países investirem na exploração de fontes domésticas ou 

procurar alternativas mais seguras, apesar de, muitas 

vezes, essas iniciativas envolverem altos custos iniciais. 

No Brasil e na maioria dos países  em desenvolvimento, a 

visão atual da energia tem sido influenciada  por eventos 

esternos importantes, tais como os choques do preço do 

petróleo, as pressões financeiras resultantes da divida 

externa acumulada e, em anos recentes,  pela maior 

preocupação  com o meio ambiente. 

Um balanço de energia e um sistema de 

contabilidade  que descreve o fluxo de energia através de 

uma economia durante dado período geralmente um ano: 

este conjunto de informações e atualmente a mais 

completa fonte disponível de estatísticas de energia 



oficiais sobre produção , conversão e consumo, assim  

como exportação de vetores de energia. O principal 

objetivo de um balanço energético é promover 

informação para o planejamento de investimentos nos 

diferentes setores do sistema.  

Existe uma variedade de energia de quantidades  

físicas nas quais os fluxos de energia podem ser 

expressos, e muitas vezes essas quantidades não são 

necessariamente compatíveis entre si. É  necessário 

expressar as diferentes formas de energia através da 

mesma unidade de medidas. Nos anos 70, as projeções de 

demanda de energia eram feitas baseadas nas previsões 

macro econômicas que extrapolavam, e sensivelmente, as 

relações econômico - energéticas do passado para o 

futuro. Mas os mercados de serviços de energia não se 

comportam, como se supunha, nos modelos usados e com 

conseqüentemente as projeções baseadas nesses modelos 

não refletem a realidade. 

Estudos posteriores formaram as bases da 

metodologia bottom - up para analises energéticas, 

envolvendo modelos desagregados do sistema que 

fornece serviços de energia. Esta metodologia considera 

tanto oferta de energia quanto alternativas de energia 

quanto alternativas de uso - final (lado da demanda) e os 

custos destas alternativas. 

O principal objetivo da análise bottom - up é criar 

uma descrição quantitativa da estrutura tecnológica da 

conversão e do uso da energia. Além de procurar 

identificar os potenciais tecnológicos, a análise bottom - 

up pode descrever as limitações e as barreiras do 

mercado, como taxas de reposição de equipamentos e 



requisitos de capital que restringem a taxa de 

implementação de eficiência energética. 

A principal característica do processo PIR, como 

foi dito, é a análise de ações tanto no lado da oferta 

quanto no lado da demanda do sistema elétrico. 

Como existem dificuldades para armazenar a 

eletricidade produzida, deve haver uma perfeita sincronia 

entre a demanda que vai ocorrendo durante o dia e a 

produção de eletricidade nas usinas. A magnitude da 

demanda total de eletricidade de uma certa região, em 

cada hora do ano, pode ser analisada de acordo com sua 

freqüência de ocorrência. A distribuição acumulada da 

freqüência dos níveis de carga  é mostrada na curva de 

duração de carga da companhia elétrica. Freqüentemente 

é necessário conhecer  curvas de carga diárias e fazer 

projeções futuras para se planejar corretamente a 

expansão e operação de um sistema elétrico. O 

planejamento do setor elétrico moderno necessita 

contemplar múltiplos objetivos econômicos, sociais e 

ambientais e receber para isso a aplicação de um 

processo de planejamento mais complexo que integre 

esses objetivos quase sempre conflitantes e, ao mesmo 

tempo, considere a utilização dos recursos energéticos 

alternativos e convencionais o mais amplamente possível. 

O planejamento elétrico tradicional tem procurado 

expandir os recursos de oferta com o propósito de atender 

ao crescimento de demanda futura com segurança e 

minimizando os custos econômicos desta expansão. O 

planejamento de CE moderna está evoluindo em direção 

ao PIR e cada vez menos se pratica preferencialmente a 

expansão da oferta a custo mínimo (Least - Cost 

Planning). 



Isto significa integrar uma gama mais ampla de 

opções tecnológicas, incluindo tecnologias para a 

eficiência energética e a gestão de carga no “lado da 

demanda”, assim como fontes de geração 

descentralizadas e produtores independentes. O resultado 

esperado das mudanças trazidas pelo PIR é o de criar um 

ambiente econômico mais favorável para o 

desenvolvimento e a aplicação de tecnologias limpas e 

tecnologias de produção de energia menos centralizadas, 

incluindo fontes renováveis. 

Um elemento - chave do processo PIR é fazer a 

avaliação econômica e técnica da melhoria da eficiência 

energéticas nas mesmas bases da expansão da oferta. Os 

investimentos em eficiência energética são avaliados em 

um processo PIR usando a mesma taxa de desconto 

empregada para fazer investimentos do lado da oferta. O 

PIR requer que o governo ou uma entidade que oferte 

energia sejam capazes de escolher entre financiar 

eficiência energética ou pagar os custos marginais da 

nova eletricidade sobre bases relativamente iguais, uma 

vez que se entende que o sucesso da implementação das 

medidas de eficiência de uso final não depende somente 

do critério econômico e da decisão dos consumidores de 

energia.  

Uma das principais razões para perseguir as 

melhorias de eficiência energética é que o consumo de 

energia conduz a conseqüências, variando da poluição 

local e de gases estufa global para riscos de segurança 

nuclear de suprimento de energia, que não são refletidos 

nos custos de oferta de energia e nos esforços de 

planejamento. 



Hoje a era de nacionalização de companhias de 

companhias elétricas dá lugar à sua privatização e, na 

medida em que desregulamentação remove os elementos 

principais que regiam os serviços de eletricidade, a 

perspectiva do serviço público pode ainda ser preservada 

através do PIR. O PIR torna possível projetar um plano 

para opções de eletricidade para satisfazer demandas 

futuras sem desperdiçar recursos naturais ou econômicos 

existentes. 

O conceito PIR foi desenvolvido dentro do 

contexto norte - americano nos monopólios de 

companhias elétricas privadas, reguladas a nível estadual 

e federal. As companhias elétricas foram compelidas por 

suas comissões reguladoras a adotar o PIR para 

identificar e captar o potencial de melhoria de eficiência 

energética que poderia ser obtido a custos socialmente 

menores que os custos de geração. As medidas de 

eficiência são implementadas pelas companhias elétricas 

através de programas de gerenciamento do lado da 

demanda. 

Os conceitos do PIR são tão bem aplicáveis a 

nível nacional quanto em sistemas energéticos regionais 

ou municipais. Para pequenos países o nível nacional e o 

sistema de companhias elétricas pode ser o mesmo, neste 

caso o PIR nacional faz sentido. Para grandes países, o 

PIR pode ser conduzido a nível nacional e/ou a nível 

local, mas muitas medidas deverão ser conduzidas 

através de estruturas relativamente descentralizadas. 

Embora o PIR possa e sempre faça uso de política de 

preços de energia, ele não é caracterizado tão somente 

por isso. 

 



 

3- CONLUSÃO 

 

Este estudo mostra que, com o cenário de 

conservação proposto pelo PIR, planejar de forma 

integrada a expansão do setores elétricos para países e 

regiões  é a maneira mais eficiente da utilização dos 

recursos, principalmente os recursos locais disponíveis. 
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RESUMO: O objetivo principal deste trabalho é quantificar os metais 

pesados (Hg, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Pb e Zn) na água, sólidos em suspensão e 

em algumas espécies de macrófitas aquáticas em lagos marginais e na calha 

do rio Madeira. Essa preocupação se deve a projeção de industrialização 

com a chegada do gás natural proveniente de Urucu-AM, que 

conseqüentemente, ampliará o potencial energético da região, viabilizando 

assim, o estabelecimento de novas indústrias. Essa quantificação nos 

fornecerá uma assinatura geoquímica que demonstrará os teores de metais 

pesados de origem natural. Os metais encontrados dissolvidos na água e 

sólidos em suspensão, revelam através do coeficiente de partição que a 

maior parte dos metais se encontram adsorvidos aos sólidos em suspensão e, 

que os altos teores de Fe e Mn estão diretamente relacionados à formação 

geológica da região. 

 
PALAVRAS-CHAVE: água; metais pesados; rio Madeira; Amazônia 

 
SUMMARY: The main goal of this work is to measure the amount of heavy 

metals (Hg, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Pb and Zn) in water, solid in suspension 

and in some aquatic macrophytas species in marginal lakes and in the 

Madeira river. This preoccupation is due to the industrialization expectation 

with the forthcoming natural gas from Urucu-AM, that consequently, will 

enlarge the energetic potential of the region, making it possible the 

establishment of new industries in the region. This quantification will supply 

us with a geochemical signature that will demonstrate the natural source 

heavy metals contents. The metals found dissolved in water and solid in 

suspension, reveal by means of the partition coefficient that most metals are 

absorbed by the solid in suspension and, that Fe and Mn high contamination 

is directly related to the geological formation of the region. 

 
WORDS-KEY: water; heavy metals;  Madeira river; Amazon 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A presença dos metais em água é decorrente de 

duas fontes, naturais e antropogênicas (ESTEVES, 1998). 

Atualmente o Estado de Rondônia não contém indústrias 

de grande porte, que possam trazer modificações 

drásticas ao meio-ambiente com despejos de rejeitos 

metálicos, desta maneira destacam-se as fontes naturais. 

 A constituição dos solos da região tem um caráter 

heterogêneo, onde se destacam o podozóico vermelho, 

amarelo, latossolo amarelo e latossolo amarelo e 

vermelho, desenvolvidos principalmente a partir de 

rochas do Pré-Cambriano e sedimentos do Terciário 

(RADANBRASIL, 1978). Essa constituição do solo tem 

grande importância, pois as águas dos rios e lagos cortam 

essas rochas pré-cambrianas e sedimentos cenozóicos, 

recebendo significativa contribuição dos minerais 

constituintes destes sistemas, além de uma possível 

representação no particulado em suspensão, através dos 

assoreamentos, o que é um fenômeno natural. 

O rio Madeira tem como principais 

propriedades hidroquímicas: é um rio de águas 

brancas, rico em sólidos em suspensão 

(200mg.L
-1

),  de pH neutro, condutividade 

elétrica moderada e concentrações médias de 

elementos dissolvidos.  Estes sistemas hídricos são 

de fundamental  importância para o 

abastecimento das comunidades ribeirinhas,  

como um ambiente que lhes propiciam 

alimentos e na forma de água para ingestão.  

A avaliação dos elementos químicos presentes 

nos corpos d’águas da região tem atraído atenção por se 



ter uma expectativa de industrialização no Estado de 

Rondônia, com a chegada do gás natural, projetada para 

2003, proveniente de Urucum-AM que possivelmente 

acarretará modificações no meio aquático, fazendo-se 

necessário um levantamento prévio das concentrações 

dos metais pesados (Hg, Cd, Cu, Cr, Zn, Pb, Fe, Mn e Ni) 

em água, sólidos em suspensão e macrófitas aquáticas 

(Eichhornia Crassipes). 

A área de estudo compreende alguns 

pontos do rio Madeira entre Guajará -Mirim-RO 

e Humaitá-AM e, vários lagos marginais: Lago 

Demarcação, Igarapé de Nazaré,  Lago 

Conceição, Lago de Santa Catarina,  Lago 

Deolinda (afluente do Rio Mamoré), Lago 

Puruzinho e Lago da Pupunha (esses dois 

últimos lagos estão localizados a 

aproximadamente 10 Km a jusante de Humaitá -

AM). Avaliar-se-ão também os rios; Jamari,  

Machado e o Mamoré.  

Esses sistemas hídricos são de 

fundamental importância para o abastecimento 

das comunidades ribeirinhas, como um 

ambiente que lhes propicia pescados,  principal  

fonte protéica dos ribeirinhos e água para 

ingestão.  

 

2 MATERIAL E MÉTODOS  

 

2.1 Materiais  

 

Os reagentes – ácido nítrico (HNO3), ácido 

fluorídrico (HF) e ácido clorídrico (HCl) – utilizados na 



preparação das amostras são todas P.A. (para análise). Os 

padrões dos metais Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn e Hg 

são específicos para EAA (Espectrofotometria de 

Absorção Atômica) e foram adquiridos do fabricante 

MERCK. O equipamento e as soluções tampões 

utilizados para as determinações dos parâmetros físico-

químicos da CORNING.  

 

 

2.2 Coleta e preservação das amostras 

 

A coleta de amostras de água realizou-se em 

garrafões de polietileno previamente descontaminados 

com HNO3 a 5%, e enxaguado com água deionizada. 

Foram coletadas duas amostras de cada localidade, para 

se realizarem as seguintes técnicas: água total coletou-se 

10L de água, e, ainda no local, acidificou-se com 50mL 

de HNO3, com finalidade de preservação da amostra; 

particulado em suspensão e água dissolvida, coletou-se 

10L, não sofrendo nenhum adicionamento de reagentes, 

para uma posterior filtração no laboratório. 

 

2.3 Preparação das amostras e abertura química 

 

Preparação das Amostras e Abertura Química 

 

1. Água total – evaporou-se um volume de 

aproximadamente 5000 mL (VI) em chapas 

quente, em becker de 2000 mL até volume de 3 

mL, transferiu-se para copos de teflon, 

adicionando-se  5 mL de HNO3 e 4mL de HF, e 

levou-se ao forno de microondas para aceleração 



do processo de solubilização. Após a digestão 

transferiu-se para tubos de teflon e levou-se ao 

banho aquecido de areia para evaporação dos 

ácidos, ressuspendendo em seguida, com HCl 0, 

1N e aferindo-se o volume final  (VF) a 10 mL. 

 

2. Água dissolvida – utilizando-se um sistema de 

filtragem com filtro 0,45 m, 47mm de diâmetro, 

filtraram-se mais ou menos 2000mL de água, o 

filtrado será chamado de água dissolvida, 

colocou-se em um becker e adicionaram-se 3mL 

de HNO3 evaporando em chapa quente até 

volume de 3mL, ressuspendendo com HCl 0,1N e 

aferindo-se o volume final  (VF) a 10 mL. 

 

3. Sólidos em Suspensão – Pesou-se o filtro de 

celulose de 0,45m previamente seco, e, através 

do sistema de filtragem; as partículas em 

suspensão ficaram retidas no filtro; colocou-se o 

filtro na estufa e pesou-se novamente para se 

obter a massa final. Colocou-se o filtro em copos 

de teflon, adicionando  5,0 mL de HNO3 e 4,0mL 

de HF, e levou-se ao forno de microondas. Após a 

digestão transferiu-se para tubos de teflon e banho 

de areia para evaporação dos ácidos, 

ressuspendendo em seguida com HCl 0,1N e 

aferindo-se o volume final  (VF) a 10 mL. 

 

4. As macrófitas foram submetidas a um processo de 

lavagem, secagem e picotagem. Após  estes 

processos pesou-se 1g (peso seco) em becker de 

40 mL, levando-a em seguida para o forno mufla 



para mineralização (450Cº por 24 horas). No 

término da mineralização, adicionou-se HNO3 

para a solubilização da mesma, e ressuspende-se 

com HCl 0,1N. Aferiu-se o volume final a 10mL. 

 

Depois da solubilização, as amostras foram 

destinadas ao espectrofotômetro de absorção atômica de 

chama para determinação dos metais, controlado por um 

software específico do fabricante (GBC-AVANTA,  

Modelo-3000). 

 

 Controle de Qualidade  

 

As amostras foram analisadas acompanhas de um 

branco controle, com o qual podemos subtrair as 

contaminações dos reagentes e do ambiente de trabalho, 

assim como analisadas em duplicata. Programa de 

Intercomparação laboratorial com o Instituto de Biofísica 

da UFRJ e uso de amostras de referência certificadas na 

rotina do laboratório fazem parte da garantia da 

confiabilidade analítica nos resultados produzidos. 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 

A figura 1 demonstra o Coeficiente de Partição 

(sólidos em suspensão/água dissolvida). Compararam-se 

os coeficientes dos lagos amostrados com o rio Paraíba 

do Sul (rio margeado por grandes indústrias no sudeste 

do País) e a média mundial (valores médios encontrados 

na crosta terrestre).  Observou-se que os lagos 



amostrados têm um coeficiente de partição similar ao da 

média mundial e diferente do rio Paraíba do Sul, 

demonstrando que os teores de metais encontrados em 

água e sólidos em suspensão são de fontes naturais. 
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Figura 1. Relação dos coeficientes de partição dos 

sólidos em suspensão/água dissolvida, dos lagos 

amostrados e rios para a comparação. 

 

Baixos teores de metais pesados dissolvidos em 

água foram encontrados nos lagos amostrados, com 

exceção do elemento Fe nos lagos Araçá e Deolinda, que 

respectivamente ultrapassaram 1,1 e 1,6 vez os valores 

máximos permitidos pelo CONAMA  (tabela 1).  

 

 

 

 



Tabela 1. Concentração em g.L
-1

 (ppb) de metais 

pesados em água dissolvida nos lagos e rios amostrados 

comparando-os com a Legislação CONAMA. 

 

Amostragem Cr Cu Fe Mn Ni Pb Zn 

R. Jamari 0,033 0,363 31,900 0,880 1,650 1,210 2,860 

L. Conceição 0,294 0,140 5,600 5,460 2,100 0,840 5,600 

L. Sª. Catarina 0,385 0,385 38,500 6,930 1,870 0,440 1,870 

L. Araçá 0,042 0,196 334,600 13,720 1,120 0,420 0,140 

R. Machado 0,182 0,390 196,300 1,040 1,040 1,040 0,390 

Ig. Demarcação 0,154 0,352 293,700 1,980 0,880 0,220 5,170 

L. Brasileira 0,000 0,297 51,700 0,440 1,320 0,660 3,080 

L. Deolinda 0,318 0,298 496,667 38,617 -- 0,642 -- 

R. Rio Mamoré 0,360 1,365 125,513 0,588 -- 0,675 -- 

L. Puruzinho 0,130 -- 100,300 0,450 -- 1,050 -- 

L. Pupunha 0,193 -- 85,117 1,117 -- 1,400 17,242 

R. Madeira 0,317 -- 74,514 0,886 -- 0,614 -- 

CONAMA 500 20 300 100 25 30 180 

 

 

A figura 2 apresenta o total de sólidos em 

suspensão na água. Fica evidente o posicionamento de 

Sioli; Junk & Furk; Furk at al.,  apud LACERDA & 

SALOMONS, (1992) que classificaram o Rio Madeira 

como um rio rico em sólidos em suspensão  

(200mg.L
-1

). O Rio Madeira chegou a 

apresentar uma concentração de 430 mg.L
-1

 

próximo à cidade de Porto Velho-RO. 



 

Códigos rios e lagos amostrados: 

ID- lago Demarcação, IN-Igarapé de Nazaré,  

LC-lago conceição, LT-lago de Santa Catarina,  

LI-lago Deolinda, LP-lago Puruzinho,  LH-lago 

da Pupunha, JM–rio Jamari, MC–rio  Machado, 

MM–rio  Mamoré e MD–rio Madeira  

 

Figura 2. Total de sólidos em suspensão (TSS) dos rios e 

lagos amostrados. 

 

4 CONCLUSÕES  

 

Relacionando as concentrações dos metais 

pesados encontrados em água total, água dissolvida, 

sólidos em suspensão e macrófitas (Eichhornia 



Crassipes) com os critérios de qualidade do CONAMA, 

FNS (Fundação Nacional de Saúde) e os valores obtidos 

na literatura, podemos chegar a algumas incógnitas. 

- Relacionando os valores encontrados na água dissolvida 

e os critérios de potabilidade destinada ao consumo 

humano (CONAMA) somente foram transposto pelo 

elemento Fe nos lagos Araçá e Deolinda. 

- Fica evidente a alta concentração de sólidos em 

suspensão nas águas do Rio Madeira, esse fator pode esta 

relacionado a alguns fatores como: turbilhonamento do 

rio, que é caracterizado por sua elevada energia; por ser 

um rio meandrante e por ter muito sedimento em suas 

cabeceiras. 

- O coeficiente de partição nos demonstra que a maior 

parte dos elementos químicos analisados se encontram 

adsorvidos aos sólidos em suspensão e não na forma 

dissolvida na água. Pode-se observar uma elevada 

concentração de Fe e Mn nos sólidos em suspensão que 

ultrapassou a média mundial. Fica evidenciado que os 

metais pesados encontrados neste estudo são da formação 

geológica regional rica em  Fe e Mn.  
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RESUMO: O objetivo deste trabalho foi avaliar a contaminação  por Hg, na 

população ribeirinha do rio Madeira, caracterizadas principalmente pela 

contaminação oriunda da atividade de mineração de ouro. Para o Hg, o 

pescado é considerado a mais importante fonte de contaminação entre os 

alimentos. Sabendo que a população ribeirinha tem o pescado como 

principal fonte de subsistência, o presente estudo a considerou como 

potencialmente crítica a exposição por Hg. Foram utilizadas amostras de 

cabelo como bioindicador, pois este apresenta ótima confiabilidade para 

determinação de Hg (forma orgânica) no organismo humano. Os resultados 

das análises realizadas indicam que existem concentrações expressivas de 

Hg na maioria dos indivíduos estudados. Correlacionando os dados destas 

análises com informações sobre essas populações, obtidas através de 

questionários com enfoques específicos e aplicados durante a pesquisa, 

pôde-se concluir que a concentração de  Hg está principalmente relacionada 

com a ingestão de pescado. Isso ressalta a importância da preservação do 

ambiente para o bem estar humano. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Mercúrio (Hg); Contaminação; População 

ribeirinha. 

 
SUMMARY: The objective of this work is to measure the Hg 

contamination on Madeira river-bank locals, characterized mainly by the 

gold mining. Among the different kinds of food consumed by the rivain, fish 

is the one which concentrates the greatest amount of Hg. Having learned that 

the previously mentioned locals have fish as their main subsistence source, 

the present study has  considered  the results found really alarming. Hair was  
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used as bioindicador sample, because it is quite suitable for finding out Hg 

contamination on human organisms. The analyses’ results, indicate that there 

is an expressive Hg concentration in most individuals studied. Correlating 

the data of these analyses with information about these populations’ habits, 

obtained by means of questionnaires, it was possible to conclude that Hg's 

concentration is most related with fish ingestion. This highlights the 

importance of environmental preservation for human welfare.  
 

KEY WORDS: Mercury (Hg); Contamination; Riverine population. 

 

INTRODUÇÃO   
 

Na atividade garimpeira, o mercúrio é utilizado 

para amalgamar as partículas finas de ouro no processo 

de sua extração nos leitos e margens de rios.  Para cada 

kg de ouro, utiliza-se 4kg de mercúrio, dos quais 1,32kg 

é perdido para o ambiente (LACERDA & SALOMONS, 

1992; KITAMURA, 1994). 

O mercúrio resiste a processos naturais de 

degradação, podendo ficar depositado no ambiente por 

muitos anos, sem perder sua toxicidade. Quanto à 

possibilidade de transformação no ambiente, pode sofrer 

bioacumulação e biomagnificação” (CÂMARA et al., 

1998). 

A contaminação humana ocorre de forma direta 

pela inalação do vapor de mercúrio, e indiretamente 

através de consumo de peixes, que na região Amazônica 

é a principal fonte protéica nas comunidades ribeirinhas, 

sendo, às vezes, seu único subsídio alimentar 

(KITAMURA, 1994). A toxicidade mercurial é altíssima, 

principalmente quando o mercúrio encontra-se na forma 

de metil-mercúrio (CH3Hg
+
), composto conhecido pela 

sigla MeHg, e seus efeitos são graves por concentrar-se 

cumulativamente no organismo, podendo causar 

distúrbios neurológicos, no sistema circulatório, doenças 



pulmonares, oculares, etc, e essas intoxicações podem ser 

agudas e crônicas com graves  seqüelas e evoluções, às 

vezes, fatais. 

O cabelo possui grande potencial para a 

identificação da contaminação e intoxicação de 

populações expostas ao Metil-Hg via ingestão de 

pescado, sendo designado como "dosímetro biológico", 

"filamento de registros" ou "espelho do ambiente" onde o 

indivíduo foi exposto (KITAMURA, 1994). Com o 

limiar de crescimento em torno de10mm por mês pode se 

avaliar a exposição atual e passada, por meio da 

reconstrução de episódios passados relevantes à saúde, 

mesmo que a ação mercurial já tenha cessado, isto 

embasado no traçado do referido metal em cabelos 

longos. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

2.1 Amostragem  

 

As amostras foram coletadas em localidades 

situadas na área de estudo, que compreende as bacias dos 

rios Madeira e Mamoré. A população que vive no trecho 

pesquisado está potencialmente exposta ao mercúrio 

depositado por ação garimpeira nesta região. 

   A uma amostragem de moradores da referida 

área de estudos, foram dadas informações relevantes 

sobre o projeto e após a concordância verbal dos mesmos 

em participar da pesquisa, foi solicitado que assinassem 

um termo de Consentimento Livre e Esclarecido, e 

respectivamente respondessem um formulário com 

enfoque alimentar voltado para o consumo de peixe. 



 

 

2.2 Coleta e análise de cabelos  

 

Foram coletados cabelos dos sujeitos da pesquisa 

próximo ao couro cabeludo, com tesoura de aço-inox, em 

mechas de aproximadamente 500 mg, diferenciando a 

parte distal da proximal para avaliação longitudinal; em 

seguida, as amostras de cabelo foram acondicionadas em 

sacos plásticos transparentes, identificadas com códigos 

de campo e estocadas a temperatura ambiente e levadas 

ao laboratório de Biogeoquímica Ambiental na Fundação 

Universidade Federal de Rondônia (UNIR) para a 

realização do processo analítico, onde lavou-se cada 

amostra com 20,0 mL de uma solução de EDTA 0,01% 

(substância que atua como quelante, retirando impurezas 

aderidas aos fios),  enxaguando com água ultrapura 

(Milli-Q); secando-se em estufa a 50
0
C, e fracionado-se 

ao máximo com tesoura de aço-inox para melhor 

homogeneização da fração da amostra selecionada e 

possibilitar o aumento da superfície de contato 

permitindo um aumento da eficiência dos ácidos 

utilizados na digestão. Adicionou-se cerca de 50 mg de 

cabelo à mistura ácida de H2SO4: HNO3 (1:1) e levou-se 

ao forno de microondas para digestão (BASTOS et al, 

1998), aferindo-se o volume a 10,0 mL e determinando-

se a concentração de Hg total, pela técnica de 

espectrofotometria de absorção atômica com geração de 

vapor frio em equipamento FIMS-400 (Flow Injection 

Mercury System-Perkim Elmer). 

 

2.3 Controle de qualidade 



 

Para o controle de qualidade analítica, utilizou-se 

padrão de referência certificado, realizou-se triplicata de 

todas as amostras, e também em triplicatas foram 

analisados os brancos- controle, para a avaliação dos 

reagentes utilizados.  Realizou-se uma intercomparação 

analítica com o Laboratório de Radioisótopos Eduardo 

Penna Franca do Instituto de Biofísica da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), fazendo parte de um 

programa de exercícios de intercomparação laboratorial 

entre a UNIR e a UFRJ. 

No estabelecimento da técnica de solubilização e 

determinação de Hg da matriz, utilizou-se amostras 

certificadas do International Atomic Energy Agency 

(IAEA-085 e IAEA-086) e amostras de referência interna 

(AFPX-5130, RFCB – 5487); estas últimas, de uso diário 

nas rotinas analíticas do laboratório.   

Na rotina analítica, obteve-se excelentes 

percentuais de recuperação de Hg (Quadro 1). 
 

 
Quadro 1: Controle de qualidade nas determinações de Hg por 

espectrofotometria de absorção atômica. 

 

 

AMOSTRA 

 

CÓDIGO 

VALOR 

ENCONTRADO 

-g
-1

) 

REFERÊNCIA 

CONTROLE 

[Hg] ( g-g
-1

) 

 

RECUP. 

(%) 

REF. Interna AFPX-5130 15,42 13,87 111% 

REF. Interna RFCB- 5487 19,96 19,64 98% 

REF.certificada IAEA – 085 22,95 22,39 98% 

REF.certificada IAEA – 086 0,57 0,59 103% 



Fonte: Laboratório de Biogeoquímica Ambiental da 

Universidade Federal de Rondônia. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 
Todas as comunidades avaliadas neste estudo 

apresentam  concentrações médias de mercúrio total em 

amostras de cabelo acima do limite de tolerância 

biológica, de 6,00 g.g
-1

, estabelecido pela organização 

Mundial de Saúde (OMS), 70% das amostras analisadas 

apresentaram valores acima do sugerido pela OMS. Em 

algumas  localidades, como Santa Rosa e Puruzinho, 

todos os indivíduos analisados apresentaram valores 

acima do recomendado (figura 1). 

 

A figura 1 mostra os resultados de análises 

realizadas em amostras de cabelo de indivíduos das 

localidades de Santa Rosa e Puruzinho. 
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Figura 1: Resultados da concentração de Hg de indivíduos de 2 

localidades. 

 

 

 As análises realizadas em indivíduos da 

localidade de Deolinda demonstraram que, apesar da 

média dos valores não apresentar concentração de Hg 

acima de 6,00 g.Hg.g
-1

, foi onde encontrou-se o 

indivíduo com a concentração mais elevada de Hg, com o 

valor de 53,94 g.Hg.g
-1

  (figura 2), o que equivale nove 

vezes acima do valor recomendado pela OMS. Alerta-se 

que, segundo a OMS, concentrações acima de 50,00 

g.g
-1

 são consideradas como risco de envenenamento 

agudo. 

 

A figura 2 mostra os resultados de análises 

realizadas em amostras de cabelo de indivíduos 

da localidade de Deolinda. 
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Figura 2.  Resultados das análises de Hg em cabelo de diversos 

indivíduos da localidade de Deolinda. 

 

  Observou-se que as localidades que se localizam 

distantes dos centros urbanos tendem a consumir quase 

diariamente peixe e quanto maior esta distância, a 

quantidade e freqüência aumentam, sendo esse aumento 

proporcional à concentração de Hg no cabelo, levando a 

crer que seja a falta de oportunidade de consumo de 

carne bovina, caprina, suína e de aves pelos custos 

financeiros e pela dificuldade de aquisição, ficando o 

peixe como única alternativa, pois o pescado é adquirido 

dos rios sem nenhum ônus. Observa-se isso claramente 

na comunidade de Puruzinho e Santa Rosa, onde 100% 

das pessoas entrevistadas consumiam peixe todos os dias 

e mais de uma vez ao dia, sendo encontrado em todos os 

moradores participantes concentrações de Hg acima do 

recomendado pela OMS. 

Os resultados do presente estudo corroboram com 

outros trabalhos realizados na Amazônia Legal em 

comunidades ribeirinhas, sugerindo que essas populações 

constituem importante grupo de risco de contaminação 

por Hg através da ingestão de pescado contaminado. A 

concentração média de mercúrio encontrada sugere que a 

exposição ao mercúrio vem se mantendo ao decorrer dos 

anos, colocando em risco a saúde da população, dada a 



manutenção dos hábitos alimentares e o efeito 

cumulativo do metal no organismo. 

 
 

4 CONCLUSÕES  

 

De acordo com os resultados obtidos na pesquisa, 

chegou-se às conclusões: 

A contaminação da população ribeirinha por Hg 

esta diretamente relacionada ao consumo de pescado 

proveniente da região. 

Os teores de Hg mais elevados são   encontrados 

nas localidades mais distantes. 

            A exposição da população ribeirinha ao Hg, 

através da ingestão de peixes da região, constitui-se risco 

potencial para o aparecimento de sintomas e sinais da 

intoxicação por Hg, tornando-se indispensável o 

monitoramento ambiental, associado a medidas de 

prevenção e controle. 
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ESTUDO DAS CONCENTRAÇÕES DE 

SELÊNIO NO PESCADO DA BACIA DO RIO 

MADEIRA 

       
Davi Campos Fontes*   

Wanderley R. Bastos** 
 
RESUMO: Visando a levantar as concentrações de Selênio (Se) na dieta da 

população ribeirinha e, ainda, a independência analítica do Laboratório de 

Biogeoquímica da UNIR, uma vez que existe a disponibilidade de 

equipamento, sendo necessário, no entanto, o desenvolvimento de uma 

metodologia específica para a digestão e determinação de Se; bem como a 

importância dos peixes como fonte protéica na alimentação de populações 

ribeirinhas, foram levantados os valores de mercúrio nos peixes da região, 

além de se iniciar a traçar a relação existente entre os compostos de mercúrio 

e selênio na região que torna relevante os resultados encontrados até  o 

momento.  

 

PALAVRAS-CHAVE: selênio; Amazônia; peixe. 

 

ABSTRACT:  Aiming at the Selenium concentration range survey on bank-

side locals’ diet and furthermore the UNIR’s Biogeochemistry lab analytical 

independence, it was examined the mercury contamination level in the 

Madeira river region, as well as it was started the process of tracing down 

the relation between mercury and selenium  in the region. 

 

KEY WORDS: selenium; amazon; fish. 

 

1.INTRODUÇÃO 

 

O selênio foi descoberto em 1817 por Berzelius. 

Encontra-se muito difundido pela crosta terrestre, quase 

sempre sob a forma de selenetos, geralmente 

acompanhando de sulfetos nas seguintes formas 

minerais: berzelianita  (Cu4Se), tiemanita (HgSe), 

naumanita (Ag2Se). 
____________________________ 
* Bolsista PIBIC/CNPq 

** Orientador   



Em 1984, iniciou-se a fabricação de fertilizantes 

selenizados, que foram adotados como medidas 

preventivas para a suplementação de selênio nos países 

onde os teores de selênio são baixos(Wang et al). 

            Disponível em água e solos alcalinos; o Se
6+ 

ou 

selenato, é talvez a forma mais potencialmente perigosa 

em termos de contaminação, por ser solúvel e facilmente 

encontrado em plantas; outra forma que ocorre 

naturalmente, é o Se
4
 ou selenito, que em solos alcalinos 

oxida-se lentamente para o estado 6+; o estado 4+ se 

prende firmemente com óxidos de ferro e alumínio, é 

bastante insolúvel no solo e quase não é presente na água 

(WHO,  1987).
 

O selênio é um mineral-traço essencial que o 

organismo necessita em quantidades mínimas e é capaz 

de desintoxicar metais pesados e gorduras peroxidadas. 

Ao combinar-se aos metais, o selênio pode formar 

compostos inertes, inofensivos; no entanto, o mecanismo 

deste processo é desconhecido (WHO, 1987).  
Levando-se em consideração o fato de os peixes 

serem a principal fonte protéica da população ribeirinha, 

um estudo dos níveis de selênio (Se), bem como sua 

correlação com o mercúrio (Hg), é altamente 

recomendável; assim, além de levantar dados, buscou-se 

a criação de parâmetros analíticos, na determinação desse 

elemento nos compartimentos biológicos, no próprio 

laboratório da universidade.  

 

2 MATERIAL E MÉTODOS  

 

2.1 . Materiais 

 



 Para as solubilizações das amostras biológicas são 

utilizados os seguintes materiais e reagentes: água 

purificada à 18.2 .cm em sistema milli-Q (Millipore); 

ácido clorídrico 37% (AnalytCals e Merck); ácido 

sulfúrico 96% (Merck); ácido nítrico 65% (Merck ou 

Queel); extran MA 02 – neutro (Merck) para a 

descontaminação da vidraria; solução estoque
 

de 

selenium standard 1000 mg.L
-1 

para ICP (Merck); 

borohidreto de sódio (Merck), hidróxido de sódio 

(Merck); gás argônio e acetileno com alto grau de pureza, 

5.0 (White Martins). 

As análises foram realizadas no espectrofotômetro 

de absorção atômica – GBC AVANTA com geração de 

hidretos (GBC-HG3000) com as soluções de borohidreto 

de sódio a 3% preparada em meio de NaOH (Merck)  e 

ácido clorídrico (3M). Essas soluções juntas provocam 

uma reação com a amostra para gerar hidreto de selênio 

(HSe) (GBC 1995). O gás utilizado para o arraste é o 

argônio e, para a chama, gás acetileno, ambos de alta 

pureza, além de ar comprimido produzido por um 

compressor. 

  

2.2. Coleta  

 

A coleta de peixes foi realizada nos pontos de 

comercialização com a certificação do local de origem da 

pesca. Os peixes são identificados, pesados, medidos e da 

amostra se retira uma alíquota com aproximadamente 200 

gramas. Registra-se de acordo com as normas do 

laboratório de Biogeoquímica Ambiental,  procurando 

classificar todas as informações necessárias tais como 

espécie, comprimento, peso, hábito alimentar e local de 



coleta. Após a coleta em campo, as amostras são levadas 

ao laboratório e conservadas em freezer (-5
o
C). 

 

2.3. Parâmetros Avaliados 

 

2.3.1. Níveis de mercúrio  

 

            As amostras de peixe coletadas foram divididas 

em alíquotas e,  para análise de Hg  pesou-se 

aproximadamente 200 mg para peixes de hábito 

preferencial herbívoros e cerca de 400 mg para peixes 

com hábitos piscívoros, que sofreram uma digestão ácida 

e foram analisadas no espectrofotômetro de absorção 

atômica de vapor frio (FIMS-400 da Perkin Elmer) 

seguindo a técnica padronizada e devidamente certificada 

do laboratório de biogeoquímica da UNIR. 

 

2.3.2. Níveis de Selênio 

 

          Nesta primeira etapa deste trabalho as amostras de 

peixes para determinação de selênio foram enviadas e 

analisadas no Laboratório de Ciências Ambientais da  

Universidade Estadual do Norte Fluminense-RJ. Com o 

domínio da metodologia de solubilização e determinação 

de selênio no pescado, conquistado nesta etapa desse 

trabalho, o Laboratório da UNIR , a partir de agora estará 

analisando as amostras. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

  
   No rio Jamari (tabela.1) os teores de selênio e 

mercúrio no pescado foram: [Se] 0,42 – 2,16 mg.Kg
-1

, 



[Hg] 0,48 – 1,8 mg.Kg
-1 

e apresentou baixa correlação 

entre Se/Hg (R
2
=0,0206), porém positiva. Os peixes do 

rio Madeira (tabela. 2) também apresentaram baixa 

correlação (R
2 

=0,2476). 

Tabela- 1:Concentrações de selênio e mercúrio no 

pescado do Rio Jamari* . 

AMOSTRAS 
Média [Hg] 

(mg.Kg
-1

) 

Média [Se] 

(mg.Kg
-1

) 

ROJMPX-219 0,429 1,010 

Hypothalmus  

marginatus 

0,727 0,777 

Serrasalmus sp 0,788 0,480 

Hoplias 

malabarícous 

0,826 1,382 

Serrasalmus sp 0,844 0,916 

Serrasalmus sp 1,204 0,537 

Pintado 1,207 0,894 

Serrasalmus sp  1,219 0,779 

ROJMPX-192 1,258 0,910 

Serrasalmus sp 1,347 0,928 

Serrasalmus sp  1,362 0,894 

ROJMPX-215 1,830 0,546 

    pintado 1,992 1,086 

ROJMPX-221 2,040 0,778 

Serrasalmus sp  2,096 1,845 

ROJMPX-197 2,129 0,682 

Serrasalmus sp  2,168 0,904 

   Fonte:  Laboratório de Ciências Ambientais da 

UENF. 

. *peixes carnívoros 

 
Tabela-02: Concentrações de selênio e mercúrio no 

pescado do Rio Madeira. 



AMOSTRA 
Média [Hg] 

(mg.Kg
-1

) 

Média [Se] 

(mg.Kg
-1

) 

Hidrolycus scomberoides 1,061 0,546 

Cichla ocelaris 1,062 0,536 

Pagioscion squamosissimus 1,100 0,973 

Serrasalmus sp  1,024 0,764 

Serrasalmus sp  0,707 0,627 

Serrasalmus sp  0,854 0,723 

Serrasalmus sp  1,184 0,588 

Cichla ocelaris 1,091 0,595 

Cichla ocelaris 1,057 0,722 

Plagioscion 

squamosissimus 

0,763 1,001 

Serrasalmus sp  0,736 0,644 

Serrasalmus sp  1,855 0,927 

Serrasalmus sp  0,708 0,759 

Cichala ocelaris 1,315 0,610 

Cichla ocelaris 0,896 0,976 

Plagioscion 

squamosissimus 

0,808 1,091 

Fonte: Laboratório de Ciências Ambientais da UENF. 

*peixes carnívoros 

 
 

4 CONCLUSÕES  

 

O ciclo biológico do selênio ainda não foi 

completamente elucidado, mas sabe-se que seus níveis 

em animais são reflexos de sua dieta vegetal (Allaway, 



1973; Kovalski & Ermakov, 1975 apud WORLD 

HEALTH ORGANIZATION,  1987).  Os estudos 

realizados até o presente momento destacam que: 

 

a) Através da análise de peixes dos rios Madeira e 

Jamari se demonstra que o coeficiente de 

correlação (Jamari R
2
=0,0206, Madeira 

R
2
=0,2476) entre os elementos selênio e mercúrio 

no pescado destes rios é baixo,  porém positivo 

em espécies de hábito carnívoro. 

b) As amostras de peixes analisadas apresentaram 

baixas correlações entre as concentrações de Se e 

Hg em ambos os rios. Este estudo revela a 

presença e disponibilidade do selênio no 

ambiente e no pescado em concentrações 

significativas.  

c)  Um estudo futuro e mais detalhado, abrangendo 

peixes de todos os hábitos alimentares, poderá 

fornecer dados mais precisos a respeito da 

disponibilidade nutricional e correlação 

Selênio/Mercúrio em peixes, assim como o 

levantamento em algumas espécies vegetais de 

grande consumo na região como a macaxeira 

(Manihot esculenta Crantz) e a castanha do Pará 

(Bertholletia excelsa). 
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DETERMINAÇÃO DAS CONCENTRAÇÕES DE 

MERCÚRIO NA ICTIOFAUNA DA BACIA DO RIO 

MADEIRA. 

 
Daniele Braga Brasil* 

  Wanderley Rodrigues Bastos** 
 

RESUMO: Com o objetivo de analisar as concentrações de mercúrio em 

espécies de peixes na bacia do rio Madeira, foram realizadas diversas coletas 

ao longo de todo este rio.  Os espécimes foram pesados, medidos, retirada 

uma pequena fatia da parte dorsal , acondicionada e mantida congelada até 

análise.  Onde, para tal, fora realizada prévia solubilização das amostras com 

reagentes ácidos, seguida a leitura das concentrações de mercúrio por 

espectrofotometria de absorção atômica.  Foram encontrados valores 

elevados de concentração de mercúrio em espécies de hábito alimentar 

carnívoro, o que já era o esperado pelas próprias particularidades que este 

metal possui de se biomagnificar.   

 

PALAVRAS-CHAVE: Mercúrio, peixes. 

 
SUMMARY: In order to determine the Hg levels in fish species of the 

Madeira River Basin, several samples were analysed  along the river.  The 

fish species were weigthed, sized and na aliquote were taken from the edible 

part (muscle).  This sub ssamples were mantained frosted until analysis.  The 

determination of Hg envolves acid digestion, reduction and analysis on 

CVAAS. High levels of Hg were found in most of the carnivore fish since 

Hg biomagnifies along the food web. 

 

KEY WORDS: Mercury, fishes. 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

O mercúrio em ambientes aquáticos pode-se 

transformar  em      metil-mercúrio   que   é um composto  
_______________________ 

* Graduanda de Ciências Biológicas. Bolsista PIBIC/CNPQ.  Laboratório de 

Biogeoquímica Ambiental. 
** Msc. Laboratório de Biogeoquímica Ambiental 

 



orgânico de grande estabilidade química. Por ter uma alta 

afinidade por lipídios (membranas biológicas) o metil-

mercúrio tem um trânsito preferencial e altamente estável 

na biota aquática, onde o fenômeno  de biomagnificação, 

multiplicará suas concentrações ao longo dos níveis 

tróficos (na cadeia alimentar as concentrações de 

mercúrio serão amplificadas apresentando as maiores 

concentrações nos organismos predadores que estão 

localizados no topo).  

A ingestão de organismos predadores pelo 

homem pode  transferir mercúrio ao mais alto nível da 

cadeia alimentar.  Isso pode levar conseqüências à saúde 

de populações, principalmente as comunidades de 

ribeirinhos que se distribuem ao longo da bacia do rio 

Madeira, que se alimentam basicamente de peixes 

(ALVES, 1993).   

A avaliação do risco oferecido pela ingestão de 

peixes deve ser sempre acompanhada de uma avaliação 

dos níveis de Hg nos cabelos das populações que deles se 

alimentam (ARMIN MATHISS & REGINE REHHAGE, 

1993). 

É necessário o monitoramento constante do nível 

de contaminação da população de peixes, como também 

de mamíferos aquáticos, aves aquáticas e répteis, que 

possuem estrutura muito mais complexa de transferência 

de mercúrio através da cadeia alimentar (MALM, 1991).  

 

1.2-Mercúrio no meio ambiente: 

 

 Nos lagos de várzea, rios de florestas e áreas 

pantanosas, o Hg pode ser rapidamente metilado pela 

intensa atividade microbiana destas áreas levemente 



ácidas e ricas em matéria orgânica. A concentração de 

metil-mercúrio nos sedimentos, água e peixes pode ser 

influenciada pela concentração de mercúrio na interface 

sedimento-água, pelo principal fato de ai existir uma 

maior atividade microbiológica.  Tendo, também,  

influência a quantidade de oxigênio dissolvido, matéria 

orgânica disponível para processos bioquímicos 

adequados, de transferência de  grupamentos metila, pH, 

Eh. É fundamental que a forma química de Hg presente 

seja disponível para processos bioquímicos, geralmente 

esta forma é a iônica Hg 
2+ 

(ALVES, 1993). 

A assimilação de metil-mercúrio em animais 

aquáticos acontece pelo contato direto com água e pela 

ingestão de alimentos contaminados. O metilmercúrio 

origina-se da metilação do mercúrio inorgânico no meio 

ambiente e de sua bioacumulação em cadeias alimentares 

aquáticas, sendo que as mais altas concentrações são 

encontradas em peixes predadores (GUIMARÃES, 

1996).  

 O metil-Hg liberado pela atividade microbiana 

será rapidamente incorporado na cadeia alimentar e 

acumulado em níveis tróficos elevados, transferindo-se, 

assim, às populações humanas.  Sendo, na região 

Amazônica, a população ribeirinha, a população 

funcionalmente crítica a exposição ao Hg  (LACERDA, 

1990). 

Vários são os fatores que contribuem para a 

bioacumulação na biota aquática: 

 

 fatores endógenos do peixe: estado fisiológico, idade, 

tipo de alimentação, presença de gorduras; 



 fatores do biótopo: características da água, presença 

de outros organismos, qualidade da água e presença de 

organismos superiores. 

 

A mais importante via de entrada do metil-

mercúrio no corpo humano é a ingestão de alimentos 

contaminados, em especial o peixe, nos quais o composto 

se acumula ao longo da cadeia alimentar passando pelos 

processos de biomagnificação e bioacumulação 

principalmente em peixes de hábito alimentar carnívoro 

pelo fato de estes estarem localizados na extremidade 

superior da cadeia alimentar (LACERDA, 1991).  Muito 

solúvel em gorduras, o composto metil-mercúrio 

atravessa com muita facilidade as membranas celulares, 

indo danificar principalmente o sistema nervoso central 

(MAURO et al, 1999).  E como afirma Malm (1991), de 

forma geral o metil-mercúrio irá produzir no homem 

danos irreversíveis em seu sistema nervoso central indo 

atingir principalmente as áreas associadas às funções 

sensoriais, visuais, auditivas e de coordenação motora . 

 

 

1.3 Influência do Selênio 

 

A afinidade química do mercúrio com o Selênio 

reduz a disponibilidade do mercúrio no meio ambiente e 

nos organismos, diminuindo sua toxidade. Contudo a 

utilização do selênio não é uma alternativa viável para o 

tratamento, pois efeitos significativos só foram obtidos 

com níveis tão altos de selênio a ponto de causar uma 

contaminação ambiental (MALM, 1991). 

 



 

1.4  Mercúrio no garimpo de ouro na Amazônia: 

 

O mercúrio é utilizado para a separação das 

partículas finas de ouro através de amalgamação após 

uma etapa de pré-concentração gravítica da fração pesada 

dos sedimentos do rio, de solos ou de minério moído, o 

que depende do local do garimpo e do tipo de extração 

adotado.  Depois da etapa de amalgamação, a mistura 

ouro-mercúrio deveria ser queimada em retortas, mas, 

freqüentemente, esta operação é feita ao ar livre e, 

portanto, emite vapor de mercúrio para a atmosfera.  

Durante o processo de amalgamação, uma quantidade 

variável de mercúrio metálico se perde nos rios e solos 

devido ao seu manuseio em condições de campo 

precárias e, devido à vaporização.  Além disso, 

descartou-se diretamente para os cursos  d’água rejeitos 

ricos em mercúrio na maioria dos garimpos (LACERDA, 

1991). 

Nas áreas onde o ouro é extraído de sedimentos 

ativos do fundo dos rios, o mercúrio vai se perder para o 

ambiente diretamente nos rios na forma de mercúrio 

metálico.  Onde a operação de garimpagem envolve a 

moagem de solos, o mercúrio se concentra nas pilhas de 

rejeitos e pode, eventualmente, ser mobilizado através da 

lixiviação e do transporte de partículas durante as chuvas.  

Esses diferentes processos resultarão em diferentes 

padrões de dispersão de mercúrio e em diferentes graus 

de mobilidade e disponibilidade biológica (Pfeiffer & 

Lacerda, 1988 apud LACERDA, 1991. De acordo com as 

estimativas de Ferreira & Appel (1990) das 337 toneladas 

de mercúrio importadas para o Brasil em 1989, 62% não 



foram recuperadas, supoe-se que essa quantidade perdeu-

se para o ambiente (LACERDA et al, 1991). 

A baixa mobilidade apresentada pelo mercúrio 

deve-se principalmente, à sua forma química. O mercúrio 

lançado nos rios está presente como mercúrio elementar 

(LACERDA et al, 1991).     

 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS  

 

2.1 Amostragem  

 

As amostras de peixes de diferentes espécies, 

tamanho,  massa e hábito alimentar, foram coletadas ao 

longo da bacia do Rio Madeira, Rio Jamari e Rio 

Mamoré no ano 2000 e 2001.  Esta amostragem fora 

transportada ao laboratório resfriada em isopores com 

gelo, onde foram identificadas, pesadas, medidas, e 

catalogadas, sendo retirada uma pequena fatia da parte 

dorsal que em seguida foi acondicionada em pequenos 

sacos plásticos e cuidadosamente identificada para ser 

mantida congelada até o momento de análise. 

 

2.2 Abertura Química (solubilização de amostras): 

  

A amostra de peixe é pesada, usando + 0,5g. 

Sendo submetida, então, a um processo de digestão em 

Banho-Maria, onde, com a ajuda de reagentes ácidos 

oxidantes, as amostras são solubilizadas, preparando-as 

para a análise (figura 1). 

Após a solubilização, as amostras são destinadas 

ao espectrofotômetro de absorção atômica específico 



para determinação das concentrações de mercúrio 

(Flow Injection Mercury System – FIMS 400 – da 

Perkin Elmer). 

 

Pesar + 0,5g de amostra de peixe 

 

1 ml de H2O2 3ml + de H2SO4 

 

1hora em banho-maria 

 

3 ml de KMNO4 

 

0,5 horas em banho-maria 

 

Redução com NH2OH.HCL 12% 
 

Determinação de mercúrio no espectrofotometro de absorção atômica 

Figura 01. Metodologia para determinação de 

mercúrio em amostras de peixes (BASTOS, 1997). 

 

 

 

2.2. Controle de qualidade analítica 

Toda vidraria utilizada passou por prévia 

descontaminação, por imersão em solução de ácido 

nítrico a 5% durante 48 horas e enxaguada com água 

destilada deionizada. No procedimento analítico todas as 

amostras devem ser analisadas em triplicata. Utilizando-

se brancos para o controle de reagentes também em 

triplicata, contudo ao verificarmos um baixo coeficiente 

de variação (desvio padrão relativo) entre as réplicas, 



optou-se por analisá-las em duplicata, repetindo-se 

aquelas com coeficiente de variação acima de 20%.  

Foram utilizados brancos para o controle de reagentes. 

Sendo também analisadas amostras de referência interna 

de peixe liofilizado (em pó), cujas concentrações de 

mercúrio já são conhecidas onde foram obtidos resultados 

próximos a  100% de recuperação (tabela 01).  

 

 

Tabela 01- Controle de qualidade utilizando amostra de 

referência AFPX-5130. 

CÓDIGO 

DA 

AMOSTRA 
 

VALOR  
REFERÊNCIA 

(g.g
-1

) 

VALOR 

MÉDIO 
ENCONTRADO 

(g.g
-1

) 

RECUPERAÇÃO 

(%) 

AFPX-5130 (PÓ) 13,87 14,36 103 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Segue abaixo quadros com valor médio de 

concentrações de mercúrio e respectivo desvio padrão de 

em diversas espécies de peixes coletados nos rios 

Madeira, Jamari e Mamoré no ano 2000 e Rios Madeira e 

Jamari no ano 2001. 

 

 

 

 

 



Quadro I. Peixes Coletados no Rio Madeira no ano 2000 

  

Traira* (Hollias malabaricus) n=6 0,325 + 0,086 

Acará açu** (Chaetobrancus flavescens) n=5 0,143 + 0,029 

Aruanã** (Osteoglossum bicirrhosum) n=7 0,156 + 0,014 

Bodó** (Pseudorinelepis genibarbis) n=4 0,019 + 0,002 

Curimatã** (Prochilodus theraponura) n=4 0,021 + 0,041 

Pacu** (Mylossoma sp.) n=5 0,021 + 0,001 

Piau** (Schizodon ssp) n=8 0,077 + 0,125 

Pirapitinga**  (Colossoma brachypomus) n=4 0,015 + 0,005 

Jatuarana** (Brycon cf. melanopterus)  n=18 0,055 + 0,005 

*Hábito alimentar essencialmente carnívoro 

** Hábito alimentar não carnívoro 

 

 

Quadro II. Peixes coletados no Rio Jamari no ano 2000 

Barba chata* (Pinirampus pirinampu)  n=11 1,333 + 0,136 

Pìranha preta* (Serrasalmus rhombeus) n=6 1,212 +  0,156  

Piranha* (Serrasalmus sp.) n=4 1,267 +  0,203 

Surubim* (Pseudoplatystoma fasciatus) (n=3) 0,583  + 0,032 

*Hábito alimentar essencialmente carnívoro 

** Hábito alimentar não carnívoro 

 

 

Quadro III. Peixes coletados no Rio Mamoré no ano 2000 

  

Piranha branca* (Serrasalmus spilopleura)  

n=6 

0,086 + 0,073 

Piranha cajú* (Serrasalmus natteri) n=14 0,379  + 0,097 

Sardinhão** (Triportheus elongatus) n=3 0,018 + 0,024 

Traira* (Hollias malabaricus) n=4 0,051 + 0,012 



Tucunaré* (Cichla ocellaris) n=2 0,033 + 0,005 

*Hábito alimentar essencialmente carnívoro 

** Hábito alimentar não carnívoro 

 

Quadro IV. Peixes coletados no Rio Madeira no ano 2001 

Jatuarana** (Brycon cf.melanopterus)n=3 0,309 + 0,043 

Mandí* (Platysilurus aff. Barbatus) n=5 0,464 + 0,170 

Traira* (Hollias malabaricus) n=5 0,421 + 0,065 

Tucunaré* (Cichla ocellaris) n=8 0,342 + 0,075 

Aruanã** (Osteoglossum bicirrhosum) n=1 0,827 + 0,001 

Candiru-cação* (Carcharhinus leucas) n=1 0,272 + 0,033 

Cuiu-cuiu** (Oxidoras niger) n=1 0,219 + 0,012 

Pescada* (Pachypops trifilis)  n=1 0,533 + 0,013 

Peixe cachorro* (Hydrolycus scomberoides)  

n=1 

0,625 + 0,042 

*Hábito alimentar essencialmente carnívoro 

** Hábito alimentar não carnívoro 

 

 

Quadro V. Peixes coletados no Rio Jamari no ano 2001 

Jacundá* (Crenicichla reticulata) n=4 0,307 + 0,048 

Piau**  (Schizodon ssp) n=11 0,186 + 0,042 

Piranha preta* (Serrasalmus rhombeus) 0,316 + 0,052 

Acará prata** (Chaetobranchus flavescens) 
n=1 

0,047 + 0,001 

*Hábito alimentar essencialmente carnívoro 

** Hábito alimentar não carnívoro 

 

 

 

 

 



4 CONCLUSÕES  

 

Como já era esperado, pela característica de se 

biomagnificar, as espécies de peixes que possuem hábito 

alimentar preferencialmente carnívoro, apresentaram 

níveis de mercúrio acima ou bem próximo do nível 

máximo recomendado para consumo humano pela 

Organização Mundial de Saúde (O M. S.) de 0,5g.g-1. 

Tanto nos rios Madeira, Jamari e Mamoré.  Notando que 

os peixes coletados no Rio Jamari no ano 2000 tiveram 

concentrações de mercúrio acima dos encontrados nos 

outros rios.  Isso se dá pelo fato desta área está em 

condições de represamento, possuindo, assim, condições 

peculiares de disponibilização de mercúrio para a biota 

aquática.  

Mesmo que com um número pequeno de 

amostras, pode-se avaliar a importância da continuidade 

dos estudos da concentração de mercúrio nas espécies  

de peixes da bacia do Madeira e de seus tributários. Por 

bioacumularem mercúrio, recomenda-se, análise de  

peixes com hábito alimentar carnívoro como forma de 

biomonitorar o ambiente aquático. 

  Deve-se utilizar o cabelo como bio-indicador nas 

populações humanas que se alimentam basicamente de 

peixes, tendo nestes, sua principal fonte protéica como as 

populações de ribeirinhos  que se distribuem ao longo da 

Bacia do Rio Madeira, tornando-se assim, populações 

alvo de estudo de concentração de mercúrio. 
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RESUMO: Os organoclorados são compostos sintéticos apolares, 

lipossolúveis, bioacumulativos e de alta persistência ambiental. O DDT é o 

inseticida mais conhecido dentro do grupo e tem como principais 

metabólitos o DDE e o DDD. Nos anos 80 o Estado de Rondônia foi um dos 

campeões em índices de malária do país; sendo o DDT largamente utilizado 

para o combate do vetor transmissor da doença, o mosquito Anopheles sp.. 

Um estudo para determinação das concentrações de DDT e metabólitos no 

pescado dos rios Madeira, Jamari e Mamoré vem sendo realizado no 

Laboratório de Biogeoquímica Ambiental da UNIR com o apoio do IBCCF-

UFRJ. Os peixes foram identificados, medidos e pesados  e separou-se uma 

alíquota da região dorsal para extração em Sohxlet contínuo. Após um clean-

up  ácido, para remoção de gorduras, as concentrações foram determinadas 

em um CG-ECD.A maior parte do DDT utilizado no estado se transformou 

em DDE. 

 

Palavras-chave: DDT, metabólitos, peixes e bacia do rio Madeira. 

 

ABSTRACT:   The organochlorines are artificial compounds formed by H, 

C, and Cl atoms. They are non polar compounds, quite soluble in lipids, very 

persistent in the environment and bioaccumulating in most animals. 

Dichlorodipheniltrichloroethene (DDT) is the most famous organochlorine. 

Its main metabolites are DDE and DDD. In human beings most of the 

organochlorines may damage the central nervous system, and may cause 

sterility and cancer. During the 80’s Rondônia was the malaria champion in 

Brazil and DDT was largely used against the mosquito, vector of the disease 

(Anopheles sp). This work aims to determine the present DDT  levels  in  the  

.  
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Madeira river basin. This is a joint research project between UNIR and 

UFRJ. After an acid clean-up in order to reduce fat, the concentration levels 

were showed by a CG-ECD. Most of DDT used in the State became DDE. 

 

 

KEY WORDS: DDT, metabolites, fishes and Madeira river basin. 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

      O Dicloro Difenil Tricloroetano (DDT) é o mais 

conhecido dentre os inseticidas do grupo dos 

organoclorados. Foi sintetizado pela primeira vez em 

1874, mas foi Paul Müller, na Suíça, que em 1939 provou 

sua eficácia como inseticida. Foi bastante utilizado no 

combate  de doenças como Malária, Tifo, Peste Bubônica 

e também na agricultura. 

O uso do DDT começou a ser banido da agricultura 

em diversos países a partir de 1970 (CURTIS & LINES, 

2000). No estado de Rondônia este inseticida foi 

utilizado em larga escala nas  décadas de 70 e 80  para o 

controle do mosquito vetor da malária Anopheles sp.; 

uma vez que naquela época o estado possuía um dos 

maiores índices de malária do país. 

A biodisponibilidade dos produtos nos organismos 

aquáticos está principalmente relacionada a concentração 

real destes na água.  A adsorção de pesticidas às 

partículas de sedimento diminui a sua disponibilidade 

para os peixes e outros organismos aquáticos (DORES & 

DE-LAMONICA-FREIRE, 1999). 

Dessa forma este trabalho visa a avaliação do 

pescado quanto aos teores de DDT e seus principais 

metabólitos nos rios Madeira e Jamari e suas relações 

com as fontes poluidoras potenciais do pesticida. 



 

2. CARACTERÍSTICAS GERAIS 

 

     Os organoclorados (OCS) são produtos sintéticos 

derivados do petróleo, sendo pouco solúveis em água e 

solúveis em solventes orgânicos. Acumulam-se na cadeia 

alimentar e no tecido adiposo humano (BRASIL, 1997).  

      Os OCS são apolares, lipossolúveis, bioacumulativos 

e de alta persistência ambiental sendo absorvidos pelo 

homem por via direta, através da ingestão de alimentos 

contaminados, dérmica e respiratória. Atuam no sistema 

nervoso central e podem ser eliminados através da urina e 

leite materno. 

 

2.1 Propriedades físico-químicas 

 

O DDT é um hidrocarboneto clorado aromático 

composto por dois grupos fenilas presos a um átomo de 

cloro cada um  e ligados entre si por uma ponte 

tricloroetano. 

O DDT usado como inseticida é uma mistura de 

isômeros dos quais  a maior porcentagem corresponde ao 

isômero p,p’ , que possui a ação inseticida. Os isômeros 

o,p’ e o,o’ em menor quantidade, não possuem atividade 

inseticida (GALLO et al., 1988). O ponto de fusão do 

p,p’- DDT é 109ºC, com pressão de vapor 2,53 x 10
-5 

pa 

(1,9 x 10
-7

 mmHg) a 20ºC. A solubilidade em solventes 

orgânicos encontra-se na seguinte proporção (g/100mL): 

benzeno (106), cicloexano (100), clorofórmio (96), éter 

de petróleo (10) e etanol (1,5) (WHO, 1989). 

 

2.2 Metabólitos 



 

Diferentes organismos metabolizam o DDT por 

diferentes vias (WHO, 1989). 

Os principais metabólitos do DDT são o Dicloro 

Difenil Dicloroeteno (DDE) e Dicloro Difenil 

Dicloroetano (DDD). 

O DDE é o principal metabólito do DTT e 

caracteriza-se por ser mais resistente a degradação  que o 

DDT podendo servir como indicador de exposição de 

seres vivos ao DDT. 

 A razão entre DDT/DDE pode ser usada como uma 

estimativa preliminar do período de aplicação do 

composto (TAVARES et al.,1999). 

Um importante efeito do DDE manifesta-se na 

formação das cascas dos ovos de muitas aves; pois inibe 

a enzima anidrase carbônica que controla o suprimento 

de cálcio para a formação das cascas. Por isso os ovos 

ficam mais frágeis e não sobrevivem ao tempo de choco 

(SOLOMONS, 1996).  

O DDD além de ter sido usado como inseticida, esse 

metabólito foi utilizado como uma droga no controle da 

produção de corticóides pela glândula adrenal. 

 

2.3 Toxicidade 

 

Os organoclorados possuem toxicidade que varia de 

levemente tóxica a altamente tóxica. 

O DDT possuí  baixa toxicidade aguda no homem e 

uma alta toxicidade no ambiente. Seus efeitos no 

organismo humano ocorrem depois de atuarem sobre o 

equilíbrio de sódio e potássio nas  membranas dos 

axônios, provocando impulsos nervosos constantes, que 



levam a contração muscular, convulsões, paralisia e 

morte. 

O DDT  é um potente indutor das enzimas hepáticas 

do citocromo P 450, que promovem a ativação de outras 

substâncias carcinogênicas, como a Anflotoxina B1 e a 

Ciclosfosfamida. O DDT portanto, potencializa a divisão 

de células neoplásicas que já tenham surgido 

(PAUMGARTTEN, 1997). 

 

2.4 Efeito hormonal 

 

Apesar de ter sido sintetizado para combater insetos e 

não para ser utilizado como hormônio sintético o DDT é 

capaz de mimetizar os efeitos biológicos de hormônios, 

como é o caso do estrógeno. 

Galos tratados com DDT apresentaram-se 

feminilizados. Seus testículos eram muito menores do 

que o normal e não tinham cristas e as barbelas amplas 

apresentadas pelos galos normais (COLBORN  et al., 

1997). 

As razões que levam o corpo a identificar os agentes 

sintéticos como se fossem os hormônios verdadeiros 

ainda não foram completamente entendidas, mas sabe-se 

que esses agentes químicos em nada se parecem com o 

estrógeno ou outros hormônios esteróides produzidos 

pelo corpo (COLBORN  et al., 1997). 

 

2.5 Contaminação ambiental e da biota 

 

Resíduos de organoclorados contaminaram 

praticamente todo o ecossistema sendo detectados nos 

mais variados substratos. 



Mecanismos físicos e biológicos possibilitam a 

distribuição dos resíduos de pesticidas nos ecossistemas 

pelo ar, água e migração dos organismos (AYOTTE et 

al., 1995). 

Pesquisadores especulam que poluentes orgânicos se 

movem pela atmosfera a partir de suas fontes quentes do 

globo, e se condensam ao atingirem regiões mais frias, 

precipitando-se sobre solos, vegetações e cursos d’água 

(SIMINICH & HITES, 1995). 

Os organismos acumulam estes compostos a partir do 

meio circundante ou pelos alimentos. 

Os peixes constituem um reservatório de DDT e 

metabólitos e outros organoclorados, pois está bem 

documentado o processo de biomagnificação através da 

cadeia alimentar. 

 

3. METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada consistiu basicamente em 

quatro etapas: amostragem (coleta, preservação, 

armazenamento e identificação das amostras) , extração 

química das amostras, purificação e análise em 

Cromatógrafo Gasoso acoplado a um Detector de 

Captura de Elétrons (CG-ECD). 

 

3.1 Amostragem 

 

As amostras foram coletadas em áreas dentro da 

bacia do Madeira. 

Após a coleta as amostras foram pesadas, 

identificadas e retirou-se uma alíquota da região dorsal. 



As amostras foram mantidas em freezers  até o 

momento em que foram enviadas ao Laboratório de 

Radioisótopos Eduardo Penna Franca – Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (LREPF-UFRJ) para que 

pudessem ser analisadas. 

 

3.2 Extração 

 

O método utilizado para extrair poluentes orgânicos 

da amostra foi o Sohxlet  modificado. Este método 

consistiu em uma extração contínua que usou como 

solvente uma mistura de n-hexano, benzeno e isooctano. 

Nos meses de outubro e novembro/2001 foi realizado 

um estágio no Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho 

/ UFRJ o que possibilitou um aprendizado de técnicas de 

extração em matrizes bióticas e abióticas . Essas técnicas 

estão sendo testadas no Laboratório de Biogeoquímica / 

UNIR para futuras análises. 

 

3.3 Purificação 

 

Para amostras de peixes a extração de gorduras pode 

ser tratada por dois métodos diferentes: o primeiro 

consiste em saponificação com hidróxido de potássio 

(KOH) em etanol e o segundo utiliza somente ácido 

sulfúrico (H2SO4) em um único passo (FAO/SIDA, 

1983). 

O método de nossa preferência foi o ácido, já que o 

método alcalino pode converter parcialmente resíduos de 

DDT em DDE. 

 

3.4 Análise por Cromatografia Gasosa 



 

      As dosagens estão sendo realizadas no LREPF-UFRJ 

até que ocorra a implantação do Cromatógrafo Gasoso no 

Laboratório de Química da Universidade Federal de 

Rondônia – UNIR. 

      O aparelho cromatográfico utilizado foi o 

equipamento da marca SHIMADZU, modelo GC-14B, 

acoplado a um 
63

Ni Detector de Captura de Elétrons 

(ECD). A injeção das amostras é feita por um injetor 

automático (SHIMADZU AOC-17). 

      As condições operacionais foram as seguintes:  o gás 

de arraste foi o hidrogênio ultra puro (99,999%) com 

fluxo de 35 mL por minuto (purga septo) e 15 mL por 

minuto no injetor. O make-up  do detector foi feito com 

nitrogênio ultra puro (99,999%) com fluxo de 35 mL por 

minuto. A temperatura do injetor foi 300ºC e a operação 

foi feita no modo splitless  onde todo o volume de 2L 

foi transferido da seringa para o topo da coluna e duas 

colunas capilares de sílica foram utilizadas para esse tipo 

de análise: SE-30 e SE-52, com intuito de confirmação 

dos resultados obtidos em cada uma delas (comprimento: 

25 m,  diâmetro interno: 0,2mm e espessura do filme 

igual a 0,25 m)(TORRES, 1998). 

 

4. RESULTADOS  E DISCUSSÃO 

 

Foram encontrados resíduos de DDT em todas as 

amostras analisadas. O valor mínimo de  DDT foi de 

0,18 ng.g
-1 

e o máximo encontrado foi de 138,42 ng.g
-1

. 

Houve uma ampla variação nas concentrações de DDT 

entre as amostras analisadas. Fato este que se explica 

pelo tamanho dos peixes, onde os de maior tamanho 



apresentaram maiores concentrações, evidenciando o 

fenômeno da biomagnificação. 

A presença de DDT em altas concentrações, 

principalmente na forma do metabólito: o DDE, refletem 

a persistência de resíduos clorados ao longo do tempo. 
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Gráfico 1 : Média do  DDT em Peixes do Rio Madeira 
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Gráfico 2 : Média do  DDT em Peixes do Rio Jamari 

 

 

Tabela 1 : DDT e Metabólitos em Peixes do Rio Madeira 

[ng.g
-1

] 

 
Peixe  p,p’-

DDD 

o,p’-

DDE 

p,p’-

DDE 

o,p’-

DDT 

p,p’-

DDT 

∑ 

DDT 

Aruanã  19,01 1,61 31,78 2,96 23,42 78,78 

Aruanã - - - - 1,87 1,87 

Aruanã 0,21 0,29 0,46 0,04 0,33 1,33 

Caruacu - - 1,69 1,06 2,26 5,01 

Pacu  - - 0,18 - - 0,18 

Piau  - 1,06 0,77 0,25 0,84 2,92 

Traíra  0,5 0,58 1,76 0,46 0,56 3,86 

Filhote  9,52 0,96 16,53 4,50 21,48 52,99 

Filhote  4,47 2,65 12,98 5,18 12,12 37,40 

 

 

 

 

Tabela 2  : DDT e Metabólitos em Peixes do Rio Jamari 

[ng.g
-1

] 

 
Peixe p,p’- 

DDD 

o,p’-

DDE 

p,p’- 

DDE 

o,p’- 

 DDT 

p,p’- 

DDT 

∑ DDT 

Barba 

Chata 
2,22 89,27 17,72 - 2,01 111,22 



Barba 

Chata 
10,21 - 39,46 - 8,82 58,49 

Barba 
Chata 

1,42 0,05 8,48 - 0,09 10,04 

Piranha  0,55 1,35 11,39 - 0,06 13,35 

Piranha 

Preta 
17,26 1,81 104,8

3 

- 14,52 138,42 

Piranha 

Preta 
1,7 - 18,62 - 3,5 23,82 

Piranha 

Preta. 

1,65 0,29 32,17 0,2 2,14 36,45 

Surubim  - - 0,84 - - 0,84 

 

 

 

 

5. CONCLUSÕES 

 

Os dados obtidos  de amostras  de peixes dos rios 

madeira e Jamari, tidos como principal fonte de proteína 

da população ribeirinha, mostram que a maior parte do 

DDT utilizado como inseticida em Rondônia nas décadas 

de 70 e 80, está presente na forma de DDE, seu principal 

metabólito. Isto indica  sua persistência no meio 

ambiente como resíduos antigos, pois quanto menor a 

razão DDT/DDE mais velho será o resíduo. 

O fenômeno da biomagnificação foi evidenciado 

pelos teores mais enriquecidos desse organoclorado nos 

peixes de maior tamanho. 
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RESUMO: Objetiva-se, com esse trabalho, avaliar as concentrações de 

mercúrio  na atmosfera, sedimento de rua (poeira) e urina dos trabalhadores 

das lojas de comercialização de ouro no município de Porto Velho-RO. No 

Laboratório de Biogeoquímica Ambiental da Universidade Federal de 

Rondônia, as amostras passam por uma digestão ácida em banho-maria e, 

em seguida, são levadas ao espectrofotômetro de absorção atômica para 

determinação das concentrações de mercúrio. Concentrações significativas 

de Hg já foram encontradas na poeira das ruas, principalmente nas partes 

com maior declividade da cidade bem como nos pontos próximos às lojas. 

Com esses estudos, esperamos poder contribuir para a melhoria do ambiente 

de trabalho nas lojas de ouro, e para a diminuição da dispersão de vapores de 

mercúrio para o ambiente externo das lojas. 

PALAVRAS-CHAVE: Mercúrio, Atmosfera, Amazônia. 

 
SUMMARY: The main objective of this work is to examine atmospheric 

Hg concentrations, street dust and urine from gold shop clerks in Porto 

Velho-RO. At the Federal University of Rondônia’s Environmental 

Biogeoquemistry Laboratory, the samples are digested in an acid water-bath 

and then they are taken to the atomic absorption spectrophotometer in order 

to measure its Hg concentration. High mercury concentration levels were 

found in street dust, specially when close to some gold shops. With this 

study we hope to contribute for a better work environment at the gold shops 

in Porto Velho as well as for preventing the Hg vapor from leaving the 

shops.   

KEY WORDS: Mercury, Atmosphere, Amazon. 
 

1. INTRODUÇÃO  

 

1.1 O mercúrio 

 
*Bolsista PIBIC/CNPq 
 **Orientador 

 ***Coorientador 



O mercúrio é um metal pesado bioacumulativo 

com alta toxicidade que depende de transformações 

físicas e químicas promovidas pelo meio ambiente para 

se remobilizar acumulando-se pela biota. 

Em épocas passadas, muitos foram os danos 

causados por esse metal, a exemplo da Suécia, onde seu 

uso como fungicida causou um grande decréscimo na 

vida selvagem da região contaminando peixes e lagos 

(LINDQUIST, 1985). 

O mercúrio está presente na atmosfera 

predominantemente na sua forma elementar (Hg
0
), mas 

ele também apresenta formas oxidadas, +1 e +2 

(SCHROEDER, 1998). 

Sua presença no meio ambiente se dá de forma 

natural ou antropogênica. 

A forma natural ocorre através da emissão de 

gases vulcânicos, degaseificação da crosta terrestre e 

evaporação dos corpos hídricos; já a emissão 

antropogênica do mercúrio pode ocorrer através da 

queima de combustíveis, incineração do lixo, queimadas, 

bem como na separação de alguns metais como o ouro e 

a prata. 

Para se estudar o transporte e a dispersão do 

mercúrio pela atmosfera é necessário considerar suas 

fontes de emissão em escala global (EXPERT PANEL, 

1994). Estudos realizados por Lindquist (1991) 

demonstraram que em baixas temperaturas no inverno 

foram encontrados níveis menores de Hg na atmosfera, 

do que no verão, quando as temperaturas são mais altas. 

Isso disponibiliza uma maior quantidade de mercúrio 

para o ar. 



O mercúrio é um metal que, em contato com o 

sistema renal do homem e sangue, pode ser oxidado 

acumulando-se no cérebro e tecido fetal (IPCS, 1991). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Hg é 

o único metal líquido conhecido a temperatura ambiente, 

que quando presente na atmosfera pode causar danos à 

saúde dos indivíduos expostos. 

 Como na cidade de Porto Velho-Ro há a presença 

de muitas lojas de comercialização de ouro, emitindo 

assim certa quantidade de mercúrio a atmosfera, faz-se 

necessário o estudo e monitoramento atmosférico da 

região. 

 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS  

 

2.1 Amostragem Ambiental e Humana 

 

Com o auxílio de uma pá plástica, foram 

coletadas 34 amostras de sedimento de rua (poeira) em 

diferentes pontos próximos às lojas de comercialização 

de ouro no município de Porto Velho-RO. As amostras 

foram acondicionadas em sacos plásticos identificados. A 

amostragem foi realizada no período chuvoso na região 

Amazônica. 

  As coletas de ar estão sendo realizadas com o 

borbulhador que consiste num sistema mecânico com 

fluxo de ar controlado, bem como um recipiente que 

contém uma solução oxidante que retém o Hg presente na 

atmosfera. O sistema deve permanecer ligado na loja de 

ouro no mínimo durante duas horas, para melhor integrar 

a dispersão de vapor de mercúrio no interior das lojas. 



Frascos de polietileno devidamente 

descontaminados e identificados foram distribuídos aos 

trabalhadores das lojas para coleta de urina do início e do 

fim de uma jornada de trabalho, juntamente com a 

aplicação de um formulário e termo de consentimento 

esclarecido. 

 

2.2  Procedimentos Laboratoriais 

 

As amostras de sedimento superficial de rua 

(poeira) coletadas foram peneiradas e secadas em estufa; 

em seguida, realizou-se a pesagem do material (1g de 

sedimento superficial de rua) e sua solubilização ácida 

para posterior análise no espectrofotômetro de absorção 

atômica pela técnica de geração de vapor frio para 

determinação de mercúrio. 

A solução ácida contendo Hg coletada nas lojas 

de comercialização de ouro foi armazenada em 

recipientes plásticos; em seguida, adicionou-se cloridrato 

de hidroxilamina para a redução da amostra, levando-a ao 

espectrofotômetro de absorção atômica. 

A amostragem de urina realizada foi 

acondicionada em tubos de ensaio de vidro, juntamente 

com adição de solução ácida para digestão no banho-

maria e posterior dosagem dos teores de mercúrio no 

espectrofotômetro de absorção atômica. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

  
A tabela 1 mostra os resultados das concentrações 

de mercúrio nos sedimentos de rua, obtidos no período 

avaliado no centro da cidade de Porto Velho; vários 



pontos foram selecionados ao longo das ruas e avenidas 

próximas às lojas de compra e venda de ouro. 
Tabela 1. Concentração de mercúrio (mg.Kg

-1
) no sedimento 

superficial de rua no período chuvoso na cidade de Porto Velho- RO. 

 

AMOSTRAS MÉDIA 

µg.Kg-1 (ppb) 

D.P. 

ppb 

CV % 

 

P. 01 89,31 2,50 3 

P. 02 322,44 4,22 1 

P. 03 101,98 4,54 4 

P. 04 31,65 3,46 11 

P. 06 503,65 2,56 0,5 

P. 07 223,75 24,21 11 

P. 08 108,38 11,83 11 

P. 09 502,93 2,64 0,5 

P. 10 473,21 77,16 16 

P. 11 305,44 20,26 6 

P. 12 572,36 16,90 3 

P. 13 165,07 37,70 23 

P. 14 203,51 18,72 9 

P. 15 329,21 23,11 7 

P. 16 110,10 3,46 3 

P. 17 66,59 4,22 6 

P. 18 41,68 0,48 1 

P. 19 42,79 11,54 27 

P. 20 49,57 4,13 8 

P. 21 338,52 77,59 23 

P. 22 62,00 0,62 1 

P. 23 251,74 26,51 10 

P. 24 17,00 4,10 24 

P. 25 49,34 7,51 15 

P. 26 195,95 13,04 6 

P. 27   57,98 11,76 20 

P. 28 91,17 11,62 12 

P. 31 78,42 3,29 4 

P. 32 18,56 1,98 11 

P. 33 384,54 3,50 1 

P. 34 81,34 7,66 9 

P. 35 97,77 2,83 3 

P. 36 114,04 5,93 5 

P. 37 54,20 2,73 5 



Tabela 2. Concentrações de mercúrio (g.L
-1

) na urina dos 

trabalhadores das lojas de comercialização de ouro no município de 

Porto Velho-RO . 

INDIVIDUOS *IJT g.L
-1

 *FJT g.L
-1

 

01 41 30 

02 2 14 

03 5 9 

04 3 1 

*IJT- Inicio de uma Jornada de Trabalho 

*FJT- Fim de uma jornada de Trabalho 

 

Os resultados das concentrações de Hg 

encontrados no sedimento superficial de rua (poeira), nos 

34 pontos próximos às lojas de comercialização de ouro 

no município de Porto Velho-RO em Dezembro de 2001 

e Janeiro de 2002 (tabela 1), apresentaram uma média de 

180,46µg.Kg
-1 

com desvio padrão de 160,49 µg.Kg
-1

. 

Também foi observada uma grande variação nas 

concentrações de Hg nos diferentes pontos amostrais, 

onde a menor concentração apresentou 17,00µg.Kg
-1

 de 

Hg e a maior 572,36µg.Kg
-1

 de Hg. 

Foram coletadas 8 amostras de urina dos 

trabalhadores das lojas de comercialização de ouro 

(tabela 2), sendo 4 delas do início de uma jornada de 

trabalho e o restante, do final de uma jornada de trabalho. 

As concentrações de mercúrio do início de uma 

jornada de trabalho tiveram uma média de 13,11µg.L
-1

 

com desvio padrão de 18,95 µg.L
-1

; já as concentrações 

do fim de uma jornada de trabalho apresentaram uma 

média de 13,45µg.L
-1

 com desvio padrão de 12,18 µg.L
-1

 

de Hg. Vale destacar que as análises das concentrações 

de Hg na urina servem como bom indicador para avaliar 



o quanto de vapor de mercúrio o trabalhador está 

inalando diariamente. 

 

4 CONCLUSÕES  

 

Ocorreu uma grande diferença entre a menor 

(17,00µg.Kg
-1

) e a maior (572,36µg.Kg
-1

) concentração 

de Hg encontradas no sedimento superficial de rua 

(poeira) coletadas perto das lojas de comercialização de 

ouro que chegou a 555,36µg.Kg
-1

 de Hg, demonstrando 

assim, a grande variação entre os resultados dos 

diferentes pontos amostrais. Além disso, esse estudo 

reafirmou a forte influência das condições do ambiente 

sobre o comportamento do mercúrio, pois suas maiores 

concentrações estavam no sedimento próximo às lojas de 

comercialização de ouro, bem como nas partes com 

maior declividade da cidade, dando maiores evidências 

de quão forte é a influência da chuva no transporte desse 

metal que vai sendo levado dos pontos de maior para os 

de menor altitude. 
Na análise das concentrações de Hg na urina dos 

trabalhadores das lojas de comercialização de ouro, não 

foi encontrado nenhum valor acima do recomendado pela 

Organização Mundial de Saúde que é de 50 µg.L
-1

 de Hg, 

ressaltando que os resultados encontrados podem variar 

de acordo com o tempo de permanência do trabalhador 

na loja bem como as medidas de segurança que ali são 

tomadas, tais como um ambiente bem ventilado e arejado 

que permite uma maior dispersão do vapor de Hg com o 

qual o trabalhador entre em contato. 
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RESUMO: O objetivo deste trabalho é determinar os teores de metais 

pesados, matéria orgânica e avaliar contaminação por mercúrio em solos de 

várzea na calha do rio Madeira, as amostras coletadas foram encaminhadas 

para o Laboratório de Biogeoquímica da UNIR onde passaram por um 

processo de solubilização com reagentes; seguiu-se a metodologia própria, e 

para as análises de Hg utilizou-se um espectrofotômetro de absorção atômica 

(Flow Injection Mercury System - FIMS-400) da Perkin-(Elmer); para as 

determinações dos outros metais pesados, utilizou-se o espectrofotômetro de 

absorção atômica de chama (GBC-AVANTA) e para matéria orgânica o 

método de gravimetria. Nos diferentes horizontes analisados, a maior 

concentração de Hg encontrado foi de 81.94 -1 -1 

tendo como a média de todos os horizontes sendo abaixo do “background” 
-1. Na matéria orgânica, o maior valor encontrado 

foi de 43,90 g.Kg-1 e o menor foi nulo.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Geoquímica, Matéria Orgânica, Mercúrio, 

Amazônia. 

 
ABSTRACT: The objective of this work is to determine the heavy metals 

and organic matter’s proportion, as well as to survey Mercury 

contamination, in soils by Madeira river basin. The collected samples were 

sent to UNIR’s Environmental Biogeochemistry Laboratory where it went 

through a solubilization process with reagents, so, the appropriate 

methodology was employed, and for Hg's analyses it was used an atomic 

absorption spectrophotometer (Flow Injection Mercury System - Perkin-

Elmer-FIMS). For the determination of the other heavy metals it was used 

the atomic absorption flame spectrophometer (GBC-AVANTA) and for 

organic matter it was used the gravimetry method. In the different horizons 

analyzed the greatest Hg’s concentration was 81.94 -1 and the 

-1 resulting in an average of all of the horizons below 

the “background -1. In the organic matter 

the greatest amount found was 43,90 g.kg-1 and the smallest was zero. 
 
 *Graduando em Geografia/UNIR, Iniciação Científica, Laboratório de 

Biogeoquímica Ambiental. 
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KEY-WORKS: Geochemistry, Organic Matter, Mercury, Amazon. 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

A busca na melhoria da qualidade de vida é um 

dos fatores relevantes para o enriquecimento de metais 

pesados, que com o crescimento industrial passou-se a 

utilizar em maior escala, aumentando assim também o 

risco de contaminação do meio ambiente.  

Metais pesados como o mercúrio, arsênico, 

cádmio e cobre, entre outros, são diretamente ou 

indiretamente lançados no meio ambiente, acumulando 

preferencialmente em solos e sedimentos (RIVAIL, 

1999). 

A contaminação por mercúrio dos rios e lagos, 

decorrente das atividades garimpeiras, como 

conseqüências da deposição nos solos, a acumulação em 

peixes e humanos tem sido uma característica 

preocupante na região amazônica. 

A mineração de ouro aluvionar, especificamente 

na região de Rondônia, teve seu ápice na década de 80, 

quando chegou a envolver cerca de 50 mil pessoas, 

ligadas direta e/ou indiretamente a esta atividade. O 

mercúrio é um elemento que tem sido usado como 

amalgamador durante o processo de extração do ouro, 

sendo considerável sua perda para o ambiente neste 

processo. As perdas para os rios variam de 40 a 45 % 

(PFEIFFER & LACERDA,  1988). 

Calcula-se que sejam lançados na atmosfera de 

55% a 65% do mercúrio no garimpo de ouro em Porto 

Velho e o restante para os corpos d’água, representando 

uma média de 1,32 kg de mercúrio para extrair 1,00kg de 



ouro. Estima-se que a quantidade que foi lançada no 

meio ambiente foi cerca de 25 toneladas de Hg 

anualmente (LACERDA et al, 1989), o que  representa, 

em 10 anos, aproximadamente 150 toneladas de mercúrio 

para atmosfera. (PFEIFFER & LACERDA. 1988). 

Segundo Miller (1970), a atmosfera é o principal 

meio de transporte e dispersão do Hg a longas distâncias. 

Na atmosfera, o mercúrio em contato com a água e o 

ozônio pode sofrer uma ionização e tornar-se Hg
+2

 

ficando assim mais solúvel e precipitando com a chuva 

ou com partículas em suspensão.  

Durante os últimos anos, várias hipóteses têm 

sido elaboradas, os quais estimam que 20 a 30% do total 

de mercúrio atmosférico é proveniente de fontes 

antropogênicas (PFEIFFER & LACERDA, 1988). Os 

solos, as principais fontes de emanações de mercúrio 

ocorrem em zonas tectonicamente ativas e/ou depósitos e 

jazidas deste metal. Entretanto, essas fontes são exemplos 

pontuais no aumento natural do "background" do 

mercúrio. Ocorre um equilíbrio entre evaporação e 

deposição de Hg, pois o tempo de residência na 

atmosfera é muito pequeno e as concentrações no ar 

parecem não apresentar variação ao longo do tempo. Na 

atmosfera, seu período de retenção é estimado de 6 a 90 

dias, sendo que LIDQUINST (1984) afirma que o tempo 

de residência do Hg na atmosfera é de cinco dias ou 

ainda menos para as concentrações maiores. A deposição 

em solos geralmente permite que o ciclo se repita 

inúmeras vezes. Acredita-se que seu tempo de residência 

em solos seja em torno de 1000 anos. 



A principal via de entrada do Hg no ambiente 

excepcionalmente nos solos é a deposição atmosférica  

(MALM, 1991). 

 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

2.1 Amostragem  

 

 

Em termos metodológicos, o primeiro passo deste 

trabalho refere-se a trabalho empírico de levantamentos 

de dados relacionado à área de estudo, como por 

exemplo, a escolha e plotagem dos pontos de coletas com 

a ajuda de fotografias e imagens de satélite e mapas 

pedológicos.  

Nesta primeira etapa do trabalho, as amostras 

foram feitas em diversos pontos, compreendendo 

intervalos de 20 km, a partir da cidade de Porto Velho; 

esta decisão foi aleatória para que se possa ter um maior 

número de amostras, independentemente da formação 

geológica e pedológica da área; com esta decisão, 

conseguiu-se formar uma malha de amostras com um “N 

amostral” significativo. 

As descrições morfológicas referentes ao método 

da análise estrutural obedecem a alguns requisitos e 

ocorrem a partir da abertura de trincheiras, cujo objetivo 

é reconhecer as principais variações verticais ao longo da 

área. 

No corte vertical do solo, uma das primeiras 

etapas é realizar a delimitação dos principais horizontes, 



descrevendo seus limites e registrando suas 

profundidades. De acordo com Lemos e Santos (1996), 

os limites podem ser mencionados quanto ao grau de 

distinção e quanto à topografia do horizonte. Quanto ao 

grau de distinção, pode-se dividir em abrupto, claro, 

gradual e difuso, e quanto à topografia, pode ser plana, 

ondulada, irregular e descontinua. 

 

 

A cor. 

 

A variação de cor é que nos permite determinar os 

horizontes. As características do solo refletem as 

variações dos índices de material orgânico, sílica, 

compostos de ferro, entre outros. 

A determinação da cor nos horizonte é feita com o 

auxílio de tabelas especiais como, por exemplo, o sistema 

de Munsell (Munsell Color Chart) em português 

chamado de Carta de Munsell (Munsel apud LEMOS e 

SANTOS, 1996). 

 

O agregado e/ou estrutura. 

 

 O agregado é um conjunto coerente de partículas 

primárias do solo, com forma e tamanho definido 

(SOARES da SILVA, 1999). Eles são divididos em 

arredondada e laminar. 

Os arredondados têm sua estrutura como forma. 

Granular – 1 cm 

Grumosa – 2 cm 

Poliédrica – ângulos arredondados 

Os laminares têm como sua estrutura a forma de: 



Blocos angulares: faces planas e vértices angulares; 

Prismática: de desenvolvimento angular mais visível. 

 

A porosidade. 

 A porosidade de um solo é o volume não 

ocupado pelos constituintes sólidos do solo; tal volume 

geralmente é ocupado pela água e pelo ar. Em geral, é 

preciso o auxílio de uma lupa para observar a porosidade, 

já que grande parte não é visível a olho nu. 

 

A consistência. 

Segundo Guerra (1999), a consistência é a 

resistência que um agregado tem à sua destruição por 

pressão; em campo, a consistência é medida pela sua 

destruição entre os dedos. 

Quando seca, a consistência tem como 

característica a dureza ao esboroamento entre os dedos. 

Quando molhada, é caracterizada pela plasticidade e 

pegajosidade. 

Outra característica anotada na coleta de solo é a 

presença ou não de raízes e o espaço físico da área da 

coleta como o tipo de vegetação, relevo, clima etc. 

Logo após a coleta e descrição do perfil, a 

amostra é armazenada em sacos plásticos e cadastrada e 

catalogada, estando assim preparada para a etapa 

laboratorial.   

 

2.2 TRATAMENTO ANALÍTICO 

 

A preparação das amostras para a análise decorre 

da seguinte forma: 



A amostra é peneirada à fração de 200 mesh, seca 

em estufa a 50ºC e macerada em gral de porcelana. Este 

passo é feito em todas as amostras tanto para a 

determinação de Hg, para os outros metais pesados e para 

determinação de matéria orgânica . 

 

        

2.2.1 Mercúrio Total. 

 

  À parte de digestão das amostras para a 

disponibilidade de Hg, segue-se a metodologia 

desenvolvida por Bastos (1997), pesa-se 1,0 g da 

amostra, seca-se e faz-se digestão ácida em Banho-Maria 

a 60 ºC; em seguida, se reduz a amostra com Cloridrato 

de Hidroxilamina (NH2OH.HCL) e filtra-se  em papel de 

celulose; a determinação  dos teores de Hg é feita pelo  

espectrofotômetro de absorção atômica (Flow Injection 

Mercury System - FIMS-400 da Perkin-Elmer). Cada 

amostra foi analisada em duplicata, utilizando-se também 

de amostras de referência certificadas para o controle de 

qualidade analítico (IAEA-365). Além disso, foi utilizada 

uma amostra branco controle, usado para minimizar a 

interferência do meio reacional; estas amostras são 

usadas para dar maior confiabilidade nos resultados. 

 

2.2.2 Outros Metais. 

 
Para as determinações dos outros metais pesados, 

segue-se a metodologia desenvolvida no Laboratório de 

Radioisótopos Inst. de Biofísica Carlos Chagas Filho, 

UFRJ. Pesa-se 400 mg da amostra, solubiliza-se com os 

devidos reagentes utilizando a técnica de digestão em 



forno de microondas  (BASTOS et al, 1998)  e 

evaporação em placa quente,  e posterior análise no 

espectrofotômetro de absorção atômica de chama 

controlado por um software específico do fabricante 

(GBC-AVANTA, Modelo-3000).  

 

2.2.3 Matéria Orgânica. 

 

A importância das análises do material orgânico 

em solos é podermos fazer uma correlação entre os teores 

de mercúrio e de matéria orgânica, estando os teores de 

mercúrio diretamente ligado ao teor de matéria orgânica 

dissolvida (maior o teor de matéria orgânica, maior o de 

mercúrio), sendo que mais de 70% do Hg encontra-se 

adsorvido pela matéria orgânica (LORING,  1975). 



Para estas análises pesa-se 4 g da amostra, 

calcina-se em forno mufla a 450C por 48 hs, pesa-se e 

retira-se a diferença por gravimetria.            

 

3. Resultados e Discussão.  

 

Até este momento, foram analisados apenas o 

elemento mercúrio e matéria orgânica nas amostras da 

primeira parte da área de estudo que está compreendida 

entre Porto Velho-Ro – Humaitá-AM. 

LOCALIDADE [Hg] g.Kg
-1

HORIZONTES P1 P2 P3 P4 P5

C. GRANDE ITACOÃ PRIMAVERA SÃO CARLOS L. CURICACA

1 45,25 25,96 31,8 37,31 81,94

2 57,79 14,24 44,23 23 61,7

3 48,45 28,74 81,87 5,36 56,18

4 11,99 22,71 50,63

5 72,48 11,91

MEDIA 47,19 20,71 52,13 21,89 66,61

DESVPAD 22,34 7,34 21,31 16,00 13,56

C.V. 47 35 41 73 20

HORIZONTES P6 P7 P8 P9 P10

CAVALCANTE PAPAGAIOS CALAMA HUMAITA P. PELADA

1 37,68 14,55 20,14 40,06 32,25

2 43,3 21,34 19,52 40,09 29,73

3 28,62 16,67 23,38 59,82 24,26

4 16,1 22,19 38,26 31,53

5 12,34 42,44

MEDIA 36,53 17,17 19,51 44,13 29,44

DESVPAD 7,41 2,92 4,30 8,89 3,61

C.V. 20 17 22 20 12



3.1 Mercúrio. 

 

TABELA 1 – Teores De Mercúrio (g.Kg
-1

) Em Solos 

Em Diferentes Perfis Do Trecho Porto Velho- Humaitá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: Laboratório de Biogeoquímica Ambiental./UNIR. 

 

De acordo com a tabela acima, podemos notar 

uma grande variação entre as médias  e todos os valores 

deram abaixo do “background” que é definido 100 e 200 

g.kg
-1

. 

 

 

 

 

 

 

 



 

FIGURA 1- Concentração De Hg  Nas Localidades Entre 

Porto Velho – Humaitá . 

 

Com a figura, podemos ver as grandes variações 

tanto nos horizontes como também nos diferentes perfis. 

 

 

 

 

3.2 – Matéria Orgânica. 

 

 

 

TABELA  2 – Teor De Matéria Orgânica Em Solos De 

Várzea Da Calha Do Rio Madeira No Trecho Porto 

Velho-Ro  Humaita-Am . 

 

 

 

 

 

 



 

 

De acordo a tabela, podemos notar que os maiores 

índices de matéria orgânica estão na área superficial 

exceto no perfil onde encontramos uma diferenciação nos 

índices determinados. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCALIDADE M.O g/Kg

HORIZONTE P1 P2 P3 P4 P5

CUJUBIN ITACOÃ PRIMAVERAS. CARLOSL. CURICACA

H-1 20,2 20,03 5,6 19,2 22,2

H-2 19,7 18 13,6 3,0 7,1

H-3 4,5 5,5 11,1 2,0 11,1

H-4 0 4,5 43,9

H-5 15 0,5

MEDIA 14,80 14,51 9,60 19,20 22,20

DESVPAD 9,16 8,73 17,23 9,65 7,82

C.V. 61,90 60,17 179,45 50,28 35,24

HORIZONTE P6 P7 P8 P9 P10

CAVALCANTEPAPAGAIOSCALAMA HUMAITA P. PELADA

H-1 9,1 20,7 28,3 10,7 2,5

H-2 14,1 7,6 8,2 7,1 5,6

H-3 3 6,1 12,1 12,1 4,4

H-4 3,5 13,5 3,0 2,5

H-5 5,65 3,0

MEDIA 9,10 14,15 16,20 9,97 4,05

DESVPAD 5,56 7,67 8,81 4,23 1,52

C.V. 61,09 54,22 54,40 42,43 37,64



 

 

 

 

 

 

FIGURA 02. Concentração De Matéria Orgânica (g.Kg
-1

) 

Nas Localidades Entre Porto Velho – Humaitá . 

 

4 CONCLUSÕES  

 

Considerando a média estabelecida pelo 

CONAMA, os teores de mercúrio nos solo de 1 mg/Kg 

de mercúrio, os índices encontrados nas amostras estão 

abaixo da média, e estão abaixo do “background” de 100 

a 200 ppb ( parte por bilhão). 

Nas amostras de material orgânico, podemos 

notar, como foi visto em estudos que comprovam a 

correlação entre teor de material orgânico e  

concentração de mercúrio (Hg), que, na grande maioria 

dos perfis e/ou ponto de coleta, os índices de matéria 

orgânica e os indicas de mercúrio são diretamente 

proporcionais, ou seja, quanto maior o teor de matéria 

orgânica maior o índice de mercúrio. 

Mas podemos notar que nos pontos 07 e 10, 

Papagaios e Ponta Pelada respectivamente, houve uma 

variação nestes índices; nota - se que os valores de 

mercúrio e matéria orgânica não combinam com o que 

foi descrito acima. 

 

 

 



 5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BASTOS, W. R. 1997. Métodos de digestão utilizando 

microondas para determinação de Mercúrio em 

amostras Ambientais e Humanas: Implantação de 

Laboratório de Avaliação da Quantidade 

Analítica.  Tese de Mestrado submetida à 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de 

Biofísica Carlos Chagas Filho. 

 

 

MALM, O, 1986. Estudo da Poluição Ambiental por 

metais pesados no sistema rio Paraíba do Sul – rio 

Guandu (RPS-RG).  Através da Metodologia de 

abordagem pelos parâmetros críticos.  Tese 

submetida à Universidade Federal do Rio de Janeiro 

visando a obtenção do grau de Mestrado em Ciências 

Biológicas (Biofísica). 

 

 

MATHIS, A.; REHAAG, R. 1993.  Conseqüências da 

garimpagem no âmbito social e ambiental da 

Amazônia. 
 

 

LACERDA, L. D; SALOMONS, W. 1992.  Mercúrio na 

Amazônia – Uma Bomba Relógio Química? – Rio 

de Janeiro: CETEM/CNPq, 1992. 

 

 



IBAMA. 1995.  Diretrizes de Pesquisa Aplicada ao 

Planejamento e Gestão Ambiental –Brasília – 

1994. Coleção Meio Ambiente. 

 

LACERDA, L. D; Distribuição de Mercúrio em Solos e 

Sedimentos Lacustres na Região de Alta Floresta, 

MT. Rio de Janeiro: CETEN/CNPq, 1999. 

SILVEIRA. E.G.1997; Quantificação de Mercúrio em 

Amostra de Sedimentos.Tese submetida à 

Universidade Estadual Paulista. UNESP para a 

obtenção do grau de Doutor em Geociências.  

 

 

RODRIGUES, R. M; Estudo dos Impactos Ambientais 

Decorrentes do Extrativismo Mineral e Poluição 

Mercurial no rio Tapajós. Pré-Diagnostico - Rio 

de Janeiro: CETEN/CNPq, 1994.  

 

 

FARID, L. H; Diagnostico Preliminar dos Impactos 

Ambientais Gerados por Garimpos de Ouro em 

Alta Floresta. um Estudo de Caso - Rio de Janeiro:  

CETEN/CNPq, 1992. 

 

 

GUERRA, A. J. T; SOARES, A. S; BOTELHO, R. G. 

M; Erosão e Conservação dos Solos – Conceitos, 

Temas e Aplicações – Rio de Janeiro- 1999. 

 

 

MUNSELL COLOR COMPANY .; Munsell Soil Color 

Charts. Baltimor,1994. 



 

 

LEMOS, R. C., SANTOS, R. D; Manual de Descrição e 

Coleta de Solo no Campo –Campinas: 

SBCS/EMBRAPA-SNLCS –1996. 

 

 

RIVAIL, M. S; Teores de Metais Pesados e 

Caracterização de Sedimentos de Superfície no 

Rio Itajaí-Açú e seus Afluentes na Região de 

Blumenau: um Estudo preliminar; Revista de 

estudos ambientais, Blumenau n° 2 –1999. 

 

 

SARTORI, M. C. Adubação Fosfatada e Metais 

Pesados em Latossolo Cultivado com Arroz; 

Scientia Agrícola nº 3 – 2000.   

 

BRASIL. Departamento Nacional da Produção 

Mineral.        Projeto RADANBRASIL. OLHA SC 

20 Porto Velho. Rio de Janeiro: 1978. 

 

 

LIDQUIST,O.; JERNELOV, A; JOHANSSON, K.; 

RODHE ,H .1984.                                                     

Mercury in the swedish environment: global and 

local sources.         National Sewdish Environment 

Protection Board, p. 105. 

 

 



LORING,D.H., 1975. Mercury in the sediments of the 

Gulf of the St.    Lawerence.Canada. J. Earth 

Sciences. Canada, v.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 



HIDROVIA DO MADEIRA E POPULAÇÕES 

RIBEIRINHAS: ANÁLISE SOCIOECONÔMICA 

DO TRECHO PORTO VELHO A NOVO 

ARIPUANÃ/AM E A PRODUÇÃO DE SOJA 
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RESUMO: A pesquisa objetiva entender o papel do modal hidroviário 

enquanto instrumento indutor da produção de grãos, a exemplo da soja, 

associando o problema de exclusão das comunidades ribeirinhas da lógica de 

produção. O estudo foi desenvolvido no trecho Porto Velho-RO a Novo 

Aripuanã-AM, e discutido no âmbito dos eixos de Integração Econômica e 

Desenvolvimento Social, proposto pelo Governo Federal e seus reflexos em 

Rondônia, enquanto corredor de exportação. Duas questões podem ser 

evidenciadas: a primeira é que a avaliação realizada junto às populações 

ribeirinhas indica um processo de exclusão destas junto ao programa 

desenvolvimentista Avança Brasil. A segunda caracteriza a 

operacionalização da hidrovia como corredor de transporte, apresentando 

mudanças no setor agrícola do Estado de Rondônia e uma nova arquitetura 

espacial. 

 
PALAVRAS-CHAVE: população ribeirinha, soja, hidrovia. 

 
ABSTRACT: The purpose of this research is to understand the function of 

the hydroway as a grain production inducting  instrument, specially soy 

beans, associating the traditional population  exclusion problem related to 

the production logic. The study was developed on the passage Porto Velho – 

RO to Nova Aripuanã-AM and it is discussed in the ambit of economic 

integration and social development Shaft proposed by the Federal 

government and its reflections  in Rondonia as an exportation channel. There 

are two outstanding questions, the first one is that the evaluation carried out 

with traditional communities of the Madeira River indicates these 

communities exclusion process according to the development program 

Avança Brasil. The second one characterizes the function of the hidroway as 
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a transportation passage corridor leading to the Rondonia state agricultural 

sector and a new special architecture. 

 

KEY WORDS: river population, Soy Bean Hidroway. 
 

1. INTRODUÇÃO  

 

O crescimento da produção de grãos no País foi 

motivado principalmente pela demanda mundial, 

decorrente da expansão das atividades criatórias 

(suinocultura e avicultura) notadamente nos países 

desenvolvidos (IBGE, 1997). Com todo esse potencial de 

mercado, o Brasil progride nessa atividade de produção 

de soja, principalmente no Norte de Mato Grosso e já 

com forte avanço sobre a Amazônia,. 

Para garantir o escoamento contínuo da produção 

da soja mato-grossense, especificamente da região de 

Sapezal, a Hidrovia do Madeira-Amazonas, enquanto 

corredor de transporte, apresentou uma maior viabilidade 

econômica, sendo então contemplada pelo programa 

Avança Brasil e oficializada como empreendimento em 

1997, tornando-se um complexo de transporte 

multimodal, que, junto à BR-364, constitui o mais 

importante eixo de integração do corredor Extremo-Oeste 

(GEIPOT, 1999). Isso possibilitou o escoamento em 

tempo hábil e com 30% dos custos reduzidos, fazendo 

com que a soja chegue aos mercados internacionais com 

preços competitivos. Assim, consolida-se na Amazônia 

Ocidental o mais importante corredor fluvial de cargas 

gerais da Região Norte, onde a soja representa 50% na  

participação das cargas transportadas (HERMASA, 

1996). 



 Em função de sua operacionalização, a Hidrovia 

do Madeira implica em mudanças que refletem um papel 

importante para a emergência de uma nova configuração 

territorial (SANTOS, 1991) na Amazônia, em particular 

no Estado de Rondônia, a partir de infra-estruturas 

alocadas e fomentos de áreas para produção de grãos.  

A partir da proposta que caracteriza a ação do 

poder público diante do Complexo Hidrovia do Madeira 

e seus desdobramentos no contexto regional, o papel das 

comunidades tradicionais parece supérfluo e ausente no 

processo e, para melhor verificação desta questão, 

tornou-se necessária a aplicação de questionários 

socioeconômicos, junto às populações ribeirinhas para 

que se fizesse a caracterização de sua relação com o 

empreendimento.    

  

 

2 MATERIAL E MÉTODOS  
 

 A metodologia utilizada foi o método de análise 

geográfica elaborado por LIBAUT (1971), dividido em 

quatro níveis de abordagem científica, conforme a seguir: 

nível Compilatório,  caracterizou o levantamento 

bibliográfico sobre o empreendimento hidroviário e 

pesquisa em fontes emerográficas (jornais e revistas 

especializadas). O Correlativo foi a realização de visitas 

às instituições gestoras (IBGE - Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística; IDAM - Instituto de 

Desenvolvimento Agrícola da Amazônia; EMBRAPA - 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária; SOPH - 

Sociedade de Portos e Hidrovias; AHIMOC - 

Administração das Hidrovias da Amazônia Ocidental e 



HERMASA - Empresa de Navegação da Amazônia) para 

coleta de dados, seguido de levantamento de dados 

primários no trecho analisado, com aplicação de 

questionários socioeconômicos junto às populações 

ribeirinhas, os quais foram posteriormente tabulados e 

quantificados, constituindo um banco de dados inerente 

às populações do baixo Madeira e seus aspectos 

socioeconômicos. Nível Semântico é a fase de 

interpretação dos dados adquiridos em campo, 

cruzamento com as questões teóricas pertinentes à 

temática. Por último, o nível Normativo que caracterizou 

a etapa operacional na transformação dos resultados em 

gráficos e tabelas, a partir dos quais foram apresentadas 

as conclusões. 

 

2.1 Amostragem 

  

Em cartas de 1: 40.000 foram localizadas 51 

comunidades existentes entre Porto Velho/RO e Novo 

Aripuanã/AM, sendo plotadas 30 comunidades, o que 

corresponde a mais de 50% do total de comunidades 

existentes no trecho. Para determinação das 

comunidades, foi levada em consideração a extensão do 

trecho analisado, num total de 720 km. De modo geral, 

estimou-se que as 30 comunidades já plotadas fossem 

divididas pela quilometragem do trecho em tela, ter-se-ia 

uma (01) comunidade a cada 24 quilômetros, o que 

poderia variar no mapa de 1: 100 000, entre 20 a 25 km 

de distância entre as comunidades, o que infere uma boa 

distribuição amostral do trecho. 

Os questionários aplicados em cada comunidade 

correspondem a 20% do total de residências existentes 



em cada comunidade, chegando a um quantitativo de 346 

questionários aplicados. Por ser um percurso longo, o 

trabalho dividiu-se em duas etapas no baixo Madeira, 

conforme o quadro a seguir. 

 
 

QUADRO I 

ATIVIDADES DE CAMPO 2001 
 

Expedições Trecho Analisado Percurso 

(Km) 

Comunidades 

(nº) 

Quest. 

(número) 

I Porto Velho/RO – 

Humaitá/AM 

240 10 193 

II Humaitá/AM – Novo 

Aripuanã/AM 

480 20 153 

Total Porto Velho/RO – 

Novo Aripuanã/AM 

720 30 346 

Fonte: Trabalho de Campo – LABOHEOHPA/UNIR,2001. 

 

 

2.2 Parâmetros avaliados  

 

Objetivou-se, com a aplicação dos 346 

questionários socioeconômicos, obter informações para 

estabelecer parâmetros que nos permitissem elaborar um 

quadro sobre a relação das comunidades e o 

empreendimento. Assim, tem-se um quadro relacional 

em que se verifica: (a) nenhuma articulação da 

concepção do empreendimento para com as 

comunidades, o que tende a caracterizar um processo de 

exclusão social; (b) que o nível de informação das 

populações sobre a natureza do empreendimento é quase 

nula; e (c) no que concerne às políticas públicas 



(programa Avança Brasil), não estão asseguradas ações 

que possam contemplar tais populações.  

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A implementação da hidrovia desempenhou um 

grande papel para uma nova configuração territorial nas 

áreas de abrangências, por meio da criação e 

consolidação de infra-estruturas, como o terminal 

graneleiro de Porto Velho/RO, porto graneleiro e 

esmagadora de grãos da HERMASA em Itacoatiara/AM.  

Isso alicerçou o avanço da cultura de soja nos cerrados 

rondonienses, promovendo mudanças na agricultura do 

Estado, imprimindo, a partir daí, o aumento das áreas 

para a produção de grãos, o que indica, em alguns casos, 

a substituição de áreas de pastagens e de cultivos 

degradados por soja, além da pressão sobre áreas de 

florestas. Conforme o gráfico I, observa-se que a 

produção de soja ganha impulso com a implementação da 

hidrovia e, a cada ano, a produção chega quase a 

duplicar. 

 



GRÁFICO I 

 
      FONTE: Grupo de Coordenação de Estatísticas Agropecuárias 

de Rondônia - GCE-RO (2001) 
 

 É importante ressaltar que antes da oficialização 

da hidrovia não havia o cultivo de soja em Rondônia. A 

partir de sua implementação em 1997, subsídios e 

incentivos estabeleceram um significativo aumento dessa 

cultura no Cone Sul do Estado  Vilhena, Cabixi, 

Cerejeiras, Chupinguaia, Colorado d’ Oeste e 

Corumbiara. Vilhena, por exemplo, se destaca entre os 

demais municípios em sua produção por ter maior 

influência de Mato Grosso tanto pelo clima como pelos 

solos.  

A hidrovia, enquanto eixo de desenvolvimento, 

assim articulado pelo Governo Federal para atrair o 

progresso na Amazônia Ocidental, deveria refletir de 

forma mais concreta a inclusão de sociedades tradicionais 



junto a esses planos. O que se constata no caso analisado 

é que as populações do entorno  cerca de 92% no 

primeiro trecho analisado e 89% no segundo trecho  

não sabem a função social e econômica do 

empreendimento hidroviário, caracterizando-se uma 

quase que total desinformação (ver Gráfico I), apesar da 

íntima ligação com o rio Madeira, que é utilizado como 

fonte para o consumo diário de água e de peixes. 

 

 

GRÁFICO II 

NÍVEL DE INFORMAÇÃO DA POPULAÇÃO 

SOBRE O EMPREENDIMENTO HIDROVIÁRIO: 

TRECHO PORTO VELHO/RO – NOVO 

ARIPUANÃ/AM - 2001. 
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Em que pese o fato de o sistema hidroviário ser 

uma via de transporte natural, portanto, sem a 

necessidade de modificações drásticas, é válido lembrar 

que a Constituição Federal do Brasil de 1988, em seu 

Artigo 225, parágrafo 1º, inciso IV, estabelece que todo 

empreendedor tem o dever de proceder os estudos de 

impacto ambiental e social, ao qual dará publicidade com 

audiência pública. Mesmo havendo legislação que verse 

sobre a importância da participação das populações na 

implantação de empreendimentos, constata-se que não 

houve efetivação deste direito legal, pelo menos aos 

sujeitos sociais mais diretamente ligados ao 

empreendimento hidroviário (ARAÚJO et al, 2001). 

A produção da população ribeirinha deriva da 

pesca artesanal e do trabalho na agricultura de 

subsistência. As pessoas vivem em precárias condições 

sanitárias, sem auxilio médico, utilizando seus 

conhecimentos de plantas medicinais para tratamento de 

saúde; não há sistema de abastecimento de água e não 

dispõem de energia elétrica, salvo algumas exceções, 

quando possuem gerador de energia próprio. As escolas e 

raros postos de saúde são pequenas estruturas algumas 

vezes improvisadas.  

Estas populações das comunidades analisadas 

podem ser consideradas tradicionais: vivem em estreita 

relação com o ambiente, cuja base econômica é o 

extrativismo animal e vegetal e a agricultura de 

subsistência. Nascidas na própria comunidade, é possível 

encontrar em média, pessoas com mais de 20 ou 30 anos 

de residência (DIEGUES, 1996). Estas populações 

residentes às margens do rio Madeira, constituem sujeitos 

sociais que dentro da lógica de expansão capitalista na 



Amazônia, não fazem parte das planilhas de custo–

benefício, embora todos saibam que os efeitos negativos 

do empreendimento hidroviário atingem diretamente tais 

comunidades. Além da falta de informação, as 

populações não reconhecem nas atividades de transporte 

de barcaças, qualquer tipo de benefício (Gráfico III). 

 

 
GRÁFICO III 

NÍVEL DE BENEFÍCIOS RECONHECIDOS PELA 

POPULAÇÃO RIBEIRINHA  DECORRENTES DA 

IMPLEMENTAÇÃO DA HIDROVIA DO MADEIRA – 2001 
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 Embora 15% da população entrevistada no 

primeiro trecho e 6% no segundo, tenha dito que a 

hidrovia trouxe benefícios, tais benefícios referem-se ao 

transporte de pessoas e pequenas cargas já existentes 

antes mesmo da oficialização da hidrovia. Os 85% que 

correspondem ao trecho Porto Velho  Humaitá e os 94% 



de Humaitá a Novo Aripuanã, afirmam não ter benefícios 

significativos, ao contrário, segundo elas os impactos 

decorrentes do empreendimentos são concretos e se 

resumem ao (a) desbarrancamento das margens (erosão 

marginal) decorrente do movimento das águas 

provocadas pelas grandes embarcações, obrigando os 

moradores, em alguns casos, a desmanchar suas casas e 

recuar  para lugar mais seguro, o que gera um sobre-

trabalho de construção que não está sendo remunerado, 

(b) ainda com o desmoronamento das margens, ocorrem 

destruições de pequenas embarcações (canoas e rabetas) 

que ficam atracadas, sendo utilizadas em atividades 

econômicas como pesca, no transporte de produtos, (c) 

decorre daí os impactos sociais, uma vez que as pequenas 

embarcações são utilizadas como transporte escolar, 

visitas a outras comunidades para festejos culturais, 

questões que só podem ser observadas e analisadas em 

escala pontual (microssocial).  

 Pela natureza da relação capitalista do 

empreendimento (Hidrovia Madeira-Amazonas), as 

populações ribeirinhas podem estar sendo excluídas do 

processo, vez que sua lógica de produção é de 

subsistência e reprodução da força de trabalho familiar. 

Portanto, são lógicas diferenciadas, mas que implicam 

em impactos negativos na população do entorno o que 

requer do poder publico ações que diminuam os impactos 

e que protejam as populações e seu modo de vida. 

 

4 CONCLUSÕES  

 

De acordo com os levantamentos de campo, há 

uma forte tendência de manutenção (freqüência) das 



informações cedidas pelos entrevistados. Dessa forma 

pode-se inferir que dentre os programas, objetivando o 

desenvolvimento para a região Amazônica, a Hidrovia 

Madeira-Amazonas se coloca apenas como eixo de 

transporte junto aos Corredores Estratégicos de 

Desenvolvimento, articulados por empresários do setor 

de agronegócios que encontram no Governo Federal  

sustentação para suas atividades.     

Nesta lógica, as comunidades do entorno do 

empreendimento são excluídas do projeto 

“desenvolvimentista”, por não contribuir com o nível 

exigido pelo mercado capitalista, pois sua base 

econômica é da produção familiar e de subsistência, não 

gerando grandes excedentes. Todavia, essas comunidades 

do entorno sofrem impactos negativos decorrentes do 

empreendimento, causando prejuízos nas dimensões 

econômica, social e cultural. A ausência de políticas 

públicas para a proteção destas comunidades nos lembra, 

historicamente, os grandes projetos desenvolvidos na 

Amazônia que ignoram as conseqüências para as 

populações tradicionais. 
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RESUMO: A pesquisa mensurou os índices de vulnerabilidade natural à 

erosão na faixa meandrante da Hidrovia do Madeira, trecho Porto Velho-RO 

a Humaitá-AM, conforme método do INPE (2000). Na determinação da 

vulnerabilidade, estabeleceram-se dez Unidades Fisiográficas de Análise 

Básica - UFAB, das quais foram extraídas amostras de perfis de solo, 

posteriormente submetidas à análise granulométrica no âmbito do 

Laboratório de Solos da EMBRAPA/RO, através do método de Dispersão 

Total (pipeta). Para identificação dos índices de vulnerabilidade natural à 

erosão relacionou-se, ainda, as características dos aspectos físicos do 

ambiente em estudo, entre as quais: geologia, geomorfologia, clima e 

vegetação, com base em levantamento bibliográfico, além do uso de 

imagens de satélite. A partir de cálculos matemáticos foi possível estimar o 

índice de vulnerabilidade natural à erosão para cada unidade de análise, de 

modo que as dez (10) UFAB’s identificadas no estudo apresentaram um 

elevado grau de vulnerabilidade natural à erosão, demonstrando a fragilidade 

do ambiente local. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Vulnerabilidade; Erosão; Hidrovia. 

 

___________________________ 
*Bolsista do CNPq/PIBIC/UNIR 

**Aluna Colaboradora PIBIC/UNIR 

***Aluna Colaboradora PIBIC/UNIR 

****Aluno Colaborador PIBIC/UNIR 

*****Aluno Colaborador PIBIC/UNIR 

******Orientador/Coordenador do Projeto – ( dorisval@unir.br ) 

*******Co-Orientador – Pesquisador da EMBRAPA/RO 

mailto:dorisval@unir.br


ABSTRACT: This research measured the  natural erosion vulnerability rate 

on the shore of the Madeira Hidroway marginal zone between  Porto 

Velho/Ro and Humaita/AM , according to the method of INPE (2000). For 

determining the vulnerability, 10(ten) Phisyographic units of Basic Analysis 

were chosen –UFAB, from which soil profile samples were taken and put 

under granulometric analysis at the Soil Lab Compass of EMBRAPA/RO, 

through the method of Total Dispersion (pipette). For natural  erosion 

vulnerability rates identification were related then, the environment physical 

aspect features in research, like geology, geomorphology, podology, climate, 

vegetation, based on bibliographic research, besides the usage of satellite 

images. Through mathematical  calculus it was possible to estimate the rate 

of natural erosion vulnerability for each analyzed unit, so that the ten 

identified UFAB’s in the study presented a high degree of natural 

vulnerability, demonstrating local environment vulnerability. 

 

KEY WORDS: Vulnerability; Erosion, Hidroway  

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A partir do crescimento da produção de grãos, 

especialmente soja, no noroeste do Estado do Mato 

Grosso, com destaque para a micro região de Sapezal, o 

poder público e privado passou a buscar rotas alternativas 

para o escoamento rápido e barato da produção agrícola 

regional. Para isso, as infra-estruturas portuárias, bem 

como as vias utilizadas para o transporte dos mesmos 

passariam por adaptações visando seu aprimoramento 

estrutural e funcional. Diante da necessidade em se obter 

um menor custo no transporte de grãos para maior 

competitividade econômica no mercado exterior, foi 

proposto um novo sistema multi-modal de transporte 

(Corredor Extremo-Oeste de Exportação), no qual a BR 

364, ligando Cuiabá a Porto Velho e a Hidrovia do 

Madeira, seriam os principais eixos viários (BRASIL, 

1999). 



Com a implementação/consolidação da Hidrovia 

Madeira-Amazonas em 1997, a produção de soja ganhou 

destaque no sul de Rondônia e sudoeste do Amazonas, 

influenciando o crescimento da demanda por terras para 

o cultivo de grãos, o que induz, potencialmente, o 

desmatamento irregular em áreas não adequadas, a 

exemplo, a crescente produção de grãos próxima ao leito 

de afluentes do rio Madeira.  

 Como forma de adequação ao novo sistema 

hidroviário de transporte, o rio Madeira passou por 

adaptações infra-estruturais, recebendo sinalizações ao 

longo de suas margens e retificações em seu leito, 

objetivando assim, garantir a navegabilidade segura de 

embarcações tipo barcaças, tanto no período de cheia, 

como de vazante (BRASIL, 1996). Diante dessas 

significativas alterações antrópicas, a pesquisa buscou 

promover um estudo que permitisse a identificação das 

características físicas do ambiente em torno do eixo 

fluvial (geologia, geomorfologia, pedologia, vegetação, 

clima), para posterior mensuração de sua vulnerabilidade 

natural à erosão, reconhecendo assim, os níveis de 

instabilidade/estabilidade que a dinâmica desse ambiente 

apresenta naturalmente. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

A metodologia adotada segue o modelo analítico 

da pesquisa geográfica proposto por LIBAUT (1971) e 

adaptado por ROSS (1996), o qual estabelece quatro 

níveis de pesquisa: O nível Compilatório corresponde ao 

levantamento bibliográfico para identificação das 

características físicas do ambiente em estudo: geologia, 



geomorfologia, pedologia, vegetação e clima, bem como 

das informações a respeito do empreendimento Hidrovia 

Madeira-Amazonas. No nível Correlativo são realizadas 

coletas de campo (perfis de solo) possibilitando a 

caracterização empírica dos mesmos através da descrição 

morfológica, onde os horizontes, cor, textura, 

consistência e estrutura são identificados. Em seguida, 

procede-se a análise laboratorial das amostras, aplicando 

o método de vulnerabilidade natural à erosão junto aos 

dados obtidos. No nível Semântico são discutidas as 

questões teóricas pertinentes aos dados alcançados. 

Possíveis extrapolações são elaboradas em detrimento 

das interpretações dos resultados. No nível Normativo, os 

resultados são apresentados em forma de tabelas, 

gráficos, figuras, mapas temáticos, cartogramas e 

conclusões finais.  

 

2.1 Amostragem 

 

Para determinar a vulnerabilidade ou estabilidade 

natural à erosão da área de estudo, optou-se por realizar 

as coletas das amostras de solo sob a forma de perfis 

pedológicos (mini-trincheira, barranco e tradagem) 

obedecendo a intervalos de 20 Km para cada ponto, 

dentro de uma escala de análise de 1: 2.000 000 para 

cada perfil mensurado. Nesse sentido, foram descritos 10 

perfis em um trecho de 240 Km, correspondendo à 

distância entre Porto Velho/RO e Humaitá/AM na faixa 

meandrante da Hidrovia Madeira –Amazonas. Foram 

coletadas (40) amostras de solo seguindo os critérios 

metodológicos da descrição morfológica estabelecida 

pelo Sistema Brasileiro de Classificação de Solos – 



SBCS (EMBRAPA,2001; LEMOS & SANTOS, 1996). 

As alíquotas coletadas correspondiam a 900 gramas de 

material, que posteriormente foram embaladas em sacos 

plásticos devidamente identificados com a nomenclatura 

de cada horizonte/camada (tabela-I) para posterior 

análise em laboratório. 

Para a análise climatológica, foram coletados 

dados de duas estações meteorológicas localizadas no 

espaço de análise do Projeto Hidrovia do Baixo Madeira 

- PHBM/RO. As informações foram extraídas de 

relatórios e boletins meteorológicos existentes nas 

instituições responsáveis pelas estações, entre os quais: 

Instituto de Desenvolvimento Agropecuário da Amazônia 

– IDAM, Instituto Nacional de Meteorologia – INMET e 

Secretaria Estadual de Desenvolvimento Ambiental - 

SEDAM. Tais informações referem-se aos dados de 

pluviosidade de 1970 a 2001 da área correspondente ao 

trecho da Hidrovia Madeira-Amazonas em análise. 

Com base nos pontos de coleta e análise dos 

solos, foi determinado o quantitativo de 10 Unidades 

Fisiográficas de Análise Básica-UFAB a serem 

trabalhadas de forma pontualizada, conforme estabelece 

o método de vulnerabilidade natural à erosão 

desenvolvido pelo INPE (2000). Em cada unidade são 

analisados, conjuntamente, os elementos que compõem a 

estruturação da dinâmica de equilíbrio natural do meio 

físico: Geologia, Geomorfogia, Pedologia, Vegetação e 

Clima. 

 



QUADRO – I 

DIVISÃO DOS PERFIS EM HORIZONTES CONFORME DESCRIÇÃO 

MORFOLÓGICA  

 

2.2 Parâmetros avaliados 

 

2.2.1 Classes texturais 

 

 As amostras de solo coletadas passaram por uma 

verificação laboratorial buscando identificar os diferentes 

graus de textura que os tipos de solo identificados 

apresentavam. Na descrição morfológica, identificou-se a 

textura, a estrutura, a profundidade, plasticidade e os 

teores de matéria orgânica por meio de dicromato de 

potássio. Através do método de Dispersão Total (pipeta), 

eram separados 20g do solo a ser analisado, adicionando-

se a essa alíquota 100ml de água destilada e 10ml de 

composto dispersante, hidróxido de sódio normal 

(NaOH). A amostra é posta em repouso por doze horas 

com o objetivo de desfazer os torrões e remover outros 

Amostragem N° de horizontes 

Descrição 

morfológica – 

horizontes 

Total de 

amostras 

Perfil – 01 

Perfil - 02 

Perfil - 03 

Perfil - 04 

Perfil - 05 

Perfil - 06 

Perfil - 07 

Perfil - 08 

Perfil - 09 

Perfil – 10 

05 

05 

03 

04 

03 

03 

04 

05 

05 

03 

A, AB, BA, B1, B2 

A, BA, B1, B2,B3 

A1, AB e B1(g) 

A, AB, B1 E B2 

A, AB E B1 

A, BA E B1 

Ap, AI, AII E AIII 

AI, BA, B1, B2 E B3 

- 

Ap, BA, B 

05 

05 

03 

04 

03 

03 

04 

05 

05 

03 

Total 40 - 40 



materiais agregados em altas concentrações ao solo, 

como matéria orgânica, óxidos de ferro, entre outros. Em 

seguida, a solução é agitada por 15 min e tamisada para 

se obter a fração areia grossa. Logo depois, a solução 

restante é armazenada em uma proveta de 1000ml, 

fixando-se um tempo para o deslocamento vertical na 

suspensão do solo. Passado o tempo programado, pipeta-

se um volume da suspensão (5cm) para determinação da 

argila. A fração areia fina é obtida por nova tamisação da 

solução restante. A fração argila e as frações grosseiras, 

areias fina e grossa são secas em estufa e pesadas para 

obtenção dos respectivos percentuais. O silte corresponde 

ao complemento dos percentuais para 100% (KIEHL, 

1979). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O trecho de Porto Velho/RO a Humaitá/AM na 

faixa de meandramento da Hidrovia Madeira-Amazonas 

foi fracionado em (10) dez Unidades Fisiográficas de 

Análise Básicas-UFAB, as quais apresentaram pontos 

com baixo, médio e alto índices de vulnerabilidade 

natural à erosão, conforme caracterização e análise dos 

elementos que compõem o meio físico: geologia, 

geomorfologia, vegetação, pedologia, climatologia. 

Esses, mensurados em conjunto, forneceram indicadores 

que determinam quatro classes de diferentes ocorrências 

de vulnerabilidade natural à erosão. 
 

TABELA – I 

 DEMONSTRATIVO DO PROCESSO DE VULNERABILIDADE NATURAL À 
EROSÃO RELACIONADO À ATIVIDADE ECONÔMICA NO TRCHO DE 

PORTO VELHO/RO A HUMAITÁ/AM - HIDROVIA DO MADEIRA 

 



U.F.AB. Geologia Relevo Solos Vegetação Clima Média 
Grau de 

vulnerabilidade 

UFAB – 01 2,7 1,4 1,0 2,9 1,6 1,9 
Medianamente  

estável/vulnerável 

UFAB – 02 2,7 1,4 1,0 1,0 1,6 1,5 
Moderadamente  

estável 

UFAB - 03 3,0 3,0 3,0 1,0 1,6 2,3 
Moderadamente 

Vulnerável 

UFAB – 04 3,0 3,0 3,0 2,9 1,6 2,7 Vulnerável 

UFAB – 05 3,0 3,0 3,0 2,8 1,6 2,6 
Moderadamente 

Vulnerável 

UFAB – 06 2,7 1,4 3,0 2,8 1,7 2,3 
Moderadamente 

Vulnerável 

UFAB – 07 3,0 3,0 3,0 2,9 1,7 2,7 
 

Vulnerável 

UFAB – 08 3,0 3,0 3,0 1,0 1,7 2,3 
Moderadamente 

Vulnerável 

UFAB – 09 3,0 3,0 3,0 2,3 1,7 2,6 
Moderadamente 

Vulnerável 

UFAB - 10 3,0 3,0 3,0 2,9 1,7 2,7 Vulnerável 



UFAB-01 (Cujubim Grande) apresenta grau de 

vulnerabilidade natural à erosão medianamente 

estável/vulnerável (valores médios iguais a 1,9) 

indicando um equilíbrio entre os processos de 

pedogênese e morfogênese.Tal fato ocorre em virtude 

dessa unidade possuir manchas de Latossolo Amarelo 

plíntico – LA pouco susceptíveis ao processo de erosão 

natural e induzido, quando em relevo plano ou 

suavemente ondulado (GUERRA & CUNHA, 1996). 

Porém, nessa unidade, a cobertura vegetal é artificial 

(pastagem) fazendo com que os índices de 

vulnerabilidade quanto à vegetação sejam elevados, 

superestimando a média geral de vulnerabilidade. A 

UFAB-02 (Itacoã) apresenta um ambiente com 

vulnerabilidade natural à erosão moderadamente estável 

(valores iguais a 1,5), nessa unidade de análise ambiental, 

o processo de pedogênese prevalece sobre o de 

morfogênese. A exemplo da unidade anterior, essa 

unidade também apresenta mancha de Latossolo Amarelo 

– LA, no entanto, a cobertura vegetal é composta de 

floresta nativa (Floresta densa de planícies Aluviais – 

Fdp) (IBGE, 1990), sendo esta característica responsável 

pela sustentabilidade do solo, equilibrando a média final 

de vulnerabilidade natural à erosão (TRICART, 1977). 

As UFAB’s 03 (Primavera), 06 (Cavalcante) e 08 

(Calama) apresentam-se moderadamente vulneráveis aos 

processos erosivos naturais (ambas com valores iguais a 

2,3), onde percebemos uma predominância sensível dos 

processos de morfogênese sobre o de pedogênese. 

Justifica-se esse índice através das manchas de solo do 

tipo Neossolo Flúvico -RU (aluviais), Plintossolo – PT e 

Gleissolos – G, tais solos apresentam-se susceptíveis aos 



processos de erosão natural (INPE, 2000). Outro fator 

que propiciou elevação dos índices de vulnerabilidade 

refere-se ao tipo de relevo, principalmente nas UFAB’s 

03 e 08, que é do tipo Planície fluvial periodicamente 

inundada – APF, exceto a UFAB – 06 que possui feições 

morfológicas de Terraço Fluvial – ETF (BRASIL, 1978). 

As UFAB’s 05 e 09 apresentam-se moderadamente 

vulneráveis aos processos de erosão natural (valores 

iguais a 2,6), essas unidades apresentaram 

vulnerabilidade elevada, podendo esta ser em virtude do 

uso atual da terra. É o caso da UFAB – 05 onde a 

vegetação nativa foi substituída por vegetação artificial 

(pastagem). Por isso, nessas unidades, há predominância 

do processo de morfogênese sobre o de pedogênese. As 

UFAB-04 (São Carlos), UFAB-07 (Papagaios) e UFAB-

10 (Humaitá) constituíram-se de ambientes que 

apresentam alto grau de vulnerabilidade natural aos 

processos erosivos (valores iguais a 2,7). Esta alta 

vulnerabilidade deve-se primeiramente às características 

físicas (textura) das manchas de solos (Glei Pouco 

Húmico – GPH da UFAB- 04, Neossolo Flúvico – RU 

(aluviais) das UFAB’s - 07 e 10, essas, apresentam-se 

susceptíveis aos processos erosivos (GUERRA & 

CUNHA, 1996). Porém, o uso atual da terra está 

influenciando significativamente nos altos índices médios 

de vulnerabilidade nessas unidades, uma vez que a 

floresta nativa foi substituída por pastagem e plantio de 

culturas temporária e perene (ver Figura - I). Vale 

mencionar que nessa área foi presenciada atividade 

garimpeira, bem como a retificação periódica do canal 

fluvial (dragagem), essas atividades podem acelerar o 

processo de erosão natural e principalmente induzida 



(ação antrópica), disponibilizando maior quantidade de 

sedimentos a serem transportados ou depositados através 

do ciclo hidrológico do rio Madeira, o qual é estabelecido 

pelo regime sazonal de cheia e vazante ao longo do ano. 

Considerando as características físicas e as modificações 

ocorridas e analisadas nessas unidades, observou-se que 

há predominância exclusiva dos processos de 

morfogênese e quase ausência dos processos de 

pedogênese. 

 

 

 

FIGURA I -  VALORES MÉDIOS DE VULNERABILIDADE NATURAL À EROSÃO DAS UNIDADES 

FISIOGRÁFICAS DE ANÁLISE BÁSICA
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base nos resultados obtidos, pode-se 

verificar que o trecho da Hidrovia Madeira – Amazonas 

analisado apresenta diferenças na vulnerabilidade natural 

à erosão. Os valores correspondentes à baixa, média e 

alta vulnerabilidade foram determinados pontualmente 

em detrimento não só das características físicas naturais 

do ambiente (estáveis/instáveis), mas também através da 

influência que o uso da terra confere ao espaço local. 

Diante dessas constatações, as UFAB’s foram agrupadas 

em quatro classes quanto às características 

morfodinâmicas. Conclui-se que o primeiro e o segundo 

grupo apresenta baixa vulnerabilidade natural à erosão, 

revelando uma relativa estabilidade dos aspectos físicos e 

artificiais (pressão antrópica), não sofrendo alterações em 

função da via hidroviária implementada. O terceiro grupo 

apresenta média vulnerabilidade, pois revela uma 

atividade agropecuária mais intensa, o que influencia na 

alteração da cobertura vegetal natural, assim, verifica-se 

uma maior incidência dos impactos indiretos da Hidrovia 

sobre seu entorno. O quarto grupo do ponto de vista dos 

aspectos naturais apresenta alta vulnerabilidade à erosão 

e já revela, em alguns casos, predominância de alterações 

artificiais no ambiente, dando lugar à produção agrícola, 

além da maior incidência de atividade garimpeira nas 

margens do eixo fluvial. Vale salientar a predominância 

dos altos índices de vulnerabilidade natural à erosão que 

as manchas de solo mensuradas apresentaram. Tal fato 

contribui, significativamente, para a comprovação de 

uma acentuada fragilidade natural das unidades 

ambientais pesquisadas, bem como demonstra o quanto 



esse ambiente apresenta-se potencialmente susceptível à 

maior disponibilização de sedimentos, cuja dinâmica dos 

mecanismos de transporte/deposição, para o leito da 

Hidrovia do Madeira deve constituir uma preocupação 

constante, no que diz respeito às atividades de 

monitoramento ambiental.  
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A PSICOPATOLOGIA NOS HOSPITAIS 

PÚBLICOS DE PORTO VELHO: O PERFIL DAS 

INSTITUIÇÕES E AS REMINISCÊNCIAS DA 

HISTÓRIA DA LOUCURA 

 
Adriane do Nascimento Soares* 

Valdeci Ribeiro dos Santos** 
 

RESUMO: Em meio ao processo de modificação da política de saúde 

mental no Brasil, a presente pesquisa tem como objetivo avaliar as opiniões 

que os profissionais  tem acerca do  movimento de reforma psiquiátrica; 

investigar o grau de influência do poder médico; a formação e 

funcionamento das alas psiquiátricas e as reminiscências da história da 

loucura, traçando um perfil das instituições. Observação da rotina dos 

pacientes e entrevistas com psiquiatras, psicólogos, enfermeiros e assistentes 

sociais dos hospitais públicos localizados na cidade de Porto Velho no 

estado de Rondônia, fizeram parte dos procedimentos de coleta de dados 

para um a análise qualitativa, a partir do estudo da inter-relação de saberes e 

poderes dentro do ambiente hospitalar e qual o seu reflexo na terapêutica 

usada no tratamento dos portadores de sofrimento psíquico. A partir daí 

pôde-se conhecer e refletir sobre o contexto  biopsicosocial  que envolve a  

doença mental  em uma parcela da população da região Norte. Os resultados 

apontaram que as reminiscências da história da loucura ainda estão 

arraigadas na conceituação atual de doença mental, pois apesar do forte 

movimento antipsiquiátrico o arsenal químico ainda é significativo, aliado 

ao poder médico psiquiátrico, lembrando a alienação mental do século XIX; 

o preconceito entre profissionais e familiares e a falta de preparo e 

informação de alguns profissionais que, conseqüentemente, refletem na 

eficácia do tratamento oferecido aos portadores de sofrimento psíquico em 

estado de internação.            

 

PALAVRAS-CHAVE: Doença mental; Poder médico; Antipsiquiatria. 

 

ABSTRACT: Amidst a mental  health policy modification process in 

Brazil, this research aims to evaluate the opinions that professionals have 

concerning the action of psychiatric reform; to  investigate the influential 

degree of medical power; institution    formation  and operation.  The patient  
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routine observation and interviews with psychiatrists, nurses and social 

workers at public hospitals located in Porto Velho, Rondonia State make up  

the data collection procedure for a quantity analysis and a study of the 

interrelation between knowledge and power inside the hospital environment 

and its reflection in the therapeutics used for the psychic suffering bearer’s 

treatment. From there onwards, it is possible to acknowledge and reflect 

about the biological psychological and social context involving mental 

disease in a part of the north region population. The results showed that  the 

reminiscences of the madness history  are still rooted in the form of judging 

mental disease, because in spite of the strong anti psychiatry movement, the 

chemical arsenal is still a significant allied to the psychiatric doctor power, 

reminding the mental alienation of the XIX. Century, the prejudice among 

professionals and family and the lack of preparation and information showed 

by some professionals which consequently reflect in the effectiveness of the 

treatment offered to psychic suffering bearers in internment state. 

 

KEY WORDS: mental disease, doctoral power, anti psychiatry  

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 

No início do século XX, na Europa, nasceu a 

Psicopatologia, definida por seu campo de estudo,  que é 

o mesmo da Psiquiatria, diferindo desta em meios e fins. 

Seu objetivo é a compreensão e o conhecimento da 

doença mental; enquanto que o da Psiquiatria é a 

terapêutica, a profilaxia e a readaptação dos portadores 

de sofrimento psíquico, com meios não apenas 

psicológicos, mas também médicos, biológicos e sociais. 

A Psicopatologia elabora a teoria e a Psiquiatria aplica a 

teoria ( BEAUCHESNE, 1989). 

Nesta mesma época no Brasil, predominava  a 

noção de que as pessoas com problemas mentais 

deveriam permanecer isoladas e cuidadas em locais 

devidamente construídos para isso; as cátedras de 

Psiquiatria e Doenças Nervosas foram criadas, iniciando 

a institucionalização das práticas terapêuticas; o número 



de colônias agrícolas cresceu como uma extensão dos 

hospitais tradicionais, onde a terapia era o trabalho com a 

terra. As Santas Casas de Misericórdia acolheram os 

loucos , mas o tratamento era diferenciado em relação 

aos demais pacientes; que ficavam amontoados, sem 

assistência médica, entregues a guardas e carcereiros, 

tendo seus delírios e agitações reprimidos por 

espancamentos ou contenção em troncos, condenados `a 

morte por maus tratos físicos, desnutrição e doenças 

infecciosas (BEZERRA JUNIOR, 1994). 

A palavra doença origina-se do latim e significa 

desvio. Mais especificamente, nos termos da doença 

mental, caracteriza-se por uma falha do indivíduo em 

comportar-se de acordo com as expectativas de sua 

comunidade, a grosso modo  uma maneira defeituosa de 

viver. Que segundo Perrusi (1995), é construída 

socialmente, podendo ser considerada um desvio social 

legitimado por normas e regras, que são imputadas como 

agentes de  controle. 

Contudo, a doença mental no Brasil, até a década 

de 60, era vista como degenerativa, fato que reforçava a 

necessidade das instituições manicomiais. E a partir deste 

período surgiu um movimento social de questionamento 

à intervenção em instituições hospitalares; intensificado 

entre as décadas de 80 e 90, quando aparece uma política 

de saúde mental que visava a proteção e os direitos das 

pessoas portadoras de distúrbios mentais, estruturando e 

aperfeiçoando a assistência psiquiátrica e seus serviços. 

Desativando as instituições de modelo asilar não 

terapêutico e regulamentando a hospitalização voluntária, 

involuntária e compulsória, para a reabilitação e 

reinserção do paciente. 



Apesar de toda essa movimentação, a sociedade 

brasileira ainda mantém  grandes tabus e preconceitos 

quando o assunto é doença mental; que é um 

acontecimento historicamente possibilitado, produzido 

pelo saber psiquiátrico e médico ao adquirirem o 

monopólio sobre a loucura. 

Dentro deste contexto, este trabalho buscou 

investigar quais as reminiscências da história da loucura 

e o papel da internação psiquiátrica nos hospitais 

públicos da cidade de Porto Velho, no Estado de 

Rondônia, traçando o perfil das instituições. Ainda que 

haja fóruns, conferências e debates acerca da luta 

antimanicomial, na tentativa de afastar efeitos 

característicos do espaço asilar, há muita investigação a 

ser feita sobre a situação atual dos parâmetros 

biopsicossociais, que envolvem a doença mental. 

Um  estudo relevante para a comunidade 

universitária e profissional  centrada na área social e da 

saúde, para que o compromisso ético seja repensado, 

frente às degradações do sistema hospitalar; investindo 

com conhecimento, potencial de investigação e reflexão 

na busca de práticas que contribuam positivamente com o 

sistema. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O embasamento teórico possibilitou a 

compreensão da significação da loucura através dos 

tempo, a conceituação da doença mental, elucidando 

questões históricas da Psiquiatria e o surgimento da visão 

psicopatológica na Europa e sua influência na formação 

da política de saúde mental brasileira. A reflexão sobre o 



papel das instituições asilares e o papel confiado à 

Psiquiatria, que ao invés de permitir a descoberta do 

doente mental, a história que é única de casa ser ; serviu 

como método coercitivo e punitivo, para poder traçar o 

perfil da terapêutica atual dentro do movimento 

antipsiquiátrico. 

Aprofundando os conhecimentos sobre a 

representação social da doença mental , para uma 

veiculação aos reflexos do trabalho psiquiátrico  

convencional, a partir do discurso médico e sua prática 

no contexto interdisciplinar. 

 

 

3. METODOLOGIA 

 

 

3.1 Participantes 

 

Pacientes e profissionais que trabalham na ala 

psiquiátrica do Hospital de Base Ary Pinheiro, 

inaugurado em janeiro de 1983 e pioneiro no 

atendimento clínico e de internação para doentes mentais 

em Porto Velho, fazendo parte da estrutura da Secretaria 

de Estado da Saúde, de acordo com normas que 

preconizam o Sistema Único de Saúde – SUS. 

 

3.2 Procedimentos para coleta de dados 

 

Inicialmente foi feita uma visita ao Setor de 

Divisão de Programas Especiais da Secretaria Municipal 

de Saúde, onde foram apresentados os programas, 

projetos,  instituições que oferecem tratamento 



emergencial, de internação e ambulatorial aos doentes 

mentais; à Secretaria de Saúde do Estado, mais 

especificamente a Gerência de Ações e serviços de 

Saúde, em busca de informações que delineiam a  

história da política de saúde mental do estado de 

Rondônia. 

A partir deste ponto o universo e pesquisa foi 

definido, tendo sido escolhido o Hospital de Base, a 

única instituição hospitalar no estado, que mantém ala 

psiquiátrica para internação, atendendo a população do 

interior e da capital. Foram realizadas doze entrevistas 

com os profissionais da área  médica-psiquiátrica, 

psicológica , de enfermagem padrão e técnica, de 

assistência social e observação da rotina dos pacientes e 

profissionais. 

3.3 Procedimentos para  análise dos dados            

 

Os dados foram analisados qualitativamente, para 

uma melhor compreensão do comportamento dos 

participantes dentro da instituição e entendimento do 

processo pelo qual os significados são construídos; os 

recursos humanos e estruturais, a partir de uma visão 

crítica; de um confronto da  prática observada com o 

conteúdo das entrevistas . O método utilizado foi a 

técnica da análise do conteúdo de Bardin (1991), 

organizado em pré-análise, tratamento dos resultados ou 

inferências e interpretação.  

 

 

4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO  DOS  

RESULTADOS 

 



 

4.1 O preconceito dentro da instituição 

 

Em se tratando de preconceito em relação aos 

doentes mentais, estabelece-se os dois pólos de conflito, 

que  são os doentes como vítimas e a sociedade como 

opressora e negligente. Porém a partir de alguns  relatos, 

ficou evidenciado que o preconceito existe também entre 

os profissionais  de outras especialidades em relação aos 

profissionais  que trabalham no setor psiquiátrico; 

reforçado pela prática de enviar para a psiquiatria os 

funcionários que por ventura   tenham tido alguma 

atitude contrária aos preceitos da instituição, como 

punição, o que aliás aumenta a resistência em estar com 

doentes mentais.   

(...) quando precisa de um médico de outra 

especialidade pra avaliar um paciente, muitos não 

gostam de vir aqui na ala psiquiátrica; às vezes nós 

temos que discutir com pessoas da administração (...) 

 (profissional de enfermagem) 

    

(...) poucos colegas da universidade se aventuram 

a ser psiquiatras, principalmente por isso; porque acham 

ou temem que exista um misticismo envolvendo a 

loucura(...) 

     (médico 

psiquiatra) 

 

4.2  Considerações sobre o  tratamento    

Apesar de haver uma equipe multidisciplinar, a 

medicalização ainda é a terapêutica mais usada, ou 

melhor, mais expressiva. Isto está aliado ao poder médico 



que vinculado ao seu saber e legitimado pela sociedade, é 

um agente controlador. Sem dizer a resistência que há 

por parte de alguns psiquiatras em reconhecer a 

importância da psicoterapia e da terapia ocupacional 

como veículos de reabilitação e não como veículos de 

distração. 

 

“A psicologia não é uma panacéia que todo 

mundo pode passar pelo psicólogo. Eu acho que não; eu 

acho que existe aqueles que serão beneficiados e existe 

aqueles que ficarão marcando passos, crônicos, muito 

crônicos; não vejo muito benefício”. 

(médico psiquiatra) 

 

4.3  Uma questão interdisciplinar 

 

A interdisciplinariedade tem como principal 

objetivo a reunião de diferentes áreas do saber, 

vinculadas a um mesmo propósito para um trabalho 

articulado e eficaz. E para que esse trabalho ocorra é 

fundamental que haja uma aceitação e cooperação por 

parte dos especialistas. 

Porém essa forma de trabalho, embora haja a 

multidisciplinariedade , é inexistente no setor psiquiátrico 

da instituição observada. O que sem dúvida limita as 

possibilidades de recuperação e reabilitação do paciente. 

Essa postura é justificada pela ausência de um 

treinamento e experiência em matéria de qualificações 

psicoterapêuticas e de sociologia de pequenos grupos, 

que em absoluto não são universais entre psiquiatras e 

que são minimizadas ou ausentes na maioria dos cursos 

de diplomação psiquiátrica (COOPER, 1989). 



 

“(...) nós aqui, fazemos de uma forma mais 

restrita, que agente chama de interconsulta, que é a 

aplicação das diversas especialidades do hospital geral. A 

clínica médica solicita à clínica psiquiátrica para que dê 

um parecer, a psiquiatria solicita à clínica médica para 

avaliar um paciente seu e nesse momento há uma troca 

de informações entre o clínico e o psiquiatra (...); mas 

este trabalho interdisciplinar existe, assim, dessa maneira, 

de uma maneira mais prática”. 

(médico psiquiatra) 

 

“ O trabalho não é integrado. Há muitas conversas 

informais. É multiprofissional, mas não é interdisciplinar; 

já que há o psiquiatra, o psicólogo, a terapêuta 

ocupacional, enfermeiras e técnicos. O modelo de 

atendimento da clínica psiquiátrica não ocorre e o 

indivíduo não é visto como um todo”. 

(psicólogo ) 

4.4 As dificuldades profissionais  

 

Os participantes da área médica atribuem a 

sobrecarga de trabalho à um sucateamento de 

responsabilidade da esfera pública, em relação ao 

hospital e principalmente quanto às questões e 

necessidades do setor psiquiátrico. Não há investimento 

neste profissional, seja um aumento na remuneração ou a 

viabilização de recursos para irem a seminários, palestras 

e cursos em outros estados para um aprimoramento 

técnico-científico; sem dizer o número reduzido de 

psiquiatras, que atualmente são em número de sete  para 

o atendimento público. Certamente há um 



comprometimento no aspecto motivacional destes 

profissionais. 

 

“(...) nós temos hoje um farto armamento químico 

para combater a loucura; às vezes esses instrumentos não 

chegam às nossas mão, mas nós sabemos que eles 

existem”. 

(médico psiquiatra) 

 

“ (...) não existe recursos, as dificuldades são 

maiores para reciclar via congresso e o Estado não 

investe, não faz um projeto de incentivo para a 

atualização dos profissionais, estadia paga, passagens, 

cursos...,não há”. 

(médico psiquiatra) 

 

 

A área psicológica enfrenta resistências no 

tocante ao trabalho em parceria com a área médica e em 

relação aos familiares que vêm na prática química um 

resultado mais rápido, isso não quer dizer eficaz, e 

visível; o que certamente abala a credibilidade do 

trabalho psicoterápico que demanda um pouco mais de 

tempo. Há muito espaço a ser conquistado. 

Os enfermeiros e técnicos apontaram para  a falta 

de preparo que sentem para lidar com os pacientes, a falta 

de colaboração dos outros profissionais e de capacitação 

para que possam compreender melhor o universo do 

portador de sofrimento psíquico. 

 

“Agente deveria ter maior suporte dos médicos e 

psicológos, estar aqui pelo menos 12 horas por dia, eles 



(pacientes) ficariam mais calmos e ajudariam a nossa 

prática, que é de risco. A tarde some todo mundo, cada 

um faz seu serviço e a segurança é pouca. Deveria haver 

mais médicos, que não tem no período da tarde e no fim 

de semana desaparece, a prática é pesada e ficamos 

sozinhos”. 

(profissional de enfermagem) 

 

4.5 A família e o doente mental: necessidades e 

dificuldades 

 

Segundo informações prestadas pela  Unidade de Serviço 

Social do Hospital de Base, há fatores que são essenciais 

para o entendimento do das dificuldades e necessidades 

da família que fazem com que estas abandonem os seus 

doentes. Ainda mais considerando-se que a grande 

maioria é de baixa renda e não dispõe de muitos recursos: 

O estigma da  doença mental e o medo de conviver com 

o doente; falta de recursos para a compra de 

medicamentos, o que contribui para a reincidência 

principalmente para a população que mora no interior; a 

rejeição pela marginalização social; a veiculação da 

doença a possessões demoníacas, pois muitas famílias 

ainda vivem no misticismo, dificultando o tratamento; a 

falta de atendimento no interior dificulta a recuperação 

do paciente por não ter transporte para vir a capital e não 

receber ajuda dos òrgão públicos, já que não há 

atendimento ambulatorial no interior do estado. 

Geralmente se todos trabalham na família, um dos 

membros da mesma tem que para de trabalhar para cuidar 

do enfermo e isso gera um conflito familiar, pois o 

rendimento é diminuído e haverá gastos.         



 

4.6 Uma pequena discussão 

 

Em linhas gerais  é na instituição onde é feita a 

internação que o problema da medicalização se agrava. 

Ainda é muito forte o conceito de que a solução para o 

doente mental é a química. E este armamento químico, 

muitas vezes, impossibilita a eficácia da contribuição de 

outros profissionais como, por exemplo, uma 

psicoterapia após uma medicação tranqüilizante ou com 

efeito colateral que altere significativamente a 

possibilidade de expressão. Na atualidade, empreendem-

se numerosos planejamentos de serviços psiquiátricos, 

este planejamento se baseia nas estatísticas (não raro 

discutidas) com referência, por exemplo a duração da 

permanência dos pacientes no hospital e dos turnos de 

tratamento, desde os grandes hospitais psiquiátricos às 

pequenas unidades de hospitais gerais. O que falta é certa 

apreensão concreta do problema,  certa compreensão 

(insight) do que realmente ocorre dentro das pessoas 

(COOPER, 1989). 

Qualquer reformulação fica inviabilizada quando 

os profissionais adquirem uma posição submissa gente a 

uma hierarquia cheia de preconceitos e sente-se 

diminuída na realização de sua função. E esse caráter 

relacional do poder implica que as próprias lutas contra o 

seu exercício não possam ser feitas fora, de outro lugar, 

do exterior, pois nada está isento de poder. 

Qualquer luta é sempre resistência dentro da 

própria rede de poder, teia que se alastra por toda a 

sociedade e a que ninguém pode escapar: ele está sempre 



presente e se exerce como multiplicidade de relações de 

força (FOUCAULT, 1992). 

 

 

5. CONCLUSÃO 

 

 

As reminiscências da história da loucura fazem 

parte do cotidiano público hospitalar do doente mental. 

Uma clausura disfarçada e um claro confronto de poder  

entre papéis desgastados pela falta de recursos, de 

formação adequada, de criticidade, onde as necessidades 

de uma macro-estrutura mascaram as deficiências da 

micro-estrtutura com um discurso reformista e uma 

prática alienada. 

Há a necessidade de inteirar-se mais de questões 

sociais que envolvem o doente mental; na sua relação 

com a família, com o tratamento, com o próprio processo 

de internação e uma reflexão sobre o objetivo da 

formação do profissional da área social e da área da 

saúde, no âmbito da saúde mental. 

È de extrema importância que as peculiaridades 

do Estado de Rondônia, quanto aos recursos humanos e 

de infra-estrutura das unidades de saúde que oferecem 

tratamento  para os portadores de sofrimento psíquico, 

não sejam esquecidas; e principalmente as necessidades 

dos pacientes e suas famílias. Pois enquanto estiverem 

buscando modelos de outras comunidades, que 

apresentam necessidades diferenciadas, sempre haverá 

lacunas a serem preenchidas no processo de reabilitação. 
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RESUMO: Este trabalho teve por objetivo estudar os motivos que levam as 

pessoas soropositivas ao vírus da Aids a aderirem ou não aos esquemas 

terapêuticos anti-retrovirais (ETARV). O campo de pesquisa foi o Serviço 

de Atendimento Especializado (SAE) aos portadores do HIV, que funciona 

em uma policlínica da Prefeitura Municipal de Porto Velho. Inicialmente 

foram realizadas entrevistas com seis profissionais que trabalham no SAE. 

Em seguida foi entregue um questionário para ser distribuído entre os 

pacientes, tendo sido respondido por 34 deles. Após tabulação dos dados 

foram entrevistadas quatro pessoas aderentes ao tratamento, uma não-

aderente e outra que desistiu após ter tomado a medicação por quatro anos. 

Chegou-se à conclusão de que os obstáculos à adesão se dividem em três 

fatores: dificuldade em ingerir o remédio e os seus efeitos colaterais, falta de 

uma estrutura que dê garantias à privacidade e, por fim,  frustração de se 

submeter a um tratamento intemporal e que traz sofrimento com os seus 

efeitos adversos. 

 

Palavras-chave: Fenômeno HIV/Aids, adesão, esquemas terapêuticos 

anti-retrovirais, subjetividade. 
 

ABSTRACT: The purpose of this assignment is to study the reasons for 

HIV positive people and joined or not to antiretroviral therapeutic schemes. 

The place studied corresponds to the Specialyzed Service (SAE) for HIV 

positive people, that is in a clinic from Porto Velho city hall. At first, it was 

realized some interviews with six professionals from SAE. Then, 34 patients 

answered a list of questions. After analyzing the answers, four people who 

joint in the treatment were interviewed, one who hasn’t joined and other one 

who gave up after faxing the medicines for four years. It was realized that 

the obstacles for the adhesion are divided in three reasons. They are: the 
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difficulty to take the medicines, and their collateral effects; the absence of 

certain privacy for the patients; and, in the end, frustration of being 

submitted to a treatment that brings too much suffering with its adverse 

effects. 

 

Key-words:  HIV Phenomenon/Aids; Adhesion to treatment; 

antiretroviral therapeutic schemes; Subjectivity. 

 

 

I – INTRODUÇÃO 
 

 Os primeiros registros acerca do fenômeno 

HIV/Aids datam de outubro de 1980 e foram realizados 

pelo Center for Diseases Control e Prevention (CDC) 

dos Estados Unidos, o qual apontava para uma síndrome 

que leva suas vítimas à deficiência imunológica. A 

origem desse fenômeno foi apontada para um retrovírus, 

nomeado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) 

como o Vírus da Imunodeficiência Humana – o HIV.  

Com a criação de técnicas laboratoriais para a 

detecção do HIV no organismo humano, aqueles que 

apresentam sorologia positiva a tal exame passaram a ser 

denominados de HIV-positivos, sendo que esse resultado 

tornou-se, também, um indicativo da possibilidade dessas 

pessoas manifestarem deficiências em seus sistemas 

imunológicos, estando, caso isto venha a ocorrer, 

vulnerável a inúmeras moléstias, sobretudo àquelas 

decorrentes de infecções oportunistas. Daí, o nome Aids: 

Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (Mann et al., 

1993). 

 Ainda na década de 80 do século XX começaram 

a ser desenvolvidos os primeiros fármacos que 

apresentavam uma certa eficiência contra o HIV, pelo 

menos contendo seu avanço devastador. Entre essas 



drogas (AZT, ddI, etc.) destacaram-se aquelas que 

buscam inibir a ação da enzima transcriptase reversa do 

HIV, visando impedi-la de penetrar o núcleo celular 

(Mann & Tarantola, 1996).  

Conhecendo-se melhor a ação do HIV, foi 

possível desenvolver outras drogas, como as inibidoras 

protéicas, dando início ao que se denomina de coquetel 

anti-retroviral. Isso levou a um relativo controle do 

avanço do HIV e da Aids para aquelas pessoas que têm 

oportunidade de serem beneficiadas por esse tipo de 

tratamento (Bartlett, 1996). 

No Brasil, o Ministério da Saúde criou os serviços 

de apoio e tratamento às pessoas que convivem com 

HIV/Aids através de parcerias com governos estaduais e 

prefeituras. Nesses serviços, dependendo da estrutura 

político-administrativa da esfera de governo onde estão 

vinculados, são oferecidas várias formas de atendimento 

às pessoas soropositivas, como acompanhamento médico 

e psicológico, exames laboratoriais, assistência social e 

distribuição gratuita dos medicamentos anti-retrovirais. 

Em Porto Velho funcionam dois desses serviços, sendo 

um vinculado à rede estadual de saúde e o outro ao 

município. Este último funciona em uma policlínica e foi 

o escolhido para a coleta de informações. 

Esta pesquisa tem como objetivo principal tentar 

entender qual a razão para uma pessoa lutar (ou não) 

contra o HIV e a Aids. Buscou-se, portanto, compreender 

os mecanismos e os fatores que levam uma pessoa a 

aderir aos esquemas de tratamento anti-retroviral 

(ETARV) e as  dificuldades de tal adesão. 

 

 



II –MÉTODO 

 

O Universo pesquisado e os colaboradores da pesquisa 

 

A coleta de informações ocorreu no Serviço de 

Atendimento Especializado (SAE) da Prefeitura do 

Município de Porto Velho. Tal escolha se deveu ao fato 

desse órgão possuir uma estruturação técnica-burocrática 

relativamente bem equipada, permitindo assim um 

levantamento mais aprofundado das necessidades dos 

pacientes que recorrem aos seus serviços. 

O SAE municipal contém, em seu quadro 

funcional, profissionais de várias áreas e especialidades, 

como médicos, psicólogos, enfermeiros, odontólogos, 

nutricionistas, bioquímicos, entre outros. No que diz 

respeito à parte estrutural, o SAE funciona dentro de uma 

policlínica, possuindo salas reservadas para suas 

atividades - sejam elas destinadas para fins burocráticos, 

sejam para os atendimentos clínicos que ali são 

realizados. 

Em relação aos pacientes, o SAE tinha em seu 

cadastro, até o mês de maio de 2002, um total de 315 

notificações de sorologia positiva. Destes, pelo menos 

100 fazem tratamento anti-retroviral. Entre os demais 

contabilizam 28 óbitos; aproximadamente 50 casos de 

desistência ou não-adesão; pacientes que ainda não foram 

encaminhados para medicação e crianças que foram 

medicadas apenas nos primeiros meses de vida e que 

serão acompanhadas por dois anos. 

Os alvos desta pesquisa são aqueles que aderiram 

ao tratamento anti-retroviral, aqueles que desistiram e os 



pacientes que não aderiram, mesmo sob recomendação 

médica. 

 

 

Procedimentos e instrumentos para a coleta de 

informações 

 

 Antes de ser realizada a fase de coleta de 

informações, foi solicitada autorização para a realização 

da pesquisa. Em seguida, foi realizada uma reunião junto 

aos profissionais do SAE, na qual os pesquisadores foram 

apresentados e se explicou os procedimentos e as etapas 

da pesquisa. 

Tomado tal cuidado, deu-se início à fase de coleta 

de informações que, por sua vez, foi dividida em três 

momentos distintos. Registra-se que os dois primeiros 

momentos foram realizados em conjunto com a aluna 

Roberta Lúcia Moura Soares, que realiza a pesquisa 

“Aids e subjetividade: o perfil psicológico do portador do 

HIV”. 

O primeiro desses momentos foi a entrevista com 

os profissionais que trabalham no SAE. As entrevistas 

foram realizadas após acerto de dia e horário, evitando-se 

causar transtornos às atividades da instituição.  

 O segundo momento da fase de coleta de 

informações consistiu na aplicação de um questionário 

entre os pacientes HIV-positivo que recorrem aos 

serviços do SAE. Tal instrumento foi elaborado a partir 

de informações colhidas junto aos profissionais e com 

base em um questionário-piloto, aplicado a quatro 

pacientes da mesma instituição.  



O terceiro e último momento dessa fase da 

pesquisa constituiu em selecionar alguns pacientes do 

SAE para serem entrevistados. Buscou-se, através dessas 

entrevistas, um entendimento melhor do conteúdo das 

respostas dadas ao questionário, mais especificamente a 

respeito das questões relacionadas à adesão (ou não) ao 

tratamento. 

Foram entrevistadas seis pessoas. Quatro delas 

tomam medicação (Pedro, Mariana, Perla e Helena) e os 

outros dois são duas jovens que denominarei Sônia e 

Marcela. A primeira não conseguiu se adaptar à 

medicação e por isso não aderiu aos ETARV. Já a 

segunda desistiu após quatro anos de tratamento. 

 

 

III –RESULTADOS 

 

Os sentimentos e o autoconceito diante da 

soropositividade 

 

Para poder dar uma visão melhor a respeito das 

motivações e resistências à adesão ao tratamento contra a 

Aids, farei uma breve exposição sobre como essas 

pessoas se percebem a partir das vicissitudes que o HIV 

impõe e como manifestam os seus sentimentos (medos, 

desejos, culpas, etc.) a partir de tal situação. 

No questionário foi perguntado como eles se 

sentem na condição de HIV-positivo, sendo permitido 

aos participantes manifestarem mais de uma resposta. 

Verificou-se que metade deles (exatos 50%) acredita (ou 

tem fé) que serão curados, sendo que entre as mulheres 

este índice foi de 57,89%.  



Em 59,02% das respostas ao questionário foi 

afirmado que estão adaptados ou conformados com a 

condição de HIV-positivo, sendo que as mulheres foram 

destaque com 73,69% de respostas neste sentido. Entre 

elas apareceu também a resposta que se encontram em 

estado de desespero (10,52%), fato que não ocorreu entre 

os homens, isto é, não houve resposta apontando para 

este sentimento. 

Ao longo das entrevistas estas questões puderam 

ser mais bem exploradas. Uma delas era saber se o 

sentimento de fé na cura é depositada na ciência ou em 

crenças religiosas.  

A fala dos entrevistados deixou evidente que há 

uma certa descrença na ciência, face às dificuldades que 

os medicamentos em circulação impõe para quem decide 

fazer uso deles e, principalmente, porque são vistos mais 

como “retardadores” dos efeitos da Aids do que como 

uma arma que possa livrá-los definitivamente desse mal. 

A partir daí aparece um tipo de comportamento já 

bastante observado em pessoas sob estado de desespero e 

desamparo, que é recorrer às entidades religiosas. 

Todos os entrevistados passaram a recorrer 

com mais freqüência às suas crenças religiosas. 

Alguns mudaram de religião, como a Helena. Outros, 

contrariando ao que pensavam anteriormente, 

aderiram a movimentos religiosos. Neste caso, 

enquadram-se principalmente a Sônia e o Pedro. Os 

seis entrevistados, independente de aderirem aos 

ETARV, acreditam que a fé poderá levá-los à cura. 

Sônia e Marcela, que atualmente não fazem o 

tratamento, depositam suas esperanças na cura através da 

religião. Esse fato não é isolado, pois recentemente, em 



entrevista ao Jornal Diário da Amazônia
§§§§§§§§§§§§

, um 

médico relatou a história de uma paciente que abandonou 

o tratamento porque em uma igreja teriam lhe prometido 

a cura. “Pouco tempo depois, a paciente faleceu.” – 

afirmou esse mesmo profissional. 

Por outro lado, pessoas com vínculo religioso 

“saudável” demonstram que conseguem reagir melhor do 

que os mais céticos ante as agruras impostas pela Aids. 

Nessas situações a religião acaba sendo o melhor amparo 

frente aos sofrimentos e aos mistérios em torno da morte. 

Os mais céticos, por outro lado, ficam menos seguros 

quanto aos amparos dos céus e demonstram ficar mais 

angustiados e mais propensos a reagir defensivamente à 

realidade, negando-a ou revoltando-se contra ela. 

Diferente dos mais religiosos, vivem a angústia do não-

saber. “E, o não-saber é uma das coisas mais 

apavorantes para o ser humano. Perde-se a capacidade de 

controle, fica-se submisso a algo desconhecido, e isso é 

desesperante.” (Cassorla, 1992, p. 92). 

Outro ponto importante verificado nas respostas 

ao questionário e que foi bastante explorado nas 

entrevistas foi o fato de que quase 60% dos participantes 

afirmaram que estavam conformados e/ou adaptados à 

soropositividade. Entre as mulheres este mesmo item 

superou os 70% das respostas.  

Nas entrevistas pôde-se verificar que as razões 

para tal “conformismo” estão diretamente relacionadas 

aos sentimentos de impotência e a certeza de que “não se 

pode lutar contra ela (a Aids) o tempo todo”, conforme 

palavras do entrevistado Pedro.  

                                                 
§§§§§§§§§§§§
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Helena, sobre esse assunto, falou que “o jeito é se 

adaptar”, enquanto Marcela revelou que é melhor “nem 

pensar” porque, do contrário, “não se consegue viver.” 

Diferentemente dos homens, algumas mulheres 

apontaram no questionário que vivem sob o sentimento 

de desespero. Como foram entrevistadas cinco mulheres, 

foi possível investigar o que pode significar esse tipo de 

sentimento. A principal razão para tal desespero, segundo 

as próprias entrevistadas, é o medo de o HIV interromper 

suas vidas e, com isso, deixaram seus filhos 

desamparados. 

Disseram também que são responsáveis pelas 

“coisas da casa” e, ao adoecerem, são obrigadas a 

recorrem à ajuda de outras pessoas, como parentes e 

amigos. Mesmo as casadas, queixaram-se desse 

infortúnio, pois os maridos pouco colaborariam com elas. 

Um outro fator que pode ajudar a explicar a 

manifestação de desespero por parte do universo 

feminino  e o mesmo não ocorrendo entre os homens 

 deve-se, possivelmente, à resistência masculina em 

expor seus sentimentos, algo que é notório e está presente 

no discurso da cultura latina quando ensina: “homem não 

chora!” 

De fato é um comportamento fácil de se observar, 

pois enquanto as mulheres entrevistadas choraram em 

algum momento de suas falas, o representante masculino 

não fez qualquer manifestação emocionada. O mesmo 

ocorreu com os colaboradores da pesquisa realizada por 

Roberta Lúcia Moura Soares (Aids e subjetividade: o 

perfil psicológico do portador do HIV), que é realizada 

simultaneamente e tem o mesmo orientador e, por isso, 

permite o cruzamento de informações. 



Além disso, os homens demonstraram também 

resistência a ceder entrevista e a responder ao 

questionário. Ou seja, resistiram mais do que as mulheres 

a falarem de si, a se exporem. Possivelmente estavam 

antevendo que tais situações os obrigariam a olhar para si 

próprios e para sentimentos que não foram autorizados a 

revelar a estranhos. 

Outro ponto importante na fala dos entrevistados 

foi a presença de um discurso que revela a incorporação 

dos preconceitos a que eles estão sujeitos, principalmente 

ao fato de se olharem como desviantes da norma 

estabelecida. Em outras palavras, pode-se dizer que eles 

se percebem como se vivessem às margens do mundo. 

Vejamos algumas falas: “Pessoas normais têm outros 

problemas” (Helena); “Às vezes, esqueço de tudo e vivo 

como alguém normal” (Pedro); “Dá vontade de esquecer, 

viver como antes e me divertir como alguém normal” 

(Sônia); “Nós fazemos sexo sem nenhum problema. 

Usamos camisinha e é muito bom. Melhor do que muita 

gente normal” (Marcela). 

Os estigmas e os preconceitos em torno da Aids 

parece que inviabilizam aos portadores do HIV viverem 

sem fazer comparações de como seria se pudessem se 

livrar dessa condição. Não conseguem deixar de se 

perceber como diferentes e até mesmo fracassados. 

Assim, olham-se como não pertencentes ao universo 

maior das relações humanas, principalmente quando esse 

universo engloba questões afetivas e sexuais. 

 

 

A adesão ao tratamento anti-retroviral 

 



Chega-se, portanto, ao foco desta investigação. 

Tentarei, agora, demonstrar os motivos que estimulam e 

aqueles que criam barreiras para a adesão ao tratamento 

contra o vírus da Aids. 

No questionário foi perguntado aos participantes 

se eles haviam aderido ou não tratamento anti-retroviral, 

podendo ser registrado aqueles que começaram e depois 

desistiram. Ressalta-se que muitas pessoas não aderem 

aos ETARV, mas podem recorrer ao SAE para outros 

serviços.  

Entre as pessoas que responderam ao 

questionário, 73,52% afirmaram que tomam medicação 

anti-retroviral, enquanto 8,82% disseram que já tomaram, 

mas que suspenderam por alguma razão. Os demais 

(17,65%), disseram que ainda não tomam. Daqueles que 

tomam a medicação regularmente, a metade (50%) 

afirmou que se encontra em tal processo há mais de um 

ano. 

Perguntado sobre as maiores dificuldades à 

adesão aos ETARV, as respostas mais citadas apontaram 

para os efeitos colaterais da medicação (41,17%). Já o 

receio de ser flagrado tomando os remédios e ter que 

obedecer aos seus horários rígidos, foram mencionados 

em 14,70% das respostas.  

Em suma: para 55,87% dos pacientes que 

responderam ao questionário, a forma de tomar os 

remédios e a resposta do organismo a eles correspondem 

ao grande problema para se aderir aos ETARV. Muitos 

deles afirmaram que são obrigados a se medicarem 

escondidos, em banheiros e até dentro de armários, para 

não serem vistos tomando esse tipo de medicamento.  



Outras pessoas (38,23%) apontaram a estrutura do 

SAE como geradora de problemas para a adesão, vez que 

podem ser vistos transitando pela instituição. Por isso, 

alguns disseram que é um “martírio” toda vez que 

precisam ir ao SAE. Uma pessoa, por exemplo, justificou 

o período em que ficou sem tomar a medicação porque 

teria havido quebra de sigilo profissional, o que lhe teria 

gerado muitos transtornos. Ressalta-se que problemas de 

relacionamento com o pessoal do SAE foi apontado por 

8,82% dos pesquisados como possíveis obstáculos à 

adesão. 

Voltando a falar da reação do organismo aos 

remédios anti-retrovirais, vale destacar que as mulheres 

apresentam mais dificuldade do que os homens para se 

adaptarem à medicação e uma sensibilidade maior aos 

efeitos colaterais, pois 63,15% fizeram tais queixas, 

enquanto entre os homens foi de apenas 13,33%.  

A queixa maior entre os homens (28,57%) foi o 

medo serem vistos por conhecidos quando vão até o 

SAE, ou seja, o problema maior está em ser descoberto 

como HIV-positivo exatamente em momentos em que se 

busca ajuda profissional. 

Ao longo das entrevistas pôde-se depurar melhor 

o significado dos números citados nos parágrafos 

anteriores. 

Tomar a medicação para tentar controlar o HIV e, 

quiçá, exterminá-lo do organismo, foi revelado pelos 

colaboradores, com destaque para as mulheres, como 

algo que gera frustração e muito sofrimento. As 

entrevistadas disseram que as dificuldades começam com 

a ingestão. Queixaram-se do tamanho dos remédios e do 

gosto amargo. A entrevistada Perla disse que só consegue 



tomá-los com banana. Marcela, por sua vez, falou que só 

conseguia engolir as cápsulas junto com algum liquido 

pastoso, como leite e frutas batidas no liquidificador. 

Superada a dificuldade da ingestão, o problema 

que sobrevém é a resposta do organismo. Helena disse 

que está no “resgate”, pois só conseguiu se adaptar a um 

único remédio e, assim, espera a liberação de um novo 

medicamento. Marcela se queixou de que os anti-

retrovirais provocam inchaço em seu corpo e isso leva a 

problemas de ordem estética e, por conseqüência, acaba 

afetando sua auto-estima. Sônia disse que sentia muitas 

dores no estômago e por isso não aderiu ao tratamento. 

Até mesmo o Pedro, que se adaptou aos remédios, falou 

do padecimento com os efeitos colaterais no início do 

tratamento. Já Mariana disse que não segue 

“religiosamente” o tratamento, pois ele “rouba sua 

liberdade” e isto lhe faz mal. 

O drama em torno da medicação, segundo os 

entrevistados, estende-se para a vida cotidiana. Devido ao 

preconceito, as pessoas portadoras do HIV são obrigadas 

a fazerem “malabarismo” para tomarem os anti-

retrovirais. Isto acaba trazendo problemas no trabalho, 

nos relacionamentos sociais e vai fazendo a pessoa se 

sentir mais isolada e, às vezes, mais deprimida. Outra 

questão é que isso obriga o aderente aos  ETARV a 

mentir. Obriga-o a fingir ser diferente do que ele é. Se 

alguém perguntar, mesmo ingenuamente, para que serve 

aquele remédio, vai ter que inventar uma desculpa. 

A mentira torna-se companheira também quando 

é preciso se dirigir ao SAE. Todos os entrevistados, sem 

exceção, queixaram-se de que a instituição não possui 

mecanismos para proteger a privacidade dos pacientes. O 



fato de o SAE estar localizado em uma policlínica faz 

com que os seus pacientes deparem com pessoas que vão 

ali por diversas razões. Por outro lado, tal conjuntura 

possibilita ao paciente do SAE dizer que está naquele 

lugar para tomar uma vacina, fazer algum exame ou 

porque foi acompanhar alguém doente. Mas, não deixa 

de ser uma situação constrangedora. 

A respeito dessa situação constrangedora, Helena 

disse que já se viu obrigada a recorrer à ironia. Marcela, 

por sua vez, sugeriu que a instituição funcionasse num 

lugar isolado, como o Hospital CEMETRON. “Mesmo 

no CEMETRON existe um lugar demarcado para a Aids, 

assim como são aqueles bancos do SAE. Aí, o vigilante 

aponta e diz: ‘O pessoal da Aids é aquele ali.’ ” – queixa-

se. 

Foi pedida também uma avaliação do serviço 

prestado pelo SAE. Para 17,64% dos participantes o 

serviço é muito bom e nada precisa mudar, enquanto 

29,42% disseram que é necessário melhorar a qualidade 

do atendimento oferecido. Já 52,94% disseram que o 

problema maior se encontra na estrutura da instituição, 

pois ela não oferece privacidade para os atendimentos e 

não garante o sigilo das pessoas que vão ali procurar 

ajuda. 

Neste ponto houve uma divisão de opinião entre 

os entrevistados. Enquanto a Mariana e a Helena se 

queixaram da falta de pessoal para o atendimento, o 

Pedro e a Marcela manifestaram muitos elogios. A razão 

para tal dissonância é, talvez, fruto da dificuldade de 

comunicação entre profissionais e os pacientes, pois tanto 

a Marcela quanto o Pedro possuem nível superior e 

conseguem se fazerem entender de maneira mais fácil. 



Além disso, algumas queixas são bastante genéricas e o 

alvo possivelmente são as autoridades políticas. Mas, por 

transferência, acabam sendo dirigidas aos profissionais 

que ali trabalham. 

Por fim, foi investigado outro tema relacionado à 

adesão ao tratamento, que é o cuidado com a própria 

saúde. Entre todos os pesquisados, 52,94% afirmaram 

que se tornaram pessoas bastante cuidadosas, sendo 

68,42% das mulheres e 33,33% dos homens. Afirmam 

que passaram a fazer sexo protegido, a evitar algumas 

doenças e se alimentam adequadamente, diferente do que 

faziam antes. 

Algumas pessoas (35,29%) disseram que 

melhoraram o cuidado com a saúde, mas acreditam não 

ser o suficiente devido aos riscos que a Aids pode trazer. 

Neste caso, foram 26,31% das mulheres e 46,66% dos 

homens. Outros 8,82% dos pesquisados disseram que não 

adotam nenhum cuidado com a saúde, sendo 5,26% das 

mulheres e 13,33% dos homens. 

O ponto de destaque foi a diferença na mudança 

de conduta com a saúde entre homens e mulheres. Elas 

demonstraram no questionário que se preocupam muito 

mais com a saúde do que os entrevistados do outro sexo. 

Além disso, afirmam que buscam se proteger mais do 

que os homens, inclusive ao fazer sexo com preservativo. 

Nas entrevistas pôde ser apurado que os cuidados 

com a própria saúde dependem de vários fatores, como as 

perspectivas que o paciente têm para a sua vida ou as 

necessidades que têm para se manter vivo. Nesse caso, as 

mulheres, como principais vítimas da Aids, adotam pelo 

menos um discurso: que estão se protegendo para evitar 

uma nova infecção. Além disso, aquelas que são mães 



dizem que precisam cuidar dos filhos e com isso ganham 

um reforço maior para lutar contra os obstáculos 

impostos pela soropositividade.  

 

 

IV - CONCLUSÕES 

 

A discussão acerca da adesão dos portadores do 

HIV aos ETARV passa pela análise dos vários fatores 

que envolvem a vida de tais pessoas e a conjuntura social 

e burocrática-administrativa onde estão inseridos. 

O que se destaca inicialmente é o fato de a 

instituição em estudo atender a uma clientela 

basicamente de baixa renda e, por conseqüência, em sua 

maioria, com um grau de escolaridade inferior ao ensino 

médio. Tal conjuntura gera situações bastante 

desfavoráveis para a maioria das pessoas que precisam 

aderir aos ETARV, pois elas possuem menos artifícios 

para entender os procedimentos estabelecidos, seja por 

dificuldade em compreender a necessidade de cumprir as 

recomendações médicas, seja porque seu estilo de vida 

está no sentido contrário a tais expectativas.  

Uma outra questão que corrobora com o que foi 

mencionado no parágrafo anterior é que muitas dessas 

pessoas são analfabetas ou semi-analfabetas. Isto acaba 

criando uma possibilidade de incomunicação entre a 

linguagem médica-laboratorial e o próprio paciente, pois 

são mundos bastante distintos e bastante distantes entre 

si. 

Outro ponto a ser conjeturado é o distanciamento 

do discurso médico em relação ao paciente. O discurso 

médico, aqui mencionado, inclui vários profissionais da 



saúde, pois os programas de combate à Aids, dos quais 

também se inclui o tratamento aos portadores do HIV, 

estão completamente embebidos por esse campo 

discursivo. Ou seja: os programas oficiais de combate à 

Aids estão fadados à imposição, à dicotomia onipotência 

X impotência e ao distanciamento. Logo, tais 

empreendimentos estão alicerçados na “não-relação” com 

aquele que deve ser o seu alvo principal.  

Este fenômeno pôde ser observado nas entrevistas 

com os profissionais, nas quais eles apontaram como a 

maior dificuldade de suas funções exatamente a interação 

(a relação) com os pacientes, corroborando com as 

palavras de Jean Clavreul (1983). Segundo esse 

psicanalista francês, a relação médico-paciente é um 

mito, ou simplesmente não existe. É algo que tem sido 

demonstrado em várias pesquisas, como Milan et alii 

(1999) e Cedaro (2000).  

Nesses casos, tanto o profissional quanto o 

paciente podem ter expectativas, um do outro, que jamais 

serão correspondidas. Um exemplo disso foi a fala de um 

profissional que afirmou buscar manter distância dos 

pacientes, para não se envolver e sofrer com história 

marcadas por muitas perdas e dores. Outros diziam 

querer “pegar o paciente no colo”, num desejo explícito 

de romper com a relação profissional e assumir o papel 

de maternidade. 

É possível pensar que ambos, profissional e 

paciente, sintam-se perdidos no encontro de expectativas 

tão dissonantes, quando estão em uma consulta, por 

exemplo. A partir daí, a sensação de vazio e de frustração 

pode ser um passo para o abandono ou resistência ao 

tratamento. 



É evidente que o problema da adesão aos ETARV 

não se limita ao imbróglio da relação médico-paciente. 

Entre outros fatores está a própria medicação e seus 

efeitos adversos. Além de ter que ser ingerida em 

horários que, por vezes, causam embaraço ao paciente, a 

quantidade e a forma de ingestão costuma trazer 

complicações. 

Alguns pesquisados (principalmente as mulheres) 

dizem que basta o remédio “bater no estômago” para 

“voltar para trás”. Queixam-se do tamanho das pílulas e 

que o gosto delas é insuportável e, além disso, algumas 

precisam ser dissolvidas em água ou serem mastigadas. 

Existem ainda outros efeitos indesejáveis, como as 

disfunções hormonais, os problemas gástricos e 

hepáticos, as cefaléias e a anorexia. Sobre isso, num caso 

famoso, o cantor Renato Russo, morto pela Aids em 

1996, declarou que abandonou o tratamento porque 

quando ingeria o remédio tinha a impressão de que estava 

comendo um cachorro e que este cachorro o comia por 

dentro. 

É possível imaginar, portanto, o quanto é difícil 

para alguém tomar até 15 unidades de vários 

medicamentos num mesmo dia, sem poder adiar ou 

suspender temporariamente, e ainda ter que fazer tudo 

isso escondido e sob o risco de a soropositividade ser 

colocada em evidência, devido às condições de 

tratamento que lhe são impostas. 

Tal situação foi outro problema apresentado com 

bastante ênfase pelos participantes da pesquisa, tanto os 

profissionais quanto os pacientes, pois a estrutura do 

SAE não oferece meios para se preservar a privacidade 

das pessoas que recorrem aos seus serviços. Dito isso, 



pode-se calcular o reflexo negativo que uma deficiência 

como essa provoca no programa de adesão. 

Além de ter que enfrentar toda essa problemática, 

o paciente HIV-positivo depara também com a ausência 

de um “porto seguro”, um ponto de chegada, no qual 

pode dizer: “venci!”. Ocorre que apesar de todos os 

avanços, ainda poucos se arriscam em afirmar que a Aids 

terá cura em um breve espaço de tempo. Fica na mente 

do paciente a indagação se vale a pena tanto sacrifício. A 

justificativa, o ponto onde se agarram para ter forças, é 

sempre no outro, alguém amado e que lhe é dependente - 

como um filho. 

Mesmo com vários exemplos de pessoas que 

estão vivendo com o HIV há mais de quinze anos, existe 

o impacto da morte social provocada pela Aids. Esta 

“morte” lembra o aniquilamento social sofrido pelos 

hansenianos em outros tempos e, a esse aniquilamento, 

somam-se o tratamento penoso e a incerteza de um futuro 

tranqüilo e com saúde. 

O resultado disso, para quem vê esta situação “de 

fora”, é assustador. Porém, ao escutar como essas pessoas 

fazem para lidar com tantos problemas, percebe-se que a 

capacidade humana de adaptação às adversidades da vida 

é realmente encantadora. Mesmo quando não há 

perspectivas, a esperança de dias melhores persiste.  

Com base nisso que ora se discute, percebe-se que 

ser “fiel” aos esquemas de tratamento é uma tarefa árdua, 

pois os estigmas são como reforços negativos, que 

minam aos poucos a coragem e o próprio bem-estar. 

Desta forma, posso concluir este trabalho dizendo que 

lutar contra Aids somente é possível com muito desejo 

pelo viver. 
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RESUMO: No intuito de conhecer e descrever o perfil psicológico dos 

pacientes soropositivos ao HIV que procuram órgãos públicos para o 

tratamento, foram pesquisados os profissionais e a clientela do Serviço de 

Atendimento Especializado (SAE) ao portador do HIV do município de 

Porto Velho. Para tanto, foi utilizada uma articulação de métodos 

quantitativos e métodos qualitativos. Entrevistaram-se, inicialmente, os 

profissionais que trabalham naquela instituição e depois foi aplicado um 

questionário em 34 pacientes. Após a análise das respostas ao questionário 

foram selecionadas quatro pessoas para serem entrevistadas. Constatou-se 

que esses pacientes são, em maioria, pertencentes a classes sociais 

desfavorecidas e poucos conseguiram concluir o ensino fundamental e, em 

função disso, suas falas revelaram um estado de profundo desamparo. Como 

estratégia para lidar com esse sentimento o principal recurso é a religião. 

Apontam também para o apoio da família e o relacionamento com os 

profissionais do SAE como alicerces para lutar contra a Aids e conseguir 

lidar com os seus estigmas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Fenômeno HIV/Aids; perfil psicológico, estigma; 

mecanismos de defesa psíquicos, subjetividade. 

 
ABSTRACT:  In the plan of describing and becoming familiar with the 

psychological profile of patients who are sero-positive to HIV and who use 

public agencies for treatment, the professionals and clientes of the Service of 

Specialized Care of Porto Velho were researched.  Thus, an articulation of 

quantitative and qualitative methods was used.  Initially, the professionals 

who work in that institution were interviewed and then a questionnaire was 

used with the 34 patients.  After the results to the questionnaire were 

analysed, 4 people were selected to be re-interviewed.  These 4 select 

individuals were chosen on the basis that these opinions represented the 

opinions of the majority.  It was concluded that these patients, for the most 

part, are members of unsupported and unfavored social classes.  Very few of 
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the 34 patients were able to complete the 8th grade (completion at age 14), 

and their grammar and habits of speaking  showed a great lack of assistance 

in this area.  Religion is, effectively, the main resource used to deal with 

these patients’ feeling of helplessness.  Interviewees also asserted that the 

family’s support and the relationship with SAE professionals are the 

cornerstone to the fight against Aids an to deal with all the stigmas his 

disease brings to person who has contracted it 
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Mechanisms of Chemical Defense; Subjectivity   

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O diagnóstico de infecção pelo HIV acarreta 

numa série de conseqüências psicológicas e sociais na 

vida de quem se depara com tal situação. 

A dimensão e o significado atribuído à nova 

realidade varia conforme cada pessoa que venha 

vivenciar tal situação. O caminhar de quem recebe o 

diagnóstico de portador do vírus da Aids depende de 

fatores variados, como a sua história de vida, os valores 

pessoais, a estrutura da personalidade e o acesso (ou não) 

às informações e recursos para conviver com a infecção 

e, talvez, com a doença. 

Algumas características da Aids, como a 

inexistência atual de cura e mais o estigma social que lhe 

envolve, tende a despertar nas vítimas, e na população 

em geral, reações que costumam extrapolar a razão e o 

simples bom senso. Tais reações são carregadas de muita 

ansiedade e angústia e isto, muitas vezes, impede a 

reflexão e costuma exacerbar a problemática. (Campos, 

2001). 

Dessa forma, temos a situação da pessoa 

portadora do HIV como alguém estigmatizado, isto é, 



marcado pela condição de portador e potencial 

transmissor de um mal ainda sem cura.  

A palavra estigma, como bem menciona Goffman 

(1988), foi criada pelos gregos e se refere aos sinais que 

evidenciam uma característica maléfica que se atribui a 

uma pessoa. Tal pessoa, a partir desta atribuição, passa a 

“ganhar” socialmente a aura de rejeitado. Esse ponto de 

vista também é partilhado por Nicoletti (1992), que 

afirma: 
O uso moderno da palavra estigma originou-se na 

Grécia Antiga, onde se costumava marcar os escravos 

fugitivos com a letra “F”. O nome dado a esta marca era 

“STIGMA”. Dessa forma, o uso de estigma foi 

entendido para significar qualquer sinal que se 

estabeleça ou infira condições de desvios de um 

protótipo ou norma estabelecida. (p. 33). 

 

Atualmente essa palavra é usada de forma 

semelhante ao sentido original e, ao meu ver, caracteriza 

a realidade vivida pelas pessoas com HIV, pois as suas 

relações sociais são geralmente alteradas, seja no 

trabalho ou na família. O indivíduo com Aids se vê 

obrigado a calar e a esconder sua condição de 

soropositivo para não sofrer uma morte social, seja 

porque existe a tendência de se associar a Aids 

comportamentos desviantes (fora da norma), seja porque 

o portador do HIV ainda é visto por muitas pessoas como 

“um paciente terminal”. 

Isto pode tornar a situação ainda mais difícil de 

ser enfrentada, pois os estigmas em torno da Aids muitas 

vezes impossibilitam a busca de apoio dos amigos e até 

mesmo dos familiares. Uma das razões para isso ocorrer, 

além do receio de levar sofrimento para os entes 

queridos, deve-se ao fato de tal questão obrigar a 



revelação de comportamentos até então mantidos em 

segredo, como relações extramaritais, uso de drogas ou 

homossexualismo. (Santos, 1999; Cipriano, 1999). 

Deparando-se com várias perdas e limitações a 

pessoa portadora do HIV acaba vivendo sob forte estado 

de alerta. Logo, vive angustiada, bastante ansiosa e, por 

conseqüência destes sentimentos, estressada.  

O aparelho psíquico humano diante de um quadro 

como este se defende e recorre a estratégias para poder se 

adaptar e enfrentar a realidade. Tais estratégias são 

denominadas de mecanismos de defesa psíquicos, 

conforme descrevem Anna Freud (1980) e Laplanche e 

Pontalis (1992). 

Em relação aos portadores do HIV alguns 

trabalhos fazem uma boa descrição da utilização desses 

recursos psíquicos na tentativa de lidar com as agruras 

impostas pela Aids e seus estigmas. Entre eles estão os 

trabalho de Berlinck (1997), Morgado e Lavisi (1991) e 

Kübler-Ross (1988). 

Segundo descrevem esses autores, o indivíduo, ao 

tomar conhecimento do diagnóstico, procura afastar da 

consciência a difícil realidade, utilizando-se de um 

mecanismo de defesa chamado de negação. Essa reação 

corresponde a um comportamento bastante comum à 

maioria das pessoas frente à morte. Ou seja: procura-se 

afastá-la, negá-la. No nosso imaginário ela é passível 

apenas a outrem. Portanto, o raciocínio é que estamos 

muito distantes dela para sermos alcançados. (Kübler-

Ross, 1986; Kovács, 1992). 

A negação é o tempo que o indivíduo precisa para 

diluir a notícia e recobrar forças para encarar a batalha 

que necessita ser travada. O tempo de negação pode ser 



longo. Caso o indivíduo insista nessa negação, isso 

poderá dificultar o início do tratamento e contribuir para 

a propagação da doença. 

Kübler-Ross (1988) descreve outros quatro 

estágios enfrentados pela pessoa soropositivo perante a 

doença. O primeiro deles é o estágio de raiva e de 

indignação. Tais sentimentos podem ser direcionados aos 

profissionais de saúde ou à pessoa que o contaminou. 

Pode ainda tratar com hostilidade qualquer outra pessoa 

ao seu redor. Nesse momento de raiva costuma-se ouvir 

desses pacientes perguntas do tipo: “Por que eu?” É 

comum, portanto, a externalização da angústia e da raiva, 

culpando os outros pela circunstância que vivencia. 

Um outro momento (ou estágio) marcante na vida 

dos pacientes nessas condições é quando eles começam a 

fazer muitos pedidos e a adotar atitudes de “trocas” junto 

aos familiares, à equipe médica e, principalmente, às 

figuras divinas. Neste estágio pode-se evidenciar o 

sentimento de culpa, da qual se busca o alívio com 

promessas de “bom comportamento” e de “boas ações”. 

Nessa fase invertem-se as atitudes do momento de 

raiva, ou seja, o paciente desobediente passa a respeitar 

as ordens médicas, e a sua agressividade transforma-se 

em passividade, em meiguice e até em subserviência. 

(Cedaro & Castro, 1994). 

Esse é o momento de barganha, cujas atitudes 

acabam por caracterizar fantasias que todas as atitudes 

são vigiadas e medidas, e que poderão resultar em algum 

benefício. Num exemplo vivenciado nesta investigação 

temos um senhor que chamarei de Carlos. Após passar a 

freqüentar uma igreja evangélica, ele disse que teria se 

curado caso não tivesse se envolvido afetivamente com 



uma mulher casada. Com tal atitude, segundo relata, teria 

perdido a oportunidade de alcançar “a graça almejada”. 

O possível afastamento das atividades e das 

pessoas de vínculo afetivo costuma gerar uma profunda 

tristeza e solidão. Em função disso, e das conseqüências 

da doença, a pessoa portadora pode entrar num estado de 

depressão. Estes estados depressivos, por sua vez, 

correspondem exatamente a uma certa “falência” dos 

mecanismos de defesa diante à dureza da realidade. Daí 

sobrevém a angústia, o desespero e o sentimento de 

desamparo. 

Trata-se também de um momento 

importantíssimo, no qual o paciente precisa de algum tipo 

de intervenção (ajuda externa), pois conforme já foi 

demonstrado em pesquisas (Mello Filho, 1992; 

Vasconcelos, 2000) acerca das psicopatologias 

somáticas, existe uma relação direta entre a depressão 

emocional e a depressão (baixa eficiência) do sistema 

imunológico. 
... a depressão melancólica acelera substancialmente 

a velocidade e a intensidade da destruição das defesas 

do organismo pelo vírus HIV. Pacientes soropositivos 

melancólicos tendem a morrer muito mais 

rapidamente do que pacientes portadores de vírus que 

não apresentam crise melancólica. (Berlinck, 1997, p. 

13). 

 

 O fato de a Aids consistir em uma patologia que 

leva à diminuição da força imunológica do organismo e, 

havendo fortes evidências de que os estados melancólicos 

persistentes provocam a queda na eficiência desse mesmo 

sistema, é possível imaginar que esta combinação de 

fatores pode trazer conseqüências muito negativas para as 

vítimas do HIV. 



O estado de depressão pode trazer muitos 

problemas, mas pode também ser uma preparação para a 

fase de resignação, na qual não haveria mais o medo da 

morte e, sim, uma relativa conformação com a 

irreversibilidade do contágio. Tal comportamento foi 

muito bem descrito por Kübler–Ross (1986 e 1988) que 

veio a nomeá-lo de “estágio de aceitação”. Nesse 

momento, não existiria mais a negação e a raiva seria 

abrandada e, assim, o paciente pode direcionar sua 

energia para atividades prioritárias. Pode, inclusive, 

melhorar sua qualidade de vida e a ficar mais atento aos 

cuidados com a saúde, com o trabalho e para o seu 

círculo sócio-familiar.  

Esses sentimentos de negação, raiva, barganha, 

depressão e aceitação dificilmente ocorrem isolados uns 

dos outros. É comum que coexistam e que em alguns 

momentos um prepondere sobre os demais. Tais 

variações dependem de questões singulares e subjetivas, 

como a personalidade da pessoa e as contingências de sua 

vida. Por isso, é muito difícil estabelecer uma 

característica genérica para os portadores do HIV. No 

entanto, entendo que é possível observar e descrever um 

perfil psicológico que melhor expresse a realidade vivida 

por essas pessoas, sendo este o objetivo central desta 

investigação.  

 

I. MÉTODO 

 

Esta pesquisa foi realizada com pacientes do 

Serviço de Atendimento Especializado (SAE) que 

funciona dentro de uma policlínica vinculada à Secretaria 

Municipal de Saúde onde são distribuídos os remédios 



anti-retrovirais para o tratamento e também são 

oferecidas consultas por vários profissionais, tais como: 

médicos, odontólogos, psicólogos, nutricionistas e 

assistentes sociais. 

Antes de começar a fase de coleta de depoimentos 

dos participantes foi solicitada autorização junto aos 

setores competentes e houve uma reunião para serem 

explicados os objetivos e as etapas desta pesquisa. Essa 

fase foi dividida em três momentos distintos, sendo que 

os dois primeiros foram efetuados em conjunto com outra 

aluna* do curso de psicologia, pois correspondem a 

etapas comuns de dois projetos de pesquisa. 

O primeiro desses momentos foi a realização de 

entrevistas com os profissionais que trabalham no SAE. 

Foram entrevistados os seguintes funcionários: um 

médico, uma psicóloga, um dentista, uma bioquímica, 

uma assistente social e uma enfermeira.  

As entrevistas tiveram um caráter semidirigido e 

foram marcadas conforme disponibilidade de cada um 

dos profissionais. Foram realizadas sem o uso do 

gravador e o registro de suas falas foi efetuado através de 

paráfrases. 

Após o término das entrevistas com os 

funcionários do SAE deu-se o início ao segundo 

momento desta fase. Foi elaborado, então, um 

questionário para ser entregue aos pacientes. Tal 

instrumento foi precedido de um questionário-piloto, por 

sua vez subsidiado pelos depoimentos colhidos 

anteriormente. 

_________________________ 
* Aryanne Pereira de Freitas, que realiza a pesquisa “Aspectos subjetivos do portador 
do HIV na luta contra a Aids: a adesão aos esquemas terapêuticos anti-retrovirais”. 

 



Trinta e quatro pacientes responderam o 

questionário e a partir dos dados colhidos através deste 

instrumento foram selecionadas quatro pessoas para 

serem entrevistadas. Dessa forma, iniciava-se o terceiro e 

último momento da fase de coleta de informações. 

As quatro pessoas entrevistadas foram sondadas 

previamente pelos profissionais do SAE que 

perguntavam se elas poderiam colaborar com a pesquisa 

concedendo uma entrevista. Havendo aceitação, era 

marcado o dia, hora e local para os encontros. As 

entrevistas eram realizadas também sem o uso do 

gravador e dentro de um enquadramento semidirigido. 

As pessoas entrevistadas receberão codinomes e 

terão alguns dados pessoais alterados para evitar 

identificação.  

 

 

II. RESULTADOS 

 

A. Caracterização geral dos pacientes do SAE 

 

Dos questionários deixados no SAE (entre 

dezembro de 2001 e março de 2002), para serem 

entregues às pessoas portadoras do HIV, obteve-se um 

retorno de 34 (trinta e quatro) deles.  

A maioria das pessoas que responderam o 

questionário é do sexo feminino (55,89%). A faixa etária 

predominante é dos que possuem entre 31 e 40 anos 

(44,11%). Registra-se que a menor idade encontrada foi 

18 anos e a maior 60. Entre as pessoas do sexo masculino 

a maioria (66,66%) tem entre 31 e 40 anos e entre as 

mulheres 47,36% têm entre 21 e 30 anos. 



As pessoas pesquisadas possuem baixa renda 

econômica, sendo que mais de 80% declararam que a 

renda familiar é inferior a três salários mínimos e quanto 

à escolaridade o nível predominante foi entre aqueles que 

ainda não concluíram o ensino fundamental, sendo 

68,42% das mulheres e 35,71% dos homens.  

Em relação à ocupação ou profissão exercida, 

predominou entre as mulheres (63,15%) a declaração que 

trabalham exclusivamente em casa (do lar). Quanto aos 

homens, 42,85% disseram que exercem serviços sem 

nenhuma especialização, como ambulantes e prestadores 

de serviços gerais. Outros 14,28% do sexo masculino 

declararam-se desempregados. 

 

B. Sentimentos e estratégias diante da consciência 

da contaminação 

Perguntado sobre como os pacientes se sentem 

como portadores do HIV, verificou-se que em 50% das 

respostas existe a crença de que serão curados. Como era 

possível apontar mais de uma resposta no questionário, 

59,02% dos entrevistados afirmaram que estão 

“adaptados” ou “conformados” com a condição de HIV-

positivo. Entre as mulheres tal tipo de resposta apareceu 

em 73,69% dos questionários. Algumas mulheres 

afirmaram que se encontram em estado de “desespero”. 

Isto ocorreu em 10,52% das respostas femininas. Já entre 

os homens não houve respostas neste sentido. 

Na questão que se refere à religiosidade, 58,82% 

se consideram praticantes de sua religião, que significa ir 

a igreja semanalmente e sempre participar de suas 



atividades. Ressalta-se que 42,85% dos homens e 52,63% 

das mulheres declararam que se tornaram mais religiosos 

após saberem da soropositividade. 

No que diz respeito aos cuidados com a saúde 

após a ciência da soropositividade, 46,67% dos homens 

revelaram que houve grandes mudanças em suas vidas e 

40% afirmam que embora tenham mudado seus hábitos, 

eles ainda não são suficientes para terem uma vida 

saudável. Entre as mulheres 68,42% disseram que 

mudaram completamente os cuidados com a saúde, como 

o fato de evitarem a chuva, o frio, o sol quente, o contato 

com pessoas que possam transmitir alguma forma de 

infecção. Já 22,76% delas disseram que ainda não 

adotam cuidados suficientes. Em relação a essa mesma 

questão, 8,82% dos pesquisados disseram que nada 

mudou em relação ao cuidado com a própria saúde, 

sendo 5,26% mulheres e 13,33% homens. 

Perguntado sobre o que mudou na vida após a 

ciência de ser portador do HIV, sendo que mais uma vez 

poderia ser dada mais de uma resposta, verificou-se que 

entre os homens 63,16% disseram que só fazem sexo 

com o uso de camisinha. Já entre as mulheres a mesma 

resposta foi igual a 63,16%. 

Na fala dos entrevistados, percebe-se também a 

existência de algum período de abstinência sexual após o 

diagnóstico de HIV-positivo. Vários são os motivos 

apresentados para tal comportamento, como o receio de 

contaminar outros, medo de ter que revelar ao parceiro 

sua condição de soropositivo ao pedir o uso de 

preservativo, culpa e relação da Aids com o sexo. Um 

exemplo dos dramas em torno de tal questão está no fato 

de 21,42% dos homens afirmarem que deixaram de 



namorar ou ter relação sexual após saber da 

soropositividade, sendo que entre as mulheres o índice 

foi superior aos 30%. 

Quando questionados sobre a vida depois do HIV, 

50% disseram que não houve mudanças. Entretanto, 

verificando apenas as respostas das mulheres, 47,36% 

citaram melhorias na maneira de ver a vida e na 

percepção de alguns valores. Algumas mulheres disseram 

que passaram a se cuidar melhor e acreditam terem se 

tornado mais humanas. Entre os pesquisados do sexo 

masculino tais questões também apareceram, porém com 

índices menores. 

 

 

C. A subjetividade e a vida do portador do HIV 

 

Através do questionário foi possível traçar um 

panorama de alguns pontos da vida do portador do HIV, 

conforme foi registrado anteriormente. Entretanto, desde 

o princípio da investigação planejou-se poder verificar 

aspectos mais subjetivos do cotidiano dessas pessoas, isto 

é, informações que não podem ser traduzidas em 

números. 

Dessa forma, foram escolhidas quatro pessoas 

para serem entrevistadas e, assim, pôde-se escutar relatos 

a respeito do dia a dia de cada participante e 

compreender as estratégias psíquicas utilizadas para lidar 

com as questões relacionados ao HIV e à Aids. 

As pessoas entrevistadas foram selecionadas a 

partir do questionário, cujo critério foi o de tentar escutar 

aquelas que pudessem representar o pensamento da 

maioria que respondeu a tal instrumento. 



O relato desses entrevistados, somado aos dados 

apurados do questionário, revelou que o portador do HIV 

vivencia dois momentos bastante distintos, tão logo toma 

consciência da soropositividade. O primeiro deles é o 

estado de choque e o segundo corresponde a um 

movimento de adaptação a essa nova situação de vida. 

Essas observações vêm corroborar com trabalhos 

já citados neste artigo. Em especial ao que descreveram 

Morgado e Lavisi (1991). Eles descreveram as fases de 

choque, adaptação e resignação. A diferença é que esses 

autores acompanharam principalmente pacientes em 

estágio terminal e numa época em que a letalidade da 

Aids era muito maior, devido à inexistência do coquetel 

anti-retroviral. Isto, talvez, explique o fato de os 

participantes desta pesquisa ainda estarem se adaptando a 

soropositividade, pois podem vislumbrar novas 

perspectivas de vida e não estão “obrigados” a se 

resignarem com fatos irreversíveis. 

A fase de choque possui uma durabilidade 

bastante variável. É comum que neste momento o 

paciente resista ao tratamento ou o faça de maneira 

“robótica”, automatizada. Não há envolvimento, é como 

se não fosse com ele.  

Os sentimentos de negação e isolamento, 

conforme descreve Kübler-Ross (1986 e 1988), são 

marcantes. As frases que mais se ouviu dos entrevistados 

foram: “custei a acreditar”, “parecia que não era 

comigo”, “fiquei sem saber o que pensar”. Outra frase 

muito comum é: “fiquei sem chão”, como se dissesse que 

ficou sem apoio, sem bases para fincar o pé na realidade.  

A sensação de que a morte seria breve, em função 

da soropositividade, esteve presente nas falas de todos os 



entrevistados. Nesta fase de choque existe pouco espaço 

para a razão e a associação da Aids com a morte acaba 

imperando. Com o passar do tempo essa sensação vai 

perdendo força e a pessoa vai percebendo que viverá 

mais do que imaginava e, por isso, precisa se adaptar e 

criar um novo estilo de vida. 

A crença de que a morte será breve é também 

reforçada pelo desejo de fuga da realidade. Pensar que se 

tem pouco tempo de vida cria, também, a fantasia de 

renovação, de transformação – de uma nova vida, sem o 

HIV. O desejo da morte, travestido em medo, é na 

realidade o desejo de novas oportunidades - de se livrar 

do mal. 

Os profissionais entrevistados disseram que esta 

fase de choque pode levar a um completo afastamento 

das alternativas terapêuticas. Relataram que alguns 

pacientes entram em um estado de completa negação e 

passam a agir como se o HIV não fizesse parte de suas 

vidas. Uns não procuram ajuda, outros dizem que foram 

curados em igrejas e muitos se tornam propagadores do 

vírus, vez que não adotam nenhuma medida profilática, 

pois elas, assim como os remédios, lembram a realidade, 

ou seja, a Aids. 

A explicação para esta negação exacerbada pode 

ser encontrada em alguns escritos psicanalíticos, pois 

negar a Aids é negar a possibilidade do aniquilamento. 

Para Freud o inconsciente humano desconhece qualquer 

possibilidade de finitude, isto é, desconhece a morte. 
Nosso inconsciente (...) não crê em sua própria 

morte; comporta-se como se fosse imortal. O que 

chamamos de nosso ‘inconsciente’ – as camadas 

mais profundas de nossas mentes, compostas de 

impulsos instituais – desconhece tudo o que é 



negativo e toda e qualquer negação; nele as 

contradições coincidem. Por esse motivo, não 

conhece a sua própria morte, pois a isso só 

podemos dar um conteúdo negativo. Assim, não 

existe nada instintual em nós que reaja a uma 

crença na morte. (Freud, 1915, p. 335).  

 

Aos poucos, a fase do choque tende a se dissipar e 

a pessoa soropositiva começa a buscar alternativas para 

se adaptar à realidade. O primeiro passo é, geralmente, 

escolher aqueles que irão ser informados do que está 

acontecendo com eles. Embora seja uma situação muito 

constrangedora, os entrevistados disseram que ficam 

muito aliviados, como se a revelação lhes tirasse um 

peso. Dois entrevistados, Carlos (50 anos) e Beatriz (25 

anos), contaram que se surpreenderam com o apoio dos 

familiares e amigos. Beatriz disse que se magoou com o 

afastamento de algumas pessoas, mas que ganhou o 

carinho de pessoas, inclusive parentes, cujo 

relacionamento antes do HIV era distante.  

O amparo foi apontado como o principal fator de 

ajuda na luta contra a Aids, tendo um efeito 

diametralmente oposto ao preconceito e ao desinteresse. 

Segundo os pesquisados, tais sentimentos os fazem 

sentirem-se rejeitados pelo mundo e acaba sendo um 

passo para a depressão e para a desistência do tratamento. 

Exemplos sobre esse ponto foram dados por dois outros 

entrevistados. Ambos têm 36 anos e acreditam terem sido 

contaminados há mais de dez anos. Serão denominados 

de Ivo e Luís.  

Ivo relata que quando soube do resultado positivo 

desabafou com um colega de trabalho e ele o ajudou a 

superar a fase de choque e evitou que ele “cometesse 



uma besteira”. Com o apoio desse colega pôde, aos 

poucos, ter coragem para contar seu problema a outras 

pessoas e, assim, sentiu-se mais amparado. Descreve 

também o sentimento de ser “protegido” quando está no 

SAE. “Ali têm pessoas prontas para ajudar, para ouvir a 

gente”. Acrescentou sua fala dizendo ter sido “muito 

ajudado” quando precisou revelar a seu companheiro que 

é soropositivo e que provavelmente o contaminou. 

Luís faz menção ao apoio dado por alguns 

funcionários do SAE, dizendo que se sente acolhido por 

estes. Ao mesmo tempo se queixa de outros que seriam 

muito“frios” e “distantes”. “Já fiz tratamento em outra 

cidade e lá todos são ótimos (...) os enfermeiros te 

abraçam, beijam. São uma família!” 

Esse estado de carência afetiva não é 

exclusividade dos portadores do HIV, nem mesmo de 

qualquer doente, mas revelam as conseqüências 

provocadas pelos estigmas em torno da Aids e as 

necessidades prementes de suas vítimas. Elas 

demonstram necessitar não só do tratamento 

medicamentoso, mas também do carinho e do afeto. Isto 

faz lembrar as palavras de Erixímaco, descritas por 

Platão, em O banquete: “... a medicina é a ciência dos 

fenômenos do amor próprios ao corpo...” (Platão, 1997, 

p. 119). 

Os profissionais entrevistados também apontaram 

para essa questão das necessidades afetivas dos pacientes 

que são depositadas sobre suas pessoas. Afirmaram que é 

algo que traz sentimentos ambíguos, pois sentem 

necessidade em dar o apoio esperado, mas ao mesmo 

tempo existe o receio do envolvimento e com ele sofrer 

junto com o paciente. Este fenômeno é conhecido, dentro 



da psicologia e da psicanálise, como transferência. O 

problema é que embora faça parte deste tipo de relação 

entre profissional e paciente, o trabalho institucional não 

oferece condições para o seu manejo. (Cedaro, 2000). 

O sentimento de desamparo dos pacientes e, 

muitas vezes, a ausência de apoio profissional, faz com 

que eles se submetam a qualquer “tratamento” que 

prometa a cura. “É o desespero. Eles atiram para todos os 

lados”, disse um dos profissionais entrevistados.  

O exemplo mais significativo desse fenômeno foi 

observado no senhor Carlos. Ele contou que já ingeriu fel 

de boi e até sangue de urubu. “Faço tudo o que me 

disserem!” Dias após a entrevista, viajou para Minas 

Gerais à procura de uma planta, que foi mencionada num 

programa de televisão como um potencial remédio para a 

Aids. 

Além do desamparo, os entrevistados se 

queixaram também do medo de serem descobertos e 

sofrerem com os preconceitos das pessoas. O mesmo 

senhor Carlos disse ter pavor de adoecer, pois aí seria 

internado e sua vizinha, que é funcionária do hospital, vai 

descobrir o seu “segredo”.  

Ivo e Beatriz se queixaram das fofocas e das 

pessoas que “jogam indiretas”, obrigando-os a mudar de 

assunto no meio da conversa. Como estratégia para lidar 

com essas situações embaraçosas aprenderam a 

dissimular e a “não dar ouvidos a tudo que dizem”. 

Como último recurso para enfrentar os obstáculos 

impostos pela soropositividade, os participantes da 

pesquisa apontaram para a busca de amparo divino. 

Conforme já foi relatado, mais de 40% dos homens e 

mais de 50% das mulheres registraram no questionário 



que se tornaram pessoas mais religiosas após a ciência do 

contágio. Nas entrevistas foi apontada a esperança na 

cura através de uma ação divina, seja ela alcançada 

individualmente, ou na “ação de Deus através da 

ciência”, conforme falou o senhor Luís. 

 

 

III. CONCLUSÕES 
“... o desamparo inicial dos seres humanos é a 

fonte primordial de todos os motivos morais”. 
Sigmund Freud 

(1895) 

 

A luta contra a Aids implica em esforço e 

dedicação que muitas vezes podem estar acima da força e 

da resistência do corpo humano. Em primeiro lugar 

enfrenta-se muitos preconceitos e a incerteza que se 

logrará resultados satisfatórios em médio e longo prazo. 

Os remédios precisam ser tomados diariamente, em 

horários rígidos e, às vezes, precisam ser ingeridos em 

grandes quantidades. Exige “jogo de cintura” dos 

pacientes para não serem denunciados e obrigam 

mudanças de hábitos alimentares adquiridos na infância. 

Existe ainda o pavor a cada problema de saúde 

que surge, diferente do que ocorre com a maioria das 

pessoas, pois pode significar a derrota do organismo ao 

agente invasor. Por isso, a pessoa soropositivo se vê 

obrigada a procurar um médico constantemente e a fazer 

exames regulares, correndo o risco de nestes momentos, 

se expor a situações constrangedoras.  

Em função disso, é fácil deduzir que alguém 

infortunado pelo contágio do HIV tem sua vida 



profundamente modificada, não tendo como evitar muita 

dor e sofrimento. 

Entre as pessoas participantes dessa investigação, 

foi verificado que para maioria delas o HIV tornou-se 

agravante para outros problemas de ordem 

socioeconômica. Estes últimos, num processo de 

retroalimentação, acabaram refletindo negativamente no 

tratamento e no impacto que a Aids lhes provocou.  

Por serem pessoas pouco favorecidas 

economicamente e desprovidas de uma formação 

educacional mínima, possuem menos condições para 

entender os procedimentos terapêuticos e até o que está 

ocorrendo com o organismo. Dessa forma, se a Aids por 

si já seria um problema, diante às mazelas sociais ganha 

contornos trágicos. Estes pacientes, dentro desse 

contexto, sentem-se mais desamparados e deixam de 

vislumbrar uma perspectiva favorável de vida e passam a 

acreditar que são inúteis para a sociedade. O resultado 

disso é que muitos passam a sobreviver dos benefícios 

legais por serem portadores de doença grave e ficam fora 

do sistema produtivo do mercado, mesmo estando dentro 

de uma faixa etária preferida pelo mercado. 

O sentimento de desamparo percebido nos 

depoimentos coletados também é um reflexo da ausência 

de um programa efetivo de orientação aos pacientes. O 

que ainda persiste é uma política de saúde pública 

voltada ao tratamento. Parece que, constatado a 

contaminação, não há o que fazer, exceto buscar a adesão 

aos esquemas anti-retrovirais. 

Por outro lado, os pesquisados que possuem um 

emprego e pelo menos começaram a cursar o ensino 

médio, demonstraram que fazem planos para o futuro, 



exigem seus direitos e conseguem uma melhor 

comunicação com os funcionários do SAE. Sentem-se 

menos excluídos, apesar das dificuldades enfrentadas 

para conciliar o tratamento, e as obrigações do trabalho. 

Logo, conclui-se que a Aids é um grave problema para 

suas vítimas e para a sociedade, mas a “combinação” 

com o subdesenvolvimento econômico pode ser 

catastrófico. Exemplo: vide a África. 

O lugar onde os medos e os desejos dos pacientes 

se encontram, independente da classe social que 

pertençam, é o campo religioso. A religião é o único 

“porto” que pode oferecer uma segurança ao paciente, 

seja qual for sua história e o caminho que o HIV possa 

lhe levar. Neste caso, a Aids se iguala a todas as doenças 

sem cura, do presente ou do passado, pois diante as 

incertezas da ciência, os dogmas divinos se encaixam 

“como uma luva”. O certo é que diante as mazelas 

enfrentadas, sendo muitas delas anteriores e 

independentes a Aids, a religião acaba sendo o melhor 

recurso, pois conforme disse Freud: “... só a religião é 

capaz de resolver a questão do propósito da vida”.(1930, 

p. 94).  

De fato, os pacientes com um vínculo religioso 

“saudável” demonstraram ser mais seguros face à certeza 

do amparo dos céus. Conseguem administrar melhor os 

empecilhos ao longo do tratamento e racionalizam as 

dificuldades como sendo um martírio necessário e que 

talvez o sofrimento possa ser compensado. Por outro 

lado, muitos deles entendem que a fé religiosa pode 

substituir o tratamento padrão. A partir dessa escolha o 

paciente fica sujeito a ser explorado e a se submeter a 



procedimentos que ao invés de ajudar podem trazer mais 

sofrimento.  

Por tais razões entendo que é necessário repensar 

o discurso e a prática dos profissionais da área de saúde, 

pois se faz necessário entender os desejos e os receios 

dos pacientes para que possa haver uma melhor 

comunicação com os mesmos e, assim, evitar que o 

linguajar e os procedimentos padrões sejam obstáculos ao 

invés de instrumentos de ajuda. 

 

 

IV. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

BERLINCK, M. (1997) Insuficiência imunológica 

psíquica. In: Boletim de novidades pulsional. São 

Paulo, ano X, n.º 103, pp. 04-14. 

CAMPOS, H. (2001) Aids, comportamento “de risco” e 

auto-estima. In: CONGRESSO INTERAMERICANO 

DE PSICOLOGIA DA SAÚDE. Anais. São Paulo, 

Faculdade de Medicina da USP, pp. 15-6. 

CEDARO. J.; CASTRO, L. (1994) A sexualidade e a 

morte para os portadores do HIV. Porto Velho, 91p. 

Relatório de Bolsa de Iniciação Científica – 

PIBIC/CNPq – Universidade Federal de Rondônia. 

CEDARO, J. (2000) O fenômeno transferencial na 

instituição hospitalar. São Paulo, 177p. Dissertação 

(Mestrado) – Instituto de Psicologia, Universidade de 

São Paulo.  

CIPRIANO, F. (1999) Dinâmicas das propriedades da 

sexualidade em 09 pacientes HIV-soropositivos em 

dois anos de investigação. São Paulo, 167p. 



Dissertação (Mestrado) - Instituto de Psicologia, 

Universidade de São Paulo. 

FREUD, A. (1980) O ego e seus mecanismos de defesa. 

Rio de Janeiro: Ed. Biblioteca Univ. Popular.  

FREUD, S. (1895) Projeto para uma psicologia 

científica. In: Edição Standard Brasileira das Obras 

Psicológicas Completas. 3ª ed. Trad. Vera Ribeiro. 

Rio de Janeiro: Imago, v. 1, 1990.  

FREUD, S. (1915) Reflexões para os tempos de guerra e 

morte. In: Edição Standard Brasileira das Obras 

Psicológicas Completas. Trad. sob Direção geral de 

Jayme Salomão. Rio de Janeiro: Imago, v. 14, 1974. 

FREUD, S. (1930) O mal-estar na civilização. In: Edição 

Standard Brasileira das Obras Psicológicas 

Completas. Trad. José Octávio de Aguiar Abreu. Rio 

de Janeiro: Imago, v. 21, 1974. 

GOFFMAN. I. (1988) Estigma. Notas sobre a 

manipulação da identidade deteriorada. 4ª ed. Rio de 

Janeiro: Editora Guanabara.  

KOVÁCS, M. J. (1992) Morte e desenvolvimento 

humano. 2º ed. São Paulo: Casa do psicólogo. 

KÜBLER-ROSS, E. (1986) On death and dying. 

London: Tavistock Publications.  

KÜBLER-ROSS, E. (1988) Aids: o desafio final. São 

Paulo: Editora Best Seller, 

LAPLANCHE, J.; PONTALIS, J. (1992) Vocabulário de 

psicanálise. 7ª ed. São Paulo: Martins Fontes.  

MELLO FILHO, J. (1992) Psicoimunologia hoje. In: 

Psicossomática hoje. Porto Alegre, Artes Médicas. 

MORGADO, A.; LAVISI, G. (1991) AIDS: Hipótese do 

excesso "aidético" sobre seus Distúrbios Emocionais. 



In: Cadernos de Saúde Pública. São Paulo, 

Fundação Oswaldo Cruz, n.º 03, Set. pp. 226-29. 

NICOLETTI, Ê. (1992) AIDS no Contexto Hospitalar. 

In: ANGERAMI, Valdemar A. (org.) O Doente, a 

Psicologia e o Hospital. São Paulo: Pioneira.  

PLATÃO (1997) O banquete. 8ª ed. Rio de Janeiro: 

Bertrand do Brasil. 

SANTOS, C. (1999) Aspectos psicossociais da Aids. São 

Paulo, Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo, 05p. [mimeo].  

VASCONCELOS, E. (2000) Psiconeuroimunologia: uma 

história para o futuro. In: ANGERAMI-CAMON, V. 

(org.) Psicologia da saúde. Sã Paulo, Pioneira.  
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RESUMO; A hanseníase, durante muito tempo conhecida como lepra, é 

uma doença crônica granulomatosa causada pelo Micobacterium leprae. O 

domicílio é apontado como um importante espaço de transmissão da doença. 

Neste trabalho pretende-se a investigação da determinação e caracterização 

do bacilo nos seus primeiros estágios  através de análise de DNA pelo 

método de PCR prevenindo possíveis focos de transmissão. 

 

PALAVRAS-CHAVE:  Hanseníase; DNA; PCR. 

 

ABSTRACT; The Hanseníase has been known for a long time as leprosy, it 

is a granulated chronic illness caused by the Micobacterium leprae.  The 

domicile is pointed as an important space of transmission of the illness.  In 

this work we intended to inquire the determination and characterization of 

the bacillus in its first periods of training through analysis of DNA for the 

PCR method preventing possible focus of transmission.   

 

KEY WORDS: Hansen; DNA; PCR. 

 

 

1  INTRODUÇÃO 

 

Os primeiros registros por escrito sobre a 

lepra,  hoje  conhecida     como      Hanseníase  ou Mal de  
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Hansen, desde a publicação da Lei nº 9.010, de 29 de 

março de 1995, datam de 600 a.C. Sabe-se que, antes 

disso, essa doença já existia na China, Egito e Índia. 

Várias passagens da Bíblia referem-se à cura de leprosos. 

Esta é uma doença com um grande estigma social. 

 

1.1  Hanseníase 

A Hanseníase não é uma doença hereditária, 

e sim, uma infecção crônica, causada pelo bacilo de 

Hansen, nome este dado em homenagem ao pesquisador 

norueguês, Gerhardt Henrik Armaneur Hansen. 

O Mycobacterium leprae é uma bactéria  álcool-ácido 

resistente, ou seja cora pela fucsina ácida e não se 

descora pelos ácidos e álcoois. Tem forma de bastonetes, 

medindo 1,5 a 8 micra de comprimento por 0,2 a 0,5 

micra de largura. É parasita intracelular obrigatório que 

apresenta  afinidade por células cutâneas e por células  

dos nervos periféricos (Moreira, 1983). 

Nas células cutâneas e nervos o  

Mycobacterium leprae  multiplica-se muito lentamente, e 

o período de incubação da doença é de, 

aproximadamente, cinco anos.  

A doença afeta a pele e os nervos periféricos. 

Quando não é tratada, há danos progressivos e 

permanentes à pele, nervos, membros inferiores e 

superiores, e olhos. 

O Mycobacterium  leprae  tem  a capacidade 

de infectar grande número de indivíduos, mas poucos 

adoecem pela sua baixa patogenicidade (Oliveira, 1998). 



Os principais sintomas da hanseníase são 

manchas brancas ou avermelhadas, dormência no corpo, 

dor nos nervos dos braços, das mãos, das pernas ou dos 

pés, partes do corpo com formigamento ou dormência, 

além do aparecimento de caroços  ( Lombardi, 1990). 

 

1.2 Hanseníase Em Rondônia 

 

 A Hanseníase  é endêmica nos países  

subdesenvolvidos  e em desenvolvimento. O coeficiente 

de prevalência de hanseníase no país em 1997 foi de 5,43 

casos por 10.000 habitantes colocando o Brasil em 2ª 

lugar no mundo. 

Atualmente Rondônia ocupa o 3ª lugar em 

número de casos registrados, com uma taxa de detecção 

de 8,31 casos para cada 10.000/hab. 

O município de Porto Velho detém  130 

casos novos, segundo (SESAU, 2000). 

 

2 OBJETIVO 

 

Determinar e caracterizar o bacilo nos seus  

primeiros estágios, através  de análise de DNA pelo 

método de PCR (Reação de polimerização em cadeia) 

para prevenir os possíveis  focos de transmissão. Com 

este método, também se pretende que haja uma detecção 

antecipada da doença, para que e faça um seguimento 

mais detalhado das pessoas que apresentaram PCR 

positivo e até ao momento não apresentaram 

degenerações. 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 



  

3.1 Amostragem 

 

Nesta pesquisa utilizam-se células sanguíneas 

denominadas de leucócitos. 

Nosso principal foco de coleta é em 

residências de pessoas portadoras ou pessoas que 

convivem com portadores de Hansen. 

Este trabalho está sendo desenvolvido em 

colaboração com Hospital Marcelo Cândia.  Em dias de 

visitas que os auxiliares e técnicos de enfermagem fazem 

nas residências dos pacientes que estão em tratamento da 

Hanseníase, há um acompanhamento e abordagem ao 

paciente relatando os objetivos da pesquisa que está 

sendo realizada. É solicitado a colaboração através da 

doação de 10 ml de sangue, se positivo, um técnico de 

enfermagem retira o material. 

Até o presente há exatamente 108 amostras 

de sangue total (não fracionado). A primeira coleta 

aconteceu no Hospital Marcelo Cândia  no dia 

22/09/2001.  

As outras coletas aconteceram mediante o 

acompanhamento feito pelos técnicos de enfermagem do 

Hospital as residência dos portadores ou das pessoas que 

convivem ou conviveram com portadores de Hansen. As 

coletas aconteceram nos dias 22/09/2001; 23/11/2001; 

12/02/2002; 22/02/2002;  22/03/2002 e 26/04/2002. 

 Há uma abordagem ao paciente e é feito um  

comunicado sobre o projeto, suas ambições e 

conseqüências. Conseguir determinar o portador de 

Hanseníase assintomático para podermos o quanto antes 

iniciar o tratamento desta doença.  



 É entregue ao chefe de cada família um 

termo de consentimento, onde é explicito o motivo e as 

causas desta pesquisa. Eles lêem  e decidem se querem 

ou não participar da pesquisa de Caracterização de 

Hanseníase em Portadores Sintomáticos, se caso positiva  

sua autorização procedemos  à  coleta do  material  

sangüíneo, em  geral  uma  quantidade variável  de   5 a 

10 ml. 

 Apos a coleta, a amostra é devidamente 

identificada numericamente, guardada em tubos com 

EDTA e sem EDTA a uma temperatura menor que a do 

ambiente,  para uma fase posterior que é a separação em 

frações diferentes. 

No laboratório as amostras que estavam 

guardadas serão agora separadas igualitariamente  em 4 

tubos de 1,5 ml.  

 

3.1.1 Separação do Material 

 

Apos a coleta, o próximo passo é a separação 

destas amostras de sangue em quatro frações  diferentes. 

Identificamos quatro tubos de 1,5 ml. Em 

cada tubo é colocado uma  parte do material. Separada 

em quatro frações, são elas: o plasma, o soro, os 

leucócitos e as hemácias. 

É centrifugado, a amostra do tubo com 

EDTA, por 10 minutos a 3000 rpm,  onde e  retirado os 

leucócitos e o plasma. Guardados, os leucócitos, em 

tubos de 1,5 ml junto a mesma proporção de glicerol a 

60%  para dai ser guardado no freezer sem que os 

leucócitos rompam. 



O plasma, que é retirado do tubo com EDTA,  

guardado em torno de 4,5 ml, e colocado no freezer.  

O tubo sem EDTA, e centrifugado por 10 

minutos a 3000 rpm é retirado às hemácias e soro. As 

hemácias, colocadas nos tubos de 5 ml, são guardadas no 

freezer junto com o glicerol na proporção 1:1. O soro é 

guardado em tubos de 5 ml e colocado no freezer. 

 

Após a separação das quatro frações 

diferentes de sangue, é retirado do tubo com os 

leucócitos o DNA, seguindo o protocolo de extração 

PROTEINASE K - FENOL/CLOROFÓRMIO. 
 

 

3.1.2 Procedimentos Para Extração do DNA 

 

 

Identificados os tubos as amostras de sangue  

colhidas em tubos Vacutainer com EDTA  volume  em 

torno de 3 a 5 ml (em geral não  menos do que 2 ml). 

                   É procedido de acordo com o tipo de 

amostra: leucócitos (BC). Transferido 50 microL de 

leucócitos para um microtubo de 1,5 ml, acrescentado 1 

ml do tampão de lise de eritrócitos, centrifugado a 6000 

G por  1 minuto, descartado o sobrenadante. É repetido 

este processo até a clarificação do material, em geral três 

vezes. 

Depois da amostra clarificada é 

ressuspendido o precipitado em 300 microL  de tampão 

de lise de leucócitos, adicionamos 5 microL de proteinase 

K (10 mg/ml), deixamos pelo menos 1 hora a 65 ºC e 

mais 3 horas a 37 ºC. 



Aquecemos a 94 ºC por 10 minutos para 

inativar  a  proteinase  K, estocamos a  -20 ºC, período 

variável.  
Após o período de estoque,  para a 

continuação do processo é acrescentado 75 microL de 

NaCl 5,6 M   aos 300 microL e  invertemos 

cuidadosamente várias vezes, centrifugado durante 5 

minutos a 6000 rpm,  transferindo o sobrenadante para 

outro eppendorf de 1,5 ml. No eppendorf  é  adicionado a 

este sobrenadante transferido 900 microL de etanol 95%, 

agitado cuidadosamente e deixado por no mínimo 2 horas 

em freezer a  -20 ºC.  
 Na próxima etapa centrifugamos durante 5 

minutos a 6000 rpm; descartamos o sobrenadante, 

deixando aproximadamente 30 microL; adicionamos 1 

ml de etanol 70% e invertemos cuidadosamente. 

Centrifugamos novamente durante 5 minutos a 6000 rpm; 

descartamos o sobrenadante e colocamos para secar a 37 

ºC na estufa a vácuo, ressuspendermos o "pellet" em 200 

microL de Tris-HCl pH 7,6  0,01 Molar. 
 

3.2  Material   

  

 Os materiais utilizados no processo de 

separação e extração do DNA são, minicentrifuga, 

micropipeta, microtubos, balança, estufa, termociclador. 

 

Os reagentes utilizados estão listados abaixo. 

 

 

 

 



Reagentes E Soluções 

Salina 0.8% - 

1 ml/amostra 

MgCl2   5mM 

Tampão para 

lise de Eritrócitos I 

Triton X - 100 

1% 

Tris/HCL 

0,01M pH 7,6 

Tampão para 

lise de Leucócitos II 

Sacarose 

0,32M 

Tris/HCl 0,01 M 

pH 8,58 

KCl 50 mM MgCl2  2,5 mM 

NP  - 40 0,45 

% 

Tween 20 ( ou 

80) 0,45% 

Proteinase K Primers 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Das seis visitas que foram feitas ao Hospital 

ou nas residências de pacientes portadores da hanseníase 

foram  coletados  cento e oito amostras. Foi feita a 

identificação dos tubos e separado os componentes de 

sangue nas quatro frações totalizando quatrocentos e 

dezesseis  tubos.   

Já se foi realizou a extração do DNA de 

12,96% das amostras coletadas.  

Está sendo confeccionado um banco de dados 

(endereço, idade, sexo etc), dados estes que foram 

conseguidos no ato de preenchimento da ficha de 

participação da pesquisa, destas cento e oito amostras. 

Com esses dados poderemos cruzar as informações 

obtidas com os resultados da pesquisa e analisa-lo com 

variáveis estatísticas.  



 Neste período está sendo realizada a extração 

do material genético apesar de inúmeras adversidades, 

desde a estruturação do laboratório, até mesmo a falta de 

alguns reagentes específicos o que impossibilitou durante 

algum tempo o perfeito andamento da pesquisa.  

Sempre buscando ampliar o número de 

amostras, estamos fazendo visitas às residências de 

pacientes para colhermos amostras e extraindo o DNA 

para na próxima fase podermos fazer a eletroforese e dar 

seqüência a esta pesquisa. 

 

    Gráfico 1. 
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RESUMO: A malária é uma doença endêmica causada por  protozoários, 

sendo o Plasmodium falciparum o responsável pela malária grave. Com a 

descoberta de um receptor de membrana do eritrócito para este parasita, 

funcionando como via de acesso ao interior da célula, viu-se a necessidade 

de estudos mais aprofundados para estes receptores, as glicoforinas A e B, 

sistemas MN e Ss, respectivamente. Visando verificar possíveis correlações 

entre os sistemas MN e Ss e a susceptibilidade do indivíduo, foram coletadas 

38 amostras de sangue de pacientes com malária e de doadores sadios, onde 

através de cultura, observou-se , ou não, o desenvolvimento do parasita. Não 

tendo sido observado o crescimento em apenas 8% das placas, sendo 

pertencentes aos sistemas MNSs e MMss. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Malária; Glicoforinas; Susceptibilidade. 

 
ABSTRACT: Malaria is an endemic illness caused by protozoa. Being the 

Plasmodium falciparum  the responsible one for the serious malaria. With 

the discovery of an erythrocyte membrane receiver  for this parasite, 

working as an accessing way to the interior of the cell, the need of deeper 

studies was felt for these receivers, the glycophorins  A and B, systems Mn 

and Ss, respectively. Aiming to verify possible correlations between the 

systems Mn and Ss and the individual vulnerability, 38 samples of blood 

from malaria patients and healthy donors ere collected. Parasite development 

was observed through culture or not observed. No growth was observed in 

only 8% of the plates, being pertaining to the systems MNSs and MMss. 

 

KEY WORDS: malaria, glycophorins, vulnerability. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A malária é  uma  doença  endêmica   de  

regiões   tropicais e subtropicais, causada por um 

protozoário do gênero Plasmodium. 

Existem apenas  4  espécies  que  parasitam  o  

homem,     o  P. falciparum, o P. vivax, o P. malariae e o 

P. ovale.  Este  último    não tem ocorrência registrada no 

Brasil, mas apenas na  África   (Neves  

et all, 1997).    

O Plasmodium falciparum é o causador da 

malária grave, e igualmente às outras espécies, tem como 

vetor insetos do gênero Anopheles. 
O parasita é inoculado na corrente sangüínea pelo 

mosquito contaminado, ao realizar o repasto sangüíneo. 

Através da corrente sangüínea, os parasitas são levados até ao 

fígado e, embora não se saiba ao certo como isso ocorre, se de 

forma passiva, ou se por fagocitose de macrófagos, sabe-se 

apenas que antes de decorrida uma hora do contágio, já não 

são mais encontrados na circulação (Rey, 1991). 

No fígado, iniciam o estágio pré-eritrocítico 

e, após reproduzirem-se, vão invadir os glóbulos 

vermelhos do sangue circulante, iniciando o segundo 

estágio denominado ciclo eritrocítico. 

Os parasitas utilizam as glicoforinas como 

um dos meios para invadir a célula vermelha, sendo estas 

importantes na ligação do merozoíto à membrana do 

eritrócito. 

As glicoforinas são glicoproteínas 

transmembranares ricas em ácido siálico que carregam 

determinantes antigênicos de grupos sangüíneos servindo 

como porta de entrada para diversos microorganismos, 

como bactérias, vírus e, principalmente o Plasmodium 



falciparum. As glicoforinas A e B são organizadas em 

seqüência no cromossomo 4q28-q31, e definidas como 

um pequeno grupo de genes (Cartron & Rahuel, 2001). 

A população humana, no contato com esse 

parasita, criou alguns sistemas de resistência já 

estudados, como hemácia falciforme , G6PD e Duffy.  

Sabendo-se hoje que indivíduos Duffy negativos têm 

resistência ao P. vivax e ao P. knowlesi, sendo um caráter 

comum em populações negras (Rey, 1991). 

Este trabalho busca verificar se o 

Plasmodium falciparum tem maior facilidade de 

penetração nos eritrócitos de certos indivíduos do que em 

outros, analisando sua possível correlação com os 

sistemas MN e Ss, que se referem às glicoforinas A e B, 

respectivamente. 

A realização de cultura dos parasitas em 

diferentes tipos sangüíneos, caracterizando-os 

fenotipicamente para os sistemas ABO, Duffy, MNSs e 

Rh, testando amostras de indivíduos que nunca 

desenvolveram malária e observando o crescimento do 

parasita buscam esse fim.  

 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

As amostras  de sangue do paciente com 

malária foram coletadas por punção venosa em tubos de 

EDTA vacutainer de 5ml no Centro de Pesquisa em 

Medicina Tropical – CEPEM, mediante esclarecimentos 

ao paciente quanto ao objetivo da pesquisa e autorização 



manifestada através de um termo de consentimento 

entregue ao paciente. 

 As amostras de indivíduos que nunca tiveram 

malária eram coletadas de voluntários e armazenadas 

com ACD (ácido cítrico dextrose), tendo-se esclarecido 

os objetivos e o aceite em forma de termo de 

consentimento, igualmente às demais coletas. 

Foram coletadas 38 amostras, entre pacientes 

infectados e sãos. Estas amostras eram trazidas ao 

Laboratório de Genética Molecular, parte do Centro 

Interdepartamental de Biologia Experimental e 

Biotecnologia – CIBEBI para processamento e análise. 

As amostras eram processadas sendo, 

primeiramente, retirados 5l de sangue total para fazer 

lâmina de esfregaço pelo método Giemsa e 10l para 

fazer fenotipagem. O restante da amostra era 

centrifugada a 3000rpm por 10 minutos, e separados os 

componentes, plasma, leucócitos e hemácias, sendo 

armazenados no freezer a –20ºC. Das hemácias eram 

congeladas apenas 200l com glycerolite, assim como o 

total de leucócitos também era acrescido de glycerolite. 

As hemácias eram lavadas com meio de 

cultura RPMI incompleto e colocadas em cultivo com 

meio RPMI completo, composto adicionado de 

bicarbonato de sódio e soro humano. 

As amostras eram armazenadas em estufa a 

37ºC para observar-se o desenvolvimento do parasita. 

O nível de parasitemia da placa era verificado 

através de uma contagem média dos parasitas da lâmina, 

realizando-se contagem periodicamente, avaliando o grau 

de desenvolvimento do parasita. 



Quando se observava  o desenvolvimento do 

plasmódio, realimentava-se os parasitas com sangue de 

outros indivíduos. 

A fenotipagem foi realizada utilizando-se os 

kits de gel de centrifugação para testes 

imunohematológicos, onde, 10l de sangue total era 

diluído em 1ml de diluente-2 e colocado 45l em cada 

um dos sistemas sangüíneos, centrifugados por 10 

minutos e feita a leitura dos resultados. 

Assim, pode-se identificar a qual grupo 

sangüíneo pertence o indivíduo e fazer a correlação com 

a susceptibilidade do indivíduo e as glicoforinas.   

                                                                                                                                                                                                                                                 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

                   Das amostras coletadas e cultivadas com  

sucesso, obteve-se crescimento em 92% das placas, não 

tendo sido observado crescimento em apenas 8% dos 

resultados.  

Abaixo, têm-se o gráfico do desenvolvimento 

do Plasmodium falciparum nas placas: 

 



 

Sendo: 1- Com desenvolvimento do parasita. 

            2- Sem desenvolvimento do parasita.  

 

Destas amostras que o parasita não conseguiu 

se desenvolver, 66% eram de pacientes que nunca 

desenvolveram a malária, e o restante de pacientes que já 

tiveram várias malárias e talvez tenham criado uma certa 

resistência. Os tipos sangüíneos aos quais pertencem 

esses indivíduos são, para os sistemas MNS: MMss e 

MNSs. 

As freqüências encontradas para o sistema 

MN estão representadas no gráfico abaixo: 

 

AMOSTRAS CULTIVADAS 

DO PLASMÓDIO

92%

8%

1

2



 

 

As freqüências do sistema sangüíneo Ss foram 

as seguintes, representadas no gráfico abaixo: 

 

 

 

Tendo sido um fato interessante ter-se 

encontrado um paciente com malária falcípara que não 

possuía o sistema S, ou seja, era um indivíduo Su ou S 

negativo, que segundo estudos, poderia provocar alguma 

resistência, porém, não foi o observado. 

Foi encontrado ainda, um indivíduo Duffy 

negativo, este, dentro da porcentagem dos que o parasita 

não conseguiu penetrar no eritrócito. 
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4 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com referência aos resultados obtidos, pode-

se concluir, até o momento, que não foram demonstradas 

diferenças significativas entre a susceptibilidade do 

indivíduo e os sistemas MNSs, uma vez que o percentual 

de não desenvolvimento do plasmódio foi muito 

pequeno, e a relação dos tipos sangüíneos em que ele 

conseguiu se desenvolver é praticamente a mesma para 

todos os genótipos encontrados. 

Para tanto, faz-se necessário o 

prosseguimento das pesquisas, porém, a nível de 

estrutura molecular, para caracterização dos 

polimorfismos existentes das glicoforinas. 
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CARACTERIZAÇÃO FENOTÍPICA E 

MOLECULAR DE ROTAVÍRUS EM AMOSTRAS 

FECAIS DE CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS DE IDADE 
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RESUMO Rotavírus é o principal agente etiológico de gastrenterites em 

recém nascidos e crianças em idade escolar a nível mundial. Em países em 

desenvolvimento, é calculado que o Rotavírus é anualmente responsável por 

um terço de todas as hospitalizações e, pelo menos, 873,000 mortes 

associadas à diarréia. Neste estud,o trezentos e dezesseis casos de diarréia e 

trezentos e vinte quatro controles pareados, com crianças de 0 a 6 anos de 

idade, coletadas numa unidade pediátrica que atende a pacientes da zona 

peri-urbana de Porto Velho Rondônia. O grupo A de Rotavírus foi detectado 

em 22,46% dos casos e 4,9% dos controles, através de um ensaio 

imunoenzimático combinado para a analise de Rotavírus e Adenovirus 

(EIARA). Entre os trezentos e dezesseis casos de diarréia infantil coletados, 

oito pacientes vieram a óbito. 

PALAVRAS CHAVE: Enteropatógenos; Infecções por Rotavírus; 
Epidemiologia 

SUMMARY: Rotavirus is the primary etiological infant and young children  

gastroenteritis agent worldwide.  In developing countries, it is estimated that 

rotavirus is responsible for one third of all diarrhea associated 

hospitalizations and 873,000 deaths annually. In this study three hundred 

and sixteen cases of diarrhea and three hundred and twenty four age-

matched controls, 0 to 6 year olds were studied in a pediatric out patient unit 

from a poor pre urban area of Porto Velho Rondonia. Rotavirus group A was 

detected in 22.46% of the cases and 4.9% of the controls, by a combined 

enzyme immune assay for rotavirus and adenovirus (EIARA). Among the 

three hundred and siteen cases of infantile diarrhea collected eight of these 

patients died. 
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epidemiology 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As diarréias constituem uma das afecções mais 

comuns em todo o mundo. Afetam pessoas de todas as 

idades e são uma das principais causas de mortalidade 

infantil em países em desenvolvimento. Na sua qualidade 

de doença multifatorial a gastroenterite em humanos 

pode ter, como causa, diversos agentes patogênicos tais 

como; vírus, bactérias ou parasitas intestinais.  

Entre as patologias diarréicas infecciosas, a 

infecção por Rotavírus é comprovadamente a mais 

freqüente, e antes da idade escolar, praticamente todas as 

crianças apresentam pelo menos um episódio de infecção 

por estes agentes.  

O Rotavírus constitui hoje a principal causa de 

morte e internação de crianças (principalmente menores 

de seis anos de idade, e recém nascidos) vítimas de 

diarréias agudas e suas graves conseqüências. Esses vírus 

são responsáveis por cerca de 600.000 a 870.000 óbitos 

por ano entre estas crianças. (LINHARES, 2000). 

Nos EUA, o pico de registro de doenças 

diarréicas é maior no inverno, quando os Rotavírus são 

os responsáveis pela maioria  destes episódios (GLASS 

et al., 1996).  

Estudos epidemiológicos realizados nos EUA 

estimam que, aproximadamente, 50.000 hospitalizações e 

20 a 40 mortes por ano, ocorreram anualmente naquele 

país, devido à infecção por Rotavírus. Mais de 50% dos 

casos de diarréias que necessitam de internação 

hospitalar são secundários à infecção pelos Rotavírus. De 

cada 78 hospitalizações de crianças menores de cinco 



anos de idade, uma ocorre em razão direta de infecção 

por Rotavírus.  

 No Brasil, esses vírus foram visualizados pela 

primeira vez em 1976, a partir da microscopia eletrônica 

das fezes diarréicas de crianças em Belém, Pará 

(LINHARES, 2000). Este agente está relacionado com 

70% dos casos de diarréia em crianças de 0 a 2 anos de 

idade, embora estudos realizados em algumas cidades do 

país revelaram  a presença de um sorotipo que afeta 

também adultos e crianças em idade escolar 

(LINHARES, 1997). 

Em São Paulo, verificou-se, devido à 

sazonalidade, que a distribuição do vírus se dá de forma 

semelhante  aos EUA, ou seja, o pico de registros  de 

infecção por Rotavírus é maior no inverno; já nas regiões 

mais quentes do Brasil, como o Pará, a distribuição dos 

casos ocorre de maneira mais homogênea ao longo do 

ano. 

Um aspecto singular, em termos epidemiológico, 

é o fato de que a incidência de Rotavírus em países 

desenvolvidos e naqueles em desenvolvimento serem 

muito parecidas, independentemente das condições 

sanitárias, por isso pressupõe-se que medidas preventivas 

se baseariam não somente em cuidados sanitários, como 

principalmente numa imunização eficaz (BISHOP, 1993; 

DE ZOYSA, FEACHEM, 1985). Embora estudos sobre a 

imunidade natural para rotavírus revelaram que 70% das 

crianças adquirem anticorpos já aos 4 -5 anos de idade 

(LINHARES, 2000). Sabe-se, atualmente, que existem 

vários tipos e sorotipos de Rotavírus, e que a maioria das 

crianças que são amamentadas possuem imunidade a pelo 

menos um sorotipo.  



 

1.2 PATÓGENO ESTUDADO 

 
1.2.1 Rotavírus  

 

Detectado em 1973, por Bishop ( BISHOP et al., 

1973 ), na Austrália, quando examinava ao microscópio 

eletrônico  um fragmento de biópsia intestinal de criança 

com diarréia aguda. 

Vírus pertencente à família Retroviridae, esse 

vírus se caracteriza por causar infecções caracterizadas 

por vômitos precoces, diarréias agudas, com muco, 

podendo apresentar ou não sangue e leucócitos nas fezes, 

acompanhadas de febre e dores abdominais, levando à 

desidratação e suas conseqüências ( BUTLER, 1984 ). 

Partículas virais infectam as células epiteliais das 

microvilosidades do intestino delgado, multiplicando-se 

rapidamente. As células infectadas são destruídas, 

provocando migração das células da cripta para as 

vilosidades. Estas novas células são secretoras, e portanto 

indiferenciadas para absorção, o que causará alteração do 

fluxo eletrolítico no local, produzindo a diarréia ( 

BUTLER, 1984 ). 

Sua transmissão é basicamente via fecal-oral, 

embora já haja a hipótese de este vírus ser transmitido 

por via aérea através de aerossóis. 

Sabe-se atualmente que existem vários tipos e 

sorotipos de Rotavírus, e que a maioria das crianças que 

são amamentadas possuem imunidade a pelo menos um 

sorotipo. Estes vírus podem atingir todas as idades, mas 



apresenta uma freqüência maior em crianças de  06 

meses a dois anos de idade (FLORES, 1986). 

 

2. OBJETIVO 

 

 Este estudo tem como objetivo verificar, 

epidemiologicamente, a ocorrência de Rotavírus em 

crianças de 0-6 anos na cidade de Porto Velho, Rondônia. 

Utilizando metodologias de aglutinação de látex, e 

ensaios imunoenzimáticos. 

 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 
 

3.1 População Estudada 

 

Neste estudo, foram coletadas 640 amostras, 

sendo 316 casos de diarréia e 324 controles pareados com 

idade de 0 a 6 anos na unidade pediátrica Hospital Cosme 

Damião, que atende a pacientes da área peri-urbana de 

Porto Velho Rondônia, num período de 8 meses (julho 

de2000 a março de 2001. As crianças utilizadas neste 

estudo foram atendidas pelos médicos da unidade 

pediátrica, que contam com todos os resultados obtidos 

em nossos laboratórios, além de uma equipe treinada para 

a realização da coleta das fezes. 

 

3.2 Metodologias Utilizadas 

 

Após a coleta, as amostras são transportadas ao 

laboratório, onde são separadas em alíquotas. Com uma 

destas partes é  feito um preparado de suspensão de 10% 



a 20% em PBS, e a amostra é clarificada por 

centrifugação a 2000g por 15 minutos a 4ºC, e 

conservadas a -20ºC. O restante das alíquotas é 

submetido a testes microbiológicos de coprocultura e 

testes parasitológicos. 

Para a pesquisa de rotavírus, utilizou-se o método 

de ELISA utilizando o kit EIARA (Ensaio 

Imunoenzimático para Detecção de Antígenos de 

Rotavírus e Adenovírus) do laboratório Biomanguinhos. 

Este ensaio consiste no método sandwich duplo, 

em que os antígenos são captados em fase sólida por 

soros hiperhimunes de cabras. E a detecção dos mesmos 

é evidenciada por soros hiperhimunes de cobaias, com 

um conjugado anti-Ig de cobaia marcado com 

peroxidase.  

A revelação é feita através da tetrametilbenzina 

(TMB) que, sobre a ação da peroxidase, confere uma 

coloração azul ao composto, que, em seguida, se torna 

amarelo com a adição do ácido sulfídrico. 

(BIOMANGUINHOS) 
 

 

4. DISCUSSÃO 

 

Os resultados constatam a presença de Rotavírus 

em 22,46% das amostras caso, e 4,9% nas amostras 

controle. Sendo que das amostras caso que apresentaram 

positividade, oito vieram a óbito. (Graf. 01) 

 



 

A incidência de 4,9% em crianças controles pode 

ser deduzida devido ao fato de o hospital dispor de 

instalações insuficientes para responder à demanda de 

crianças, e acabam internando crianças apresentando 

patologias pulmonares, e/ou outras patologias, 

juntamente com crianças que apresentam diarréia. 

As crianças que chegaram a óbito apresentavam 

sintomas característicos de Rotavírus, e já vinham com 

um quadro de vômito a quatro dias, febre  e diarréia 

líquida a sete dias, e desidratação aguda. 

Das crianças utilizadas neste estudo, 61% dos 

casos e um pouco mais de 70% dos controles 

apresentavam instalações sanitárias intradomiciliares; 

apenas 36% dos casos e 29% dos controles apresentaram 

instalações sanitárias peridomiciliares e menos de 1% da 
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população estudada não apresentavam nenhum tipo de 

instalação sanitária. (Graf. 02) 

 

 

Com relação à procedência da água, 55,31% se 

utiliza de água provinda de poços, com pouco ou nenhum 

tratamento adequado e somente  34,68% da população 

estudada utiliza água encanada do abastecimento público 

da cidade.(Graf. 03) 

Entre os casos e controles que apresentaram 

positividade para Rotavírus, 89,6% das crianças foram 

amamentadas, ou ainda permaneciam sob a amamentação 

materna. 

 

 



 

Com relação à sintomatologia dos pacientes 

portadores de Rotavírus, 87,5% apresentaram ocorrência 

de febre, 86,25% de vômito, 65% de desidratação e 

71,25% apresentaram um quadro diarréico com mais de 

três dias.(Graf. 05) 



Estes resultados confirmam a hipótese de que o 

tipo de saneamento básico utilizado, tipo de água, e 

tratamento aplicado a ela pouco ou nada nos diz sobre a 

contaminação e/ou propagação deste vírus, o que 

podemos notar neste estudo, já que 70% dos casos 

positivos de rotavírus apresentavam instalações sanitárias 

adequadas, e abastecimento de água através do sistema 

público de distribuição.  

 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Os teste realizados através do kit ROTA Rich e 

EIARA demonstraram eficiência na identificação deste 

patógeno. 



 Isso denota que o estado e/ou órgão ligados à 

saúde poderiam se utilizar destes testes para realizar a 

identificação de Rotavírus nas clínicas e postos de saúde, 

para que as crianças acometidas de diarréia tenham um 

tratamento adequado, mais rápido e eficiente contra as 

conseqüências da infecção por Rotavírus, visto que 

nenhuma entidade laboratorial da rede pública deste 

estado, realiza este tipo de exame.  

Sendo assim, as crianças, ao chegarem ao 

hospital, são submetidas a antibióticos que, na maioria 

das vezes, são desnecessários para o tratamento da 

diarréia, o que acaba sendo um grande desperdício de 

medicamentos utilizados, sem a necessidade verdadeira, 

tornando nosso meio mais suscetível a bactérias e outros 

vírus que adquirem certa ou completa resistência a 

medicamentos mais utilizados. 

No total das amostras positivas para Rotavírus, 

nota-se a predominância de casos na faixa etária de 0 – 2 

anos de idade, sendo a faixa de 0 – 1 a mais acometida 

por este vírus. 

As pesquisas apontaram ainda um alto índice de 

amamentação entre as crianças portadoras de rotavírus, o 

que contradiz a literatura atual, a respeito da imunização 

provocada pelo leite materno. Pouco se sabe sobre este 

tema, e um estudo imunológico seria de grande 

importância para definirmos até que ponto isso essa 

imunidade age, e sobre quais fatores (ambientais, sócio-

econômicos, etc...) ela deixa de existir. 

A etiologia deste vírus não nos ficou esclarecida, 

partindo do princípio de que esse vírus, como é 

conhecido, possui sete grupos que vão de A -  G, 



subgrupos e sorotipos. E os testes realizados detectam 

somente o tipo A de Rotavírus. 

Então decidimos numa segunda fase deste 

trabalho, realizarmos a parte de procura e identificação 

molecular em todas as amostras, utilizando o método de 

PAGE (Poliacrilamida Gel Eletroforeses) e PCR (Reação 

de Polimerização em Cadeia), por se tratarem de testes 

com alta sensibilidade e especificidade. E, assim, 

utilizando estas ferramentas, poderemos detectar a 

existência ou não, de outros tipos que não somente o tipo 

sorológico “A”, mas também seus genótipos 

correspondentes na população em estudo. 

Assim esperamos que os resultados a serem 

obtidos se façam definitivos e com isso possamos 

caracterizar e estabelecer a real prevalência deste 

patógeno, e qual dos seus tipos sorológicos e genômicos 

estão presentes de maneira mais significante em nossa 

região. 
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