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INTRODUÇÃO 

A publicação que aqui se apresenta, tem as suas raízes no 

Mestrado em Planificação e Estratégias Territoriais na Sociedade 

Atual, levado a cabo conjuntamente pela Associação Universitária de 

Ciências Sociais e Humanidades Galícia Iberoamérica (AGALI) e o 

grupo de investigação Análise Territorial (ANTE) da Universidade de 

Santiago de Compostela. Este projeto surgiu no ano acadêmico 

2010/2011, e foi o primeiro mestrado próprio totalmente on-line da 

Universidade de Santiago de Compostela. Nele participam docentes 

das áreas das Ciências Sociais, da Didática, da Engenharia, e das 

Humanidades, destacando entre elas a Geografia. Apesar de se tratar 

de um mestrado próprio da Universidade de Santiago de Compostela, 

também colaboram como docentes professores da Universidade do 

Minho (Portugal), da Universidade Estadual de Feira de Santana 

(Brasil), e da Universidade do Estado da Bahia (Brasil). 

Este curso de pós-graduação permite atualizar e ampliar os 

conhecimentos geográficos aplicados ao mundo atual e às suas 

dinâmicas, aplicando as novas tecnologias e particularmente a Internet, 

para assim poder chegar a todos os lugares do planeta. Neste 

mestrado estudam-se variados aspetos relacionados com a ordenação 

e planificação do território, os processos de desenvolvimento urbanos 

e rurais, os impactos econômicos e demográficos da difusão das novas 

tecnologias e a Sociedade da Informação, o turismo, a cultura, a 

paisagem, os sistemas de informação geográfica, metodologias 

didáticas, etc. Este curso proporciona aos profissionais de geografia e 

ciências afins, uma atualização e aperfeiçoamento na análise das 

estruturas territoriais utilizando como ferramenta de trabalho as novas 

tecnologias aplicadas ao conhecimento. 

Ao longo das suas quatro edições, este curso de pós-

graduação teve alunos de diversos países. Além de alunos galegos e 

do resto de Espanha, cursaram este mestrado estudantes da 

Argentina, Colômbia, Chile, Japão e Brasil. Contudo, foi neste último 

país onde se registrou uma maior penetração, especialmente na 

Região Norte no Estado do Amazonas. Uma boa parte dos alunos 

desta pós-graduação são oriundos do Estado do Amazonas, 
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concretamente do município de Lábrea. Esta relação que teve origem 

neste mestrado, foi-se ampliando até chegar à recompilação e à 

edição do livro que surge agora. Esta publicação alberga textos de 

professores, investigadores, estudantes de licenciatura e pós-

graduação de instituições do Estado do Amazonas e outras de âmbito 

nacional, ex-alunos do Mestrado em Planificação e Estratégias 

Territoriais na Sociedade Atual, assim como docentes nos mestrados 

oficiais em educação infantil e primária, e em Geografia e ordenação 

do território da Universidade de Santiago de Compostela.  

Os textos que fazem parte desta publicação estudam os 

processos de inovação e desenvolvimento local, assim como vários 

aspetos da indústria pesqueira nos estados do Amazonas e do Pará. 

Também recolhem algumas notas metodológicas sobre o ensino e 

aprendizagem da geografia, especialmente na educação infantil e 

primária. São autores destes textos professores e investigadores da 

Universidade do Estado do Amazonas, da Faculdade La Salle, do 

Instituto Internacional de Educação do Brasil, do Instituto Federal do 

Amazonas, da Universidade Federal do Pará, da Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária, do Centro de Ensino Superior do Amapá, e 

também da Universidade de Santiago de Compostela. Esta colaboração 

entre as instituições citadas a Associação AGALI e a Universidade de 

Santiago de Compostela, é o início de um forte vínculo iniciado a 

partir das novas tecnologias, e que se pretende que se estenda tanto 

ao âmbito da investigação como ao da docência. 

Em Santiago de Compostela, a 3 de Março de 2015 

Francisco Xosé Armas Quintá 
Investigador Posdoutoral, Departamento de Geografia 

Universidade de Santiago de Compostela 

Xosé Carlos Macía Arce 
Professor Interino, Departamento de Didática da Língua  

e a Literatura e das Ciências Sociais 

Universidade de Santiago de Compostela 

Rubén Camilo Lois González 
Professor Catedrático, Departamento de Geografia 

Universidade de Santiago de Compostela 
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APROXIMAÇÃO À DIFUSÃO DA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO NO 

BRASIL: UM PROCESSO INCIPIENTE NO MEIO RURAL. ALGUMAS 

NOTAS PARA O ENSINO DA GEOGRAFIA NA EDUCAÇÃO 

PRIMÁRIA 

Francisco Xosé Armas Quintá 
Departamento de Geografia 

Universidade de Santiago de Compostela 

francisco.armas@usc.es 

Xosé Carlos Macía Arce 
Departamento de Didática da Língua e  

Literatura e das Ciências Sociais 

Universidade de Santiago de Compostela 
carlos.macia@usc.es 

1. INTRODUÇÃO 

Na segunda metade do século XX começaram-se a notar 

certas mudanças sociais e econômicas, vinculadas à revolução das 

tecnologias da informação e das comunicações. Estas mudanças 

tornaram possível a passagem de uma sociedade industrial, onde a 

atividade econômica predominante era a manufatura e a indústria 

produtora de mercadorias, com uma mão-de-obra de baixa 

qualificação, a uma sociedade em que o setor econômico dominante 

são os serviços, com trabalhadores altamente qualificados. Esta nova 

sociedade emergente recebeu vários nomes, dependendo dos autores, 

entre os quais se destacam a Sociedade Pós-industrial de Bell (1976), 

e a Sociedade Rede, Sociedade da Informação, ou Sociedade 

Informacional de Castells (2000). 

A revolução das tecnologias da informação e da comunicação, 

que teve sua origem na década de setenta do século XX, pode 

equiparar-se ao que supuseram as novas fontes de energia nas 

diferentes fases da revolução industrial (máquina a vapor, motor de 

combustão, energia nuclear). Estas tecnologias foram-se espalhando 

por todo o planeta a uma velocidade vertiginosa, integrando o mundo 

em grandes redes globais, mas ao mesmo tempo deixando à margem 

grandes áreas e um considerável segmento da população. Este 
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fenômeno designou-se fosso digital, que se utilizou para separar os 

cidadãos que estão ligados ao mundo global através da Internet, e 

aqueles que não o estão. O fosso digital tem atualmente uma baixa 

presença nos países desenvolvidos, devido à redução dos custos de 

acesso à Internet, à expansão de redes de telecomunicações, e à 

generalização da utilização de diferentes dispositivos por parte da 

população, além do computador pessoal, para conectar à Internet, 

fruto também da redução dos custos destes novos aparelhos. 

A transição da Sociedade Industrial para a Sociedade da 

Informação trouxe, desde o ponto de vista econômico, a passagem do 

trabalho nas fábricas ao trabalho nos serviços, e do trabalho físico ao 

trabalho cognitivo. Na atual revolução tecnológica e pela primeira vez 

na história, a mente humana é uma força produtiva direta e não 

apenas um elemento de decisão. Castells (2000) refere que na 

Sociedade Informacional o tempo adquire uma nova dimensão, uma vez 

que este se comprime até a mínima expressão; as tecnologias da 

informação e das comunicações tornam possível que tanto a 

comunicação como os fluxos de informação, e até mesmo as 

transações financeiras, ocorram em um espaço de tempo muito curto. 

Em todo este processo de revolução tecnológica deve-se 

ressaltar o papel que teve e que está a ter a Internet. Esta Rede é, 

hoje em dia, o eixo central das comunicações globais digitais e que 

possibilita, por sua vez, a ligação de milhões de redes de 

computadores e outros dispositivos móveis, abrangendo o universo da 

comunicação humana (Castells, 2000). A expansão da Internet na 

sociedade está tendo uma ampla repercussão do  ponto de vista 

econômico, mas também social e cultural. Permite a transmissão de 

informações a um custo quase zero e de forma instantânea, onde as 

distâncias se tornam irrelevantes, e no qual existe uma grande 

quantidade de informação que pode ser convertida em conhecimento. 

Este fato levou a autores como Carincross(2001) a criar conceitos 

como "a morte da distância" ou a “fim da geografia". Esta autora 

aponta que as novas tecnologias podem ser usadas para muitos 

propósitos, como foi o caso do automóvel na segunda Revolução 

Industrial, mas estas devem melhorar de forma substancial a qualidade 

de vida da população. 
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Neste sentido, os espaços rurais e especificamente os mais 

periféricos, têm na atual Sociedade da Informação uma grande 

oportunidade para mudar a situação de declínio econômico e social 

que sofrem boa parte deles. O isolamento que provocava a distância 

às principais cidades, onde se concentra a maior parte do poder 

econômico e que tem vindo a condicionar o seu desenvolvimento 

desde o início da Revolução Industrial, é agora superado com a difusão 

das novas tecnologias. Na Sociedade da Informação, os espaços 

periféricos têm acesso a novos mercados sem as limitações que antes 

eram impostas pela distância, e os jovens que anteriormente saíam do 

rural para a cidade à procura de um emprego adequado à sua 

formação, têm agora a possibilidade de trabalhar à distância a partir de 

seus locais de origem sem serem obrigados a emigrar (Armas, 2009). 

Atualmente, as novas tecnologias podem ser uma oportunidade 

para promover processos de desenvolvimento em áreas rurais, tanto 

em países desenvolvidos como nos que estão em vias de 

desenvolvimento. Os principais problemas que sofrem boa parte das 

áreas rurais, especialmente as periféricas, são a perda de população e 

o envelhecimento demográfico, devido às escassas oportunidades de 

emprego para a população mais jovem, e à fraqueza do seu tecido 

econômico. Em grande medida, esta situação deve-se à distância dos 

principais núcleos urbanos, que é onde se situam a maior parte das 

atividades econômicas. 

No contexto atual, as novas tecnologias podem contribuir para 

travar ou mesmo inverter este processo, tendo em conta as 

potencialidades que estas podem oferecer às áreas rurais periféricas, 

tal e como acontece nos países escandinavos. Precisa-se por um lado 

das infra-estruturas e dos equipamentos, e por outro, do 

conhecimento para possibilitar que a sua difusão e utilização gerem 

desenvolvimento. Um dos aspectos mais tratados nos programas de 

divulgação da Sociedade da Informação, quer sejam os levados a cabo 

a nível nacional quer sejam por parte de instituições supranacionais, é 

a capacidade existente em infra-estruturas e em equipamento 

tecnológico. Esta primeira fase, especialmente no continente europeu, 

teve uma forte presença desde o início do século XXI, e teve também 

os seus frutos em relação à conectividade e usuários da Internet. 
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Contudo, apesar de existirem muitas disparidades entre países, 

atualmente a grande maioria da população que reside na Europa tem 

acesso à banda larga, e a proporção de pessoas que acede à Rede é, 

em média, relativamente elevada. Mas isso não é suficiente para 

conseguir uma plena imersão na Sociedade da Informação, nem para 

gerar processos de desenvolvimento no meio rural. 

No início da revolução das tecnologias da informação e das 

comunicações, o termo "fosso digital" foi utilizado para fazer 

referência às pessoas que se conectavam à Internet das que não o 

faziam, ou porque não tinham o equipamento necessário ou porque não 

consideravam útil, ou porque não tinham a formação necessária. Do 

nosso ponto de vista, este fosso está ultrapassado nos países 

desenvolvidos. Os programas dirigidos para propagar as redes de 

telecomunicações nestes países, bem como a generalização do uso do 

computador e outros dispositivos móveis para aceder à Internet, 

ajudado em grande parte pela redução de seus custos, fizeram com 

que o "velho" fosso digital tenha agora pouca importância. Hoje em 

dia, e para conseguir uma verdadeira imersão na Sociedade da 

Informação, deve-se vencer um novo fosso digital, o fosso digital de 

segunda geração ou o fosso nos serviços avançados da Internet 

(Piñeira et al., 2014). 

Este novo fosso digital está relacionado com os serviços 

avançados da Internet, e separa os usuários que se conectam à Rede, 

quase exclusivamente para consultar informação e comunicar (bem 

com o e-mail ou redes sociais), dos que a utilizam de forma mais 

ampla, praticando comércio eletrônico, interagindo com a 

administração pública, fazendo gestões através da banca eletrônica, 

fazendo cursos de formação on-line, trabalhando à distância, etc. 

Através deste tipo de aplicações avançadas da Rede poderiam ser 

promovidos processos de desenvolvimento nas zonas rurais 

periféricas, contendo a emigração e gerando atividade econômica 

nessas regiões. 

Entre as possibilidades que têm os espaços rurais para o seu 

desenvolvimento através da difusão das tecnologias da informação e 

da comunicação, destacam-se o comércio eletrônico e o trabalho à 

distância. Autores como Druker (2001) apontam que o verdadeiro 
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impacto desta revolução tecnológica será o comércio eletrônico, que 

só a agora se começa a fazer sentir. Este terá uma grande expansão 

da mão de Internet e será o maior canal de difusão mundial de bens e 

serviços. Ao contrário do que acontecia na Sociedade Industrial, na 

Sociedade da Informação as áreas rurais não estão condicionadas pela 

distância, pois agora elas têm acesso ao mercado global. 

O trabalho à distância pode ajudar a fixar população no meio 

rural, dado que o trabalho que antes se levava a cabo no escritório 

localizado na cidade pode agora ser feito a partir de casa. As 

tecnologias da informação e das comunicações diluem a demarcação 

do trabalho e da habitação. A casa voltará a ser como antes da 

Revolução Industrial e terá um novo papel graças ao aumento 

considerável de serviços derivados da difusão das tecnologias da 

informação e da comunicação. A casa não é mais um espaço exclusivo 

de relaxamento, lazer e descanso e adquire novas funcionalidades; 

local de trabalho, de formação, etc. (Carirncross, 2001). O trabalho à 

distância também é associado a aspectos negativos como o 

isolamento dos trabalhadores (Macía e Armas, 2012). A consideração 

deste obstáculo não é partilhada por alguns autores como Simpson et 

al. (2003), que afirmam que o isolamento é subjetivo, que depende de 

diversos fatores como o tipo de trabalho que está a realizar, a atitude 

do trabalhador em relação à tecnologia, a sua vida pessoal e a 

localização geográfica. Todas estas adversidades podem ser 

superadas, segundo os autores, através de um número de horas diárias 

de presença física no escritório, ou com ligações regulares a outras 

sedes da empresa. 

A implantação da Sociedade da Informação já é uma realidade, 

contudo a nível mundial existem importantes disparidades tanto entre 

países como a nível nacional, regional e de forma mais acentuada 

entre os espaços rurais e urbanos. Com o presente texto pretende-se 

expor uma breve análise da difusão da Sociedade da Informação no 

Brasil e as disparidades que existem a nível regional, assim como as 

que ocorrem entre as áreas rurais e as áreas urbanas. Esta tarefa será 

realizada após a apresentação de umas breves notas sobre a 

complexidade de definir e delimitar o meio rural, e de esboçar as 

estratégias e oportunidades de desenvolvimento que as áreas rurais 



Francisco Xosé Armas Quintá | Xosé Carlos Macía Arce 

16 

têm na Sociedade da Informação. O capítulo termina com uma 

pequena reflexão sobre o ensino e aprendizagem da geografia mundial 

nas aulas de educação primaria.  

2. BREVES APONTAMENTOS SOBRE A DEFINIÇÃO E 

DELIMITAÇÃO DO MEIO RURAL 

A complexidade que implica definir e delimitar o meio rural está 

motivada pelas múltiplas variáveis que devem ser analisadas e também 

pela sua grande diversidade. Mas apesar disso, estabeleceram-se 

diversas definições, segundo os autores, para definir e delimitar as 

áreas rurais. O meio rural foi definido como o espaço físico e social da 

atividade agrícola, identificando o rural com o agrário, e até mesmo em 

algumas situações o rural foi definido como oposição ao urbano com 

um caráter pejorativo. Hoje em dia, especialmente nos países 

desenvolvidos, esta definição ficou obsoleta pelas profundas mudanças 

que ocorreram nestes espaços nas últimas décadas. 

Entre as definições propostas, algumas partem de critérios 

mais ou menos complexos e outras tendem à simplicidade. Atualmente 

existem muitas definições de meio rural, mas este tende a ser definido 

como um sistema pluriativo abrangendo componentes sociológicos, 

geográficos, funcionais e financeiros (Florencio Calderón, 2000). Para 

Rodriguez (2005) a delimitação do meio rural e sua caracterização 

evoluiu desde posturas essencialmente produtivas e materiais, para 

propostas que giram em torno de aspectos intangíveis. Hervieu (1995) 

identifica o meio rural como um território de integração e um âmbito 

de vida, e García Sanz (1998) reconhece várias formas de entender o 

rural. Uma delas é entender o habitat como uma população vinculada a 

um lugar que vai criando uma tradição ao longo do tempo. A outra é 

uma forma de ocupação, mas reconhece a ruptura entre o agrário e a 

sociedade rural destacando a importância da pluriatividade. 

As posturas existentes sobre a delimitação das áreas rurais 

mostram grandes diferenças (Rodríguez, 2005). Alguns autores 

relativizam a vigência da distinção rural urbano (Camarero, 1993), 

outros defendem a ruptura entre o rural e o agrário (Garcia Sanz, 

1998), e também há os que consideram inútil ou impossível qualquer 

tentativa de definir e delimitar o meio rural (Sancho Hazak, 1997; 

Bericat, 1993). A maioria dos investigadores admitem não haver uma 
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definição comumente aceite em todas as correntes científicas para o 

meio rural e, além disso, existe muita diversidade nos critérios 

estabelecidos pelos pesquisadores e instituições públicas e privadas 

no momento de delimitar as áreas rurais. As tentativas de caracterizar 

o meio rural fizeram-se a partir de diferentes abordagens científicas, 

destacando a agronómica, a econômica, a sociológica e a geográfica 

(Rodríguez, 2005). As possíveis definições do meio rural dependem, em 

grande parte dos casos, das variáveis escolhidas, a unidade de análise, 

e da diversidade de elementos que o formam (MAPA, 2003; Lázaro 

Araújo, 1995; Márquez Fernández et al., 2002; Rodriguez, 2005; Waldorf, 

2006; Scott e Gelan, 2007; Coburn et al., 2007). 

Diversos investigadores ruralistas apontaram a necessidade de 

procurar alternativas para promover mudanças na definição dos 

espaços rurais, utilizando critérios alternativos que considerem a 

combinação de duas ou mais variáveis, tais como a densidade 

populacional, o tamanho dos assentamentos, a distância às grandes 

cidades, etc. (Sabalain, 2011). A este respeito, Hewitt (1992) afirma 

que a maioria das definições do que é o rural encontram-se 

estabelecidas fundamentalmente em quatro variáveis: volume 

demográfico e densidade populacional, proximidade e relação com as 

áreas urbanas, grau de urbanização, e principal atividade econômica. 

Boa parte dos órgãos públicos, perante a necessidade de definir e 

delimitar as áreas rurais optam por utilizar critérios simplificadores, e 

consideram espaços rurais os territórios que não ultrapassem uma 

determinada população. Mas seguir somente o critério demográfico 

tem uma utilidade prática, mas apresenta certas limitações ao 

considerar semelhantes a áreas rurais com dinâmicas internas e 

relações com o exterior que podem ser muito diferentes de outros 

espaços com uma população semelhante. Isso acontece com os 

espaços rurais que estão nas imediações das áreas urbanas, que 

acolhem a população da cidade na procura de uma melhoria da sua 

qualidade de vida, habitação mais barata, etc. Enquanto estes possuem 

um certo dinamismo econômico, as áreas rurais mais periféricas têm 

dinâmicas econômicas e demográficas marcadas pela regressão. 

Existe a necessidade de delimitar as áreas rurais de uma forma 

mais clara e multidimensional, já que na literatura científica há uma 
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grande variedade do que é o rural. As primeiras definições do meio 

rural foram tratadas, pela maioria dos autores, como um conceito 

unidimensional. Quase todos os critérios que se usavam tinham como 

base a variável populacional, omitindo considerações tão importantes 

como os fatores socioculturais (Bosak e Perlman, 1982). Apesar de 

admitir que não existe um consenso na delimitação e definição das 

áreas rurais, Waldorf (2006) aponta algumas características que podem 

ser identificadas e associadas às áreas rurais, tais como a baixa 

densidade populacional, o elevado número de explorações agrícolas, a 

distância aos centros urbanos, e a população que trabalha no setor 

primário. 

Walforf (2006) com o objetivo de desenvolver uma definição 

dos espaços rurais com uma perspectiva multidimensional desenhou 

um índice de ruralidade com base em quatro variáveis: o tamanho 

demográfico, a densidade populacional, a extensão da área urbana, e a 

distância ou perificidade. Outros autores sustentam que é necessário 

ser mais precisos ao selecionar os critérios para definir as realidades 

urbanas e rurais. Rodríguez (2011) aponta que existe um amplo 

consenso em que os critérios tais como o acesso aos serviços e 

níveis tecnológicos, não devem ser fatores que discriminem o rural em 

relação ao urbano. As dinâmicas das áreas rurais estão em mudança 

constante e existe uma grande diversidade, principalmente entre os 

países desenvolvidos e para os que estão em vias de desenvolvimento. 

Este autor expõe que é necessária uma mudança no modo de medir as 

áreas rurais, estabelecendo uma combinação de critérios para que se 

possa englobar a heterogeneidade do meio rural. 

Um dos trabalhos pioneiros a definir e delimitar as áreas rurais 

foi Paul Cloke quando em 1977, desenhou um índice de ruralidade para 

Inglaterra e Gales. Cloke (1977) fundamentou o seu índice em 

dezesseis variáveis e em função da análise das mesmas, diferenciou 

vários graus de ruralidade. Também Clout (1993), mas neste caso com 

uma perspectiva européia, propôs quatro elementos para caracterizar 

o meio rural: uma densidade populacional baixa, pouca capacidade de 

infra-estruturas, uma reduzida proporção de trabalhadores em 

atividades secundárias e terciárias em um determinado município, e 

um domínio dos usos do solo agrícola ou silvícola. Depois de combinar 
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essas variáveis, o autor estabeleceu três grandes áreas rurais na 

Europa: áreas rurais dinâmicas com crescimento econômico, espaços 

rurais com baixos níveis de desenvolvimento econômico, mas com um 

grande potencial de futuro, e por último as áreas rurais em processo 

de abandono com densidades populacionais muito baixas e com 

recursos ambientais muito pouco aptos para a agricultura. 

Existe uma tendência a generalizar os problemas “clássicos” 

que o meio rural sofre. Entre eles estão os espaços que sofrem com 

as pressões da vida moderna, as novas áreas residenciais, as áreas 

com declínio econômico e social, com incidência dos movimentos 

migratórios e a agricultura marginal, e finalmente, as áreas rurais muito 

remotas com uma população muito dispersa e escassa. Estas 

generalizações assumem que as áreas rurais são homogêneas e não 

contemplam a existência complexas situações muito distantes da 

homogeneidade (McDonagh, 1998). Tendo em conta este aspecto, 

Echeverri (2011) afirma que o rural é considerado, no imaginário 

político, como algo marginal e recipiente de um conjunto de problemas, 

contudo esta é uma perspectiva irreal, uma vez que as áreas rurais 

possuem muitas possibilidades, especialmente na atual Sociedade da 

Informação. Para este autor, um território é rural, quando o processo 

de construção social que o define é sustentado principalmente pelos 

recursos naturais e a sua base econômica está articulada em torno da 

oferta ambiental. A Sociedade da Informação, e em particular a difusão 

das tecnologias da informação e da comunicação, podem contribuir 

para redução e até mesmo inversão do declínio econômico e social 

que caracteriza muitos destes espaços. Em grande parte deles a 

distância e perificidade que condicionou o seu desenvolvimento na 

Sociedade Industrial é eliminada com as novas tecnologias e com a 

expansão da Internet. Estas tecnologias podem ter um papel muito 

importante no momento de impulsionar processos de desenvolvimento 

em regiões muito periféricas em países onde a difusão da Sociedade 

da Informação tem um longo caminho a percorrer, como é o caso do 

Brasil, onde as diferenças entre regiões e entre os espaços rurais e 

urbanos são muito marcadas. 
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3. NOVAS OPORTUNIDADES DE DESENVOLVIMENTO NA ERA DA 

INFORMAÇÃO 

Cada vez é mais generalizado o sentimento de que as áreas 

rurais fazem parte de um patrimônio coletivo, e como tal, é preciso 

preservá-las e integrá-las nas estratégias gerais de crescimento e 

bem-estar do conjunto da sociedade. A sociedade preocupa-se com 

risco de deterioração das condições ambientais, especialmente dos 

recursos naturais, a água, as florestas, as espécies animais e vegetais, 

etc. Nesse sentido a população rural e, mais concretamente, a 

população agrícola, deve manter a estabilidade ecológica e preservar o 

ambiente natural (MAPA, 2003; Declaração de Cork, 1996; Declaração 

de Salzburgo, 2003). 

Certos autores apontam a agricultura como atividade essencial 

para preservar um meio rural ativo e diversificado, e o 

desaparecimento desta levaria o meio rural a correr o risco de deixar 

de o ser, e transformar-se em um habitat urbano ou periurbano com 

população dispersa, ou em um território humanamente desertificado 

(MAPA, 2003; Hervieu, 1995). Mas esta posição não é consensual e 

Cals, Capellá e Vaqué (1995) afirmam que para o desenvolvimento das 

áreas rurais, devem ser promovias outras atividades diferentes das 

agrárias. O meio rural é o suporte de uma importante diversificação 

das atividades econômicas, ocupando no caso europeu, o vazio 

deixado pela diminuição do peso relativo da agricultura. 

A diversificação da economia para promover processos de 

desenvolvimento  em áreas rurais é partilhado por diversos autores. 

Izquierdo (2002) e Lázaro (1995) argumentam que a diversificação 

econômica pode ser alcançada fomentando os recursos endógenos de 

um território de modo compatível para não gerar efeitos negativos, e 

implantando atividades econômicas do exterior que prefiram localizar-

se no meio rural por razões estratégicas, como é o caso da qualidade 

ambiental, das boas comunicações, do acesso à banda larga, de melhor 

qualidade de vida, salários mais baixos, etc. Apesar de a agricultura 

constituir a base da vida econômica dos espaços rurais, hoje em dia, 

não pode manter por si só o tecido sócio econômico local, pelo menos 

nos países ocidentais. 
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Na Sociedade da Informação as estratégias mais importantes 

para promover processos de desenvolvimento nas áreas rurais 

periféricas são, talvez, as que estão relacionadas com o comércio 

eletrônico e com o trabalho à distância. Contudo, é sabido que as 

novas tecnologias não estão inteiramente difundidas, havendo 

desigualdades entre territórios e entre setores sociais, e essas 

desigualdades são ainda mais evidentes nos países em 

desenvolvimento. Nestes países, o acesso às novas tecnologias deve 

ser entendido como um acesso coletivo e não tanto individual, 

devendo ser apoiado pela tecnologia Wireless implantada nas escolas, 

quiosques de aldeia e postos de telefones públicos (James, 2002). 

Este fato baseia-se em que, a maior parte das famílias que moram nos 

países em desenvolvimento não têm os rendimentos suficientes para 

suportar os custos de acesso à Rede, ou o equipamento necessário. 

De acordo com Benjamin e Dahms (1999), para que os países em 

desenvolvimento possam aproveitar as oportunidades destas 

tecnologias, seria necessário promover um acesso geral e livre à 

Internet. 

São muitas as oportunidades que têm as áreas rurais com a 

implantação das tecnologias da informação e das comunicações, mas 

estas devem saber ser utilizadas. A difusão das redes de 

telecomunicações em países desenvolvidos, assim como o 

equipamento tecnológico, já não é uma dificuldade para acessar à 

Internet. O fosso digital "tradicional" ou no acesso, como se entendia 

até agora, foi superado nestes países, mas o mesmo não se verificou 

em países em vias de desenvolvimento. O equipamento e as infra-

estruturas de telecomunicações são equivalentes aos caminhos de 

ferro na Segunda Revolução Industrial, e constituem a base da 

revolução tecnológica em que vivemos. Contudo, é também é 

fundamental que a população tenha acesso a estas tecnologias e saiba 

usá-las, para que assim se possam impulsionar processos de 

desenvolvimento nas áreas rurais mais periféricas. 

No mundo ocidental pode-se constatar, em linhas gerais e 

tendo em conta as desigualdades regionais, especialmente entre o 

meio rural e urbano, que o fosso digital tradicional está a ser 

ultrapassado, que corresponde ao que separava aos cidadãos que 
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usavam a Rede dos que não o faziam, independentemente de quais 

fossem os motivos. Mas este fosso deu lugar a um novo fosso nos 

serviços avançados de Internet. Este separa aos internautas que 

navegam quase exclusivamente para buscar informações e para 

comunicação, dos que a usam para consumir serviços avançados, 

como o trabalho à distância, o comércio eletrônico, a formação on-
line, entre outros. É esse tipo de uso o que pode impulsionar 

processos de desenvolvimento e não o uso básico. No caso dos países 

em desenvolvimento, é ainda preciso ultrapassar o primeiro obstáculo, 

que é a capacidade de acesso à Rede e ao equipamento. Este último é 

muito mais complexo no meio rural por diferentes razões, que vão 

desde dificuldades técnicas ao escasso poder de compra da 

população. 

Entre as oportunidades que oferecem as novas tecnologias 

para as áreas rurais destacam-se as diversas formas de trabalho à 

distância e comércio eletrônico, já que podem iniciar fluxos de 

emigração de retorno e mesmo abrandar a dinâmica econômica 

regressiva que sofrem estas áreas (Blanco Romero e Cánoves 

Valiente, 1998; Ray e Talbot, 1999; Grimes, 2000; Richardson e 

Gillespie, 2003; Simpson et al., 2003). O trabalho à distância pode ser 

uma alternativa para integrar a população mais jovem, e especialmente 

as mulheres no mercado de trabalho. Cairncross (2001) aponta que as 

tecnologias vão diluir a demarcação entre o trabalho e o lar, já que na 

Sociedade da Informação o trabalho passará a ser realizado desde 

casa. Desta forma, o lar vai voltar a ser, como antes da Revolução 

Industrial, um espaço de convivência de muitos aspectos da vida 

humana, deixando assim de ser um lugar dormitório. O lar torna-se um 

lugar onde o relaxamento, o lazer e descanso deixam de ser exclusivos 

e adquire novas funções, como um local de trabalho, de formação, etc. 

O trabalho a distância também permite um equilíbrio entre o trabalho e 

as restantes atividades cotidianas, favorecendo uma maior integração 

da vida profissional e privada. Também é verdade que tem alguns 

riscos que devem ser superados, como a extinção da jornada de 

trabalho, ou a disponibilidade permanente (Mattelart, 2002). 

Grimes et al. (2003) definem o trabalho à distância como o 

trabalho que é realizado em outro local diferente onde se localiza a 
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empresa, utilizando as novas tecnologias para se trocar informações 

com os outros trabalhadores e com os clientes. Uma das limitações 

mais importantes do trabalho à distância é a ausência de uma rede de 

telecomunicações que permita o acesso a Internet através de banda 

larga. Para os autores, o trabalho remoto tem uma série de benefícios 

entre os quais se destacam a liberdade para trabalhar desde casa, e a 

permanência dos habitantes do meio rural nos seus lugares de origem, 

com conseqüências  econômicas e sociais para o desenvolvimento dos 

espaços rurais. Mas ao mesmo tempo, também lhe são associados 

vários inconvenientes, como o isolamento dos trabalhadores. A este 

respeito, Simpson et al. (2003) indicam que este isolamento é subjetivo 

porque depende de fatores como o tipo de trabalho que se realiza, a 

atitude do trabalhador em relação à tecnologia, assim como a sua vida 

pessoal e localização geográfica. Estas carências podem ser 

colmatadas, segundo os autores, com um número de dias no escritório 

central, com ligações regulares com outras sedes da empresa, e 

também com visitas pontuais a telecentros. 

O comércio eletrônico também se apresenta como uma grande 

oportunidade na Sociedade da Informação para promover o 

desenvolvimento do meio rural, e especialmente, nas áreas mais 

periféricas. Com o desaparecimento das distâncias na Sociedade da 

Informação, os espaços periféricos podem oferecer seus produtos e 

serviços em qualquer parte do mundo, e as suas empresas passam de 

vender em um mercado local a vender no mercado global. De acordo 

com Drucker (2001), o comércio eletrônico será a verdadeira 

revolução da Sociedade da Informação, sobretudo para as áreas rurais 

periféricas, pelo fato de se converter no maior canal de distribuição de 

bens e serviços do planeta. Trata-se de uma revolução totalmente 

nova e sem precedentes, que provoca mudanças rápidas na economia, 

mas também a nível social e político. Para o autor, se na Revolução 

Industrial a ferrovia mudou a geografia mental da população pelo 

aumento da sua mobilidade e os seus horizontes, com a atual 

revolução tecnológica surge uma nova geografia mental ao eliminar 

distâncias; no comércio da Sociedade da Informação há um só 

mercado, o global, e a concorrência não tem fronteiras (Drucker, 

2001). 
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Grimes (2003) também ressalta as oportunidades que os 

espaços rurais têm com a revolução das tecnologias da informação e 

das comunicações, e particularmente com o comércio eletrônico. Mas 

ao mesmo tempo ressalta que estes espaços devem saber lidar com 

uma série de obstáculos para uma verdadeira imersão na Sociedade da 

Informação, entre os quais se destaca o acesso à internet banda larga 

a um preço acessível. No caso da Europa, a liberalização dos 

mercados das telecomunicações foi bastante prejudicial para os 

espaços rurais, já que as empresas privadas operam em função das 

demandas existentes para maximizar os seus benefícios. Segundo 

Grimes (2003), para divulgar e instalar infra-estruturas de 

telecomunicações no meio rural a um preço acessível, será preciso a 

intervenção por parte dos diferentes Estados para assim garantir o 

serviço, que se poderia materializar em algum tipo de acordo entre o 

setor público e privado. No caso dos países em desenvolvimento a 

situação é, provavelmente, mais necessária já que a situação 

econômica da sua população é mais limitada. Este esforço, como 

refere James (2002), deve estar focado em promover as redes 

Wireless comuns em colégios públicos, quiosques de aldeia e telefones 

públicos. Nestes casos, a difusão das tecnologias da informação e das 

comunicações não pode ser entendida como algo individual mas sim 

coletiva, pelas limitações econômicas da população. 

4. A DIFUSÃO DA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO NO BRASIL 

O objetivo do presente capítulo é analisar, de uma forma muito 

geral, a difusão da Sociedade da Informação no Brasil, estudar a 

dimensão do fosso digital no acesso, e o fosso digital de segunda 

geração. Este último fosso digital é o que deve ser superado para 

alcançar uma verdadeira imersão na Sociedade da Informação. Aceder 

à Rede para consultar informações e comunicar-se, não é suficiente 

para promover processos de desenvolvimento, nem para que as 

informações disponíveis na Internet cheguem a gerar conhecimento. 

Para realizar o diagnóstico sobre a difusão da Sociedade da 

Informação no Brasil, recorreu-se aos dados publicados pelo Centro 
Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da 
Informação, que pertence ao Comitê Gestor da Internet no Brasil. Mais 

especificamente, os dados foram extraídos da Pesquisa sobre o uso 
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das Tecnologias de Informação e Comunicação no Brasil para o ano de 

2013. Este organismo foi criado pelo Governo do Brasil em 2003 com o 

objetivo de desenhar as diretrizes e estratégias a seguir para difundir a 

Sociedade da Informação, entre outras atribuições. No Comitê Gestor 

da Internet no Brasil participam o Ministério da Ciência e Tecnologia, a 

Presidência da República, o Ministério das Comunicações, o Ministério 

da Defesa, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior, o Ministério da Planeamento, Ordenamento e Gestão, a 

Agência Nacional de Telecomunicações, e o Conselho Social de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 

A pesquisa TIC em domicílios e empresas disponibiliza dados 

de uma amostra da população de 10 anos ou mais e seguiu as 

orientações metodológicas da União Internacional das 

Telecomunicações (UIT), agência adscrita à Organização das Nações 

Unidas, com a finalidade de que os dados obtidos do inquérito possam 

ser comparáveis a nível internacional nos seus indicadores mais 

básicos. O inquérito recolhe os dados através de questionários com 

perguntas fechadas e realizados aos indivíduos pessoalmente em suas 

casas. A dimensão da amostra inicial foi de 17.500 inquéritos 

distribuídos por 350 municípios de todo o Estado e cuja distribuição 

foi a seguinte: 2.568 entrevistas em 44 municípios da região Norte; 

6.396 entrevistas em 109 municípios da região Nordeste; 7.848 

entrevistas em 114 municípios na região Sudeste; 3.288 entrevistas 

em 56 municípios da região Sul; e 1.776 entrevistas em 27 municípios 

da região Centro Oeste. A recompilação dos dados, no caso da 

pesquisa TIC Domicílios, foi realizada entre o início de setembro de 

2013 e o final de fevereiro de 2014 em todo o país. 

Com o objetivo de dar uma visão geral da utilização das novas 

tecnologias e da dimensão dos "fossos digitais", procedeu-se ao 

agrupamento dos indicadores estudados em três blocos: no primeiro 

agrupam-se os indicadores básicos de equipamento tecnológico em 

casa, no segundo os indicadores que medem os usos mais básicos que 

a população faz da Rede, e por último as variáveis que servem para 

estudar os usos avançados de Internet e a dimensão do fosso digital 

de segunda geração.  
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No primeiro bloco foram selecionados quatro indicadores, a 

proporção de famílias que têm computador, incluindo os computadores 

de mesa, laptops e tabletes; a proporção de lares com acesso à 

Internet, além das ligações de telefones celulares; e também dois 

indicadores mais que serviram para conhecer quais eram as razões 

para a não existencia de computador ou Internet em casa. 

No segundo bloco foram eleitos indicadores para conhecer 

tanto a população que usa o computador e Internet como os usos 

básicos da Rede. Dois dos indicadores são a proporção de indivíduos 

que usam o computador e Internet. Foram considerados usos básicos 

da Internet participar de redes sociais como o Facebook, Twitter, 

Google, entre outras, assim como enviar e receber correios, enviar 

mensagens de redes sociais, procurar informações sobre produtos e 

serviços, e ouvir música ou ver vídeos on-line (YouTube). 

No terceiro bloco, foram tidos em conta os indivíduos que 

usavam a Internet para consumir serviços avançados, como é o caso 

da realização de pagamentos através da Rede, fazer cursos à distância 

(e-learning), interagir com as administrações públicas para enviar 

formulários preenchidos on-line (e-administration), e também aquelas 

pessoas que compram bens e serviços pela Internet (e-commerce). 

O computador tornou-se, atualmente, em um utensílio básico e 

que está presente na maioria das atividades que realiza o ser humano. 

Suas aplicações são tão variadas como complexas, já que podem ir 

desde o controle de uma simples caixa registradora, às tarefas 

realizadas nos lares como aceder à Rede, os recursos pedagógicos 

utilizados no ensino, até aos poderosos supercomputadores que são 

utilizados nos diferentes campos da ciência para executar complexos 

cálculos matemáticos. Apesar do computador ter poucas décadas de  

existência, teve uma grande difusão tanto na sociedade como nas 

empresas e instituições. Nos últimos anos, principalmente nos países 

ocidentais, e juntamente com a forte expansão da Internet, este papel 

está sendo compartilhado por outros dispositivos como é o caso de 

Smartphones, Tablets, e-Readers, Netbooks entre outros. Esta 

generalização de dispositivos que permitem o acesso à Rede e fazer 

boa parte das tarefas do computador atribuiu-se, em grande parte, à 
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redução dos seus custos e também à diminuição dos custos de acesso 

à Internet.  

O fosso digital "tradicional" está sendo ultrapassado, contudo 

é necessário ter em conta que existem ainda algumas áreas periféricas 

e grupos sociais que estão à margem destas tecnologias. O progresso 

na última década, especialmente nos países desenvolvidos, foi muito 

notável, mas não se pode falar de uma plena imersão na Sociedade da 

Informação. A razão reside em que é o momento de superar um novo 

fosso digital de segunda geração que está associado aos serviços 

avançados da Internet. Mas a situação nos países em vias de 

desenvolvimento não é esta, pois são muitos os espaços e a 

população que estão à margem desta revolução tecnológica. E 

considerando estes dados, o primeiro que deve ser feito é dotar a 

população de equipamento tecnológico e acesso à Rede, criando infra-

estruturas de telecomunicações e tornando mais baratos os custos 

dos dispositivos e das conexões à Internet. 

De acordo com os indicadores que medem o equipamento 

tecnológico no lar no Brasil, publicados no inquérito TIC Domicílios e 

Empresas (2013) e realizado pelo Centro Regional de Estudos para o 

Desenvolvimento da Sociedade da Informação, apenas metade da sua 

população tem computador em casa. Este valor, que à primeira vista 

não é positivo, encerra muitas disparidades dependendo da tipologia 

urbana e rural, e tendo em conta os rendimentos das famílias. No rural 

do Brasil apenas 21% dos lares têm computador, e em função do 

rendimento, considerando as famílias que ganham até dois salários 

mínimos, este número sobe para 33%. Esta situação é bem diferente 

nas áreas urbanas e nas famílias com um poder aquisitivo maior, onde 

o computador está presente em metade dos lares das áreas urbanas e 

em quase 90% das famílias com rendimentos de cinco a dez salários 

mínimos. Deve-se ter em conta a importância que o fosso digital tem 

em relação à existência do computador, já que segundo os dados do 

inquérito TIC Domicílios e Empresas em (2013), quase metade das 

famílias do país têm um rendimento igual ou inferior a dois salários 

mínimos e pouco mais de 10% das famílias têm rendimentos que 
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excedem os cinco salários mínimos1. Relativamente ao meio rural e a 

nível demográfico, seguindo o critério para delimitar o meio rural do 

urbano utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 

só15% da população do país vive nas áreas rurais, mas apesar disso, a 

divulgação das tecnologias da informação e da comunicação é 

necessária para assim promover processos de desenvolvimento 

nesses espaços. 

A situação da difusão da Internet segue um padrão semelhante 

que o descrito nas anteriores linhas para o caso do computador, e 

revela-se uma grande ruptura entre o meio rural e urbano, assim como 

entre as famílias com menos recursos e as que têm um poder 

aquisitivo mais elevado. Este último fator é decisivo no momento de 

promover políticas de difusão da Sociedade da Informação, uma vez 

que o fosso digital no acesso afeta a maioria da população do país, 

especialmente as famílias mais pobres e as que vivem em áreas rurais 

periféricas. No Brasil, menos de metade dos lares estão ligados à 

Rede, mas esse valor é muito inferior nas áreas rurais, que está em 

15% e em famílias com rendimentos de um a dois salários mínimos, que 

não chegam a 30%. Mas esta situação é ainda mais desfavorável para a 

população mais humilde; somente em 11% dos lares com rendimento 

correspondente a um salário mínimo ou menos, há ligação à Rede. 

Os outros indicadores tidos em conta para estudar o 

equipamento em casa foram os motivos pelos quais as famílias não 

tinham nem o computador nem Internet. No caso do computador, 60% 

dos casos indicaram que a causa eram os elevados custos que 

supunha para as famílias, e 50% não tinham computador porque não o 

consideravam útil. Estas duas razões, que são as mais citadas, estão 

de acordo com o descrito nas linhas anteriores, e reforçam a idéia de 

que o fosso digital no que ao equipamento se refere, está muito ligado 

ao poder aquisitivo dos cidadãos. 

Da análise dos indicadores selecionados no segundo bloco, que 

se referem ao uso do computador e Internet, observou-se que, além 

da influência do rendimento das famílias no equipamento tecnológico 

                                                            
1 O valor de referência do salario mínimo para o ano 2011 era de 544,23 R$. Fonte: 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2011. 
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em casa, também há uma grande relação entre o uso do computador e 

da Rede e a formação da população. Para o conjunto do Estado, seis 

em cada dez habitantes manifestaram ter usado alguma vez tanto 

computador como Internet, sendo estes dados se reduzem a metade 

se considerarmos as áreas rurais. Essas disparidades também foram 

encontradas, com mais intensidade ainda, em função da formação dos 

cidadãos. No Brasil, cerca de 60% da sua população tem, como grau 

mais elevado de formação o ensino fundamental, sendo que 7% da sua 

população é analfabeta. Tendo em conta este fator, pouco mais de 40% 

deste setor da população tinha usado alguma vez o computador e a 

Rede, enquanto que os cidadãos com formação superior, que são 13% 

da população, usam quase na sua totalidade tanto o computador como 

Internet. Estas desigualdades também se encontraram em função dos 

rendimentos das famílias, já que aquelas com rendimento de até um 

salário mínimo, entorno a 30% utilizam o computador e Internet. Estes 

valores situam-se nos 75% para as famílias com rendimentos de 3 a 5 

salários médios, e quase 100% para aquelas pessoas que têm ingressos 

de mais de 10 salários mínimos. A importância do fosso digital ganha 

força ao verificar que quase metade da população do país tem um 

rendimento equivalente a dois salários mínimos ou menos, e somente 

4% tem rendimentos que superam os dez salários mínimos. 

Desde que a Internet se tornou popular e uma grande massa 

de população teve acesso a ela, os seus principais usos foram a 

procura de informações e a comunicação via e-mail. Com o passar do 

tempo, as informações disponíveis foram-se multiplicando 

exponencialmente, surgindo também uma grande quantidade de 

serviços e aplicações. Este tipo de serviços vai desde a simples 

reserva de um hotel, à compra em um supermercado, até vários 

trâmites administrativos e financeiros. Inicialmente, a maioria dos 

usuários da Internet utilizavam-na para realizar tarefas simples, como 

a busca de informações, ou a comunicação entre seus usuários. Mas 

hoje em dia, são muitos os serviços e possibilidades oferecidas por 

estas tecnologias. É possível realizar trâmites administrativos on-line, 

fazer pagamentos através da banca electrónica, formação à distância, 

comprar bens e serviços, e mesmo trabalhar desde casa. 
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Estes serviços podem ser classificados em dois grupos, os 

serviços básicos da Rede, que seriam de uma forma muito básica, 

consultar informações e comunicar-se através do correio ou das 

redes sociais, e os serviços avançados. Neste grupo estariam os que 

podem impulsionar processos de desenvolvimento e até mesmo gerar 

conhecimento, e entre eles destacam-se pela sua relevância, o 

comércio eletrônico, o trabalho à distância, a banca e a administração 

eletrônica, e a formação on-line. Com o surgimento deste tipo de 

serviços também nasceu um novo conceito de fosso digital, que é o 

que separa aos usuários que fazem uso básico da Internet dos que 

consomem os seus serviços avançados. 

No Brasil, além de se detectar um notável fosso digital 

"tradicional", que separa os cidadãos que estão conectados à Rede e 

que utilizam as novas tecnologias dos que não o fazem, também se 

constatou um marcado fosso digital de segunda geração. Depois de 

consultar os indicadores relativos ao consumo de serviços básicos da 

Internet, como a participação de redes sociais, enviar mensagens 

através de chat ou e-mail, concluiu-se que mais de 70% dos usuários 

da Rede os utilizam, com a particularidade de que neste caso as 

diferenças em relação ao rendimento das famílias e à formação dos 

cidadãos são muito menos assinaladas, que no caso do equipamento e 

acesso à Internet. No entanto, apenas dois de cada dez usuários da 

Rede fazem pagamentos através da banca eletrônica e apenas 12% 

fazem cursos on-line. Apesar de ter também pouca presença entre os 

internautas brasileiros, o comércio eletrônico é o serviço avançado 

mais consumido, com mais de 30% dos usuários da Internet. Um 

aspecto a considerar é que estão novamente presentes as 

disparidades em função do rendimento e da formação no consumo 

deste tipo de serviços. Tomando como exemplo o comércio eletrônico, 

compram produtos ou serviços pela Rede 12% dos indivíduos com 

rendimento correspondente a um salário mínimo ou menos, este 

número sobe para 54% se considerarmos os que ganham dez ou mais 

salários mínimos. No caso do nível de formação dos cidadãos, 12% das 

pessoas com ensino fundamental praticam comércio eletrônico, e se 

observamos a população com estudos universitários este número 

aumenta para 65%.   
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O resultado da análise dos indicadores selecionados para medir 

a difusão da Sociedade da Informação no Brasil, constatou que 

existem muitas disparidades, tanto entre as áreas rurais e urbanas, 

como em função do nível de formação dos cidadãos e do seu 

rendimento. Conseguir uma plena divulgação das tecnologias da 

informação e da comunicação no Brasil significa enfrentar dois tipos 

de fossos digitais, o fosso digital tradicional ou no acesso, e o fosso 

digital de segunda geração. Junto a isso, é preciso incentivar políticas 

que minimizem a forte incidência que tem o nível de rendimento para 

poder aceder às novas tecnologias e em particular a Internet. O 

acesso à Rede deve ser entendido como um acesso coletivo e livre, 

impulsionando a tecnologia Wireless e aproveitando os recursos 

tecnológicos dos estabelecimentos de ensino fora do horário letivo. 

5. ALGUMAS NOTAS PARA O ENSINO DA GEOGRAFIA NA 

EDUCAÇÃO PRIMÁRIA 

Este capítulo oferece conteúdos muito interessantes para 

trabalhar com alunos de educação primária na Galiza. Apresentar a 

realidade social, econômica e tecnológica do Brasil, um país emergente 

na América Latina, permite aos alunos conhecerem as realidades 

afastadas e estabelecerem comparações com o seu contexto mais 

próximo. 

O currículo recolhido no Decreto 105/2014 manifesta o seu 

interesse pela abordagem da geografia desde una perspetiva espacial 

que relacione a integração do território local num contexto globalizado. 

Desta forma, os alunos de 6 a 9 anos começam por conhecer o meio 

que os rodeia explorando espaços próximos como a aldeia, o bairro ou 

a cidade; os alunos de 9 e 10 anos integram esses espaços próximos 

em unidades regionais; os alunos de 10 e 11 anos integram as regiões 

em Estados e, finalmente, os alunos de 11 e 12 anos saltam a escalas 

supranacionais identificadas com a União Européia, Europa e outros 

continentes. Portanto, apresentar a geografia humana do Brasil em 

salas de aula responde muito claramente às pretensões curriculares 

estabelecidas pelo último decreto oficial de educação primária para a 

Galiza. 
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Adicionalmente, uma simples revisão dos manuais de texto 

bastará para comprovar como os conteúdos sobre as realidades 

sociais e econômicas em países externos à Europa são praticamente 

inexistentes. Os manuais costumam limitar os conteúdos sobre o 

mundo a um mapa-múndi. Desta forma, o ensino para sexto curso de 

educação primaria reduz-se a uma mera geografia descritiva sobre a 

localização dos continentes e oceanos sobre a superfície terrestre. 

Neste ponto, os educadores terão que dizer que tipo de geografia 

aplicarão nas suas aulas: uma geografia limitada ao manual de texto, 

uma geografia orientada ao currículo, ou então uma geografia que 

considere todos os aspectos relevantes na formação geográfica dos 

alunos e que vá para além do simples manual de texto e do currículo. 

Por outra parte, o capítulo oferece recursos interessantes 

para trabalhar na sala de aula, recursos identificados com o uso de 

bases estatísticas, com informação social e econômica. Convém 

recordar que o currículo oficial da educação primária para a Galiza 

menciona, explicitamente, duas fontes estatísticas: o Instituto Galego 

de Estatística (IGE) e o Instituto Nacional de Estadística (INE). Não 

obstante, não refere o Eurostat que é a fonte mais importante para a 

análise da Europa e da União Européia. E, evidentemente, não 

menciona nenhuma fonte para estudar qualquer tipo de realidade 

relacionada com a geografia mundial. São, sem dúvida, carências 

metodológicas que atrasam a incorporação dos alunos na geografia 

ativa. 

Porém, este capítulo trabalha com bases estatísticas 

especializadas na análise da Sociedade da Informação no Brasil, bases 

estatísticas disponíveis na Internet e em uma língua estrangeira, neste 

caso concreto em português. Representam, portanto, uma boa 

oportunidade para trabalhar as competências dos alunos em novas 

tecnologias e em línguas, mas também para plantear exercícios de 

geografia ativa nas salas de aula. O objetivo final é sobretudo que os 

alunos adquiram as competências necessárias para aceder, analisar e 

interpretar a informação individualmente, isto é, evitando uma 

formação geográfica meramente descritiva. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com a entrada no novo século, e especialmente na última 

década, as tecnologias da Informação e das Telecomunicações tiveram 

uma grande expansão a nível global. Apesar de existirem grandes 

diferenças entre países e entre regiões, é inquestionável que a 

Sociedade da Informação seja uma realidade. A atual revolução 

tecnológica em que vivemos, está a provocar grandes mudanças na 

estrutura econômica mundial, mas também na social, política e 

cultural. Se nas anteriores revoluções industriais ocorreu uma 

mudança na geografia mental da população aumentando a sua 

mobilidade de forma muito significativa, a revolução tecnológica atual 

está a mudar novamente essa geografia mental ao fazer desaparecer 

as distâncias. 

A imersão na Sociedade da Informação não é um processo 

simples e daí as fortes desigualdades que existem, tanto entre países 

como a nível regional. O primeiro obstáculo que deve ser superado é a 

capacidade de equipamento tecnológico e criar redes de 

telecomunicações que permitam o acesso à Internet através de banda 

larga. Esta primeira fase pode ser considerada ultrapassada, com 

matizes, nos países ocidentais, contudo o mesmo não se verifica nos 

países em vias de desenvolvimento. O fosso digital tradicional separa 

os cidadãos que utilizam as novas tecnologias dos que não o fazem, e 

esta está muito presente nos países em desenvolvimento, e 

especialmente nas áreas rurais mais periféricas. São estas regiões as 

que se podem beneficiar mais das oportunidades oferecidas pela 

Sociedade da Informação ao eliminar a distância, que foi o fator que 

mais influenciou o seu desenvolvimento, e responsável pelo declínio 

econômico e demográfico do mundo rural. 

As dinâmicas do meio rural estão em mudança constante e 

existe uma grande diversidade de áreas rurais em todo o mundo com 

situações muito particulares. Nem todos os espaços rurais têm 

dinâmicas econômicas regressivas, contudo uma boa parte deles 

regista esta tendência, especialmente os mais periféricos e de forma 

mais acentuada os localizados nos países em vias de desenvolvimento. 

As tecnologias da informação e comunicação são uma oportunidade 

para o mundo rural, mas é necessário mais do que apenas tecnologia; 



Francisco Xosé Armas Quintá | Xosé Carlos Macía Arce 

34 

esta individualmente não é capaz de impulsionar processos de 

desenvolvimento. A formação da população e, sobretudo, a 

consciencialização das oportunidades que estas tecnologias oferecem, 

são a chave para mudar as dinâmicas regressivas destas áreas. O 

consumo dos serviços avançados da Internet, tais como o comércio 

eletrônico, o teletrabalho e a formação on-line, entre outros, são 

fundamentais neste processo de mudança. 

No caso particular do Brasil, a análise dos indicadores para 

medir a difusão da Sociedade da Informação, revelou uma forte 

presença dos "fossos digitais"; o fosso que separa a população 

usuária de internet da que não o é, e o fosso que separa aos 

internautas que fazem um uso quase exclusivo dos serviços básicos 

da Internet, dos que consomem os seus serviços avançados. Este fato 

agrava-se ao constatar que estas diferenças são muito mais 

acentuadas nos espaços rurais e na população com menos recursos e 

com menos formação, que são uma boa parte da população do país. 

Existe, portanto, um longo caminho a recorrer no Brasil para conseguir 

uma plena imersão na Sociedade da Informação, e acima de tudo, para 

minimizar as disparidades entre o urbano e o rural. Nesse sentido, 

seria interessante e necessário impulsionar políticas que apostassem 

por universalizar Internet nas áreas rurais através do acesso livre 

utilizando a tecnologia Wireless, como refere James (2002), e também 

o equipamento tecnológico das escolas fora do horário letivo. As 

administrações devem centrar os seus esforços em divulgar essas 

tecnologias já que estas são, na maioria dos casos, inviáveis em 

termos de preço para as famílias que vivem nestes espaços. É uma 

oportunidade que tem que ser aproveitada. 

Para finalizar, em questões relacionadas com a didática da 

geografia e das ciências sociais em educação primária, manifestamos a 

nossa prioridade pelo ensino ativo e crítico num contexto de realidade 

global. O ensino estritamente baseado no estudo e análise do contexto 

local carece de valor no processo de construção de uma geografia 

comprometida com as necessidades sociais e educativas do século 

XXI. 
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1. INTRODUÇÃO 

Com este artigo objetivamos analisar o sistema de inovação 

em Manaus, investigando a importância da interação entre os três 

principais atores em Sistema Regional de Inovação: a empresa, o 

governo e a academia (universidades e institutos de pesquisa) 

analisando de que forma essa interação, contribui para a geração da 

inovação, pesquisar a bibliografia sobre Inovação e Sistemas Regionais 

de Inovação, verificando quais os elementos básicos necessários para 

construção de um sistema regional de inovação. 

Examina especificamente uma amostra nas Micro e Pequenas 

Empresas dos setores produtivos de Artefatos e Artigos Amazônicos, 

Fitofármacos e Cosméticos, Geração de Energia, Alimentos, 

Piscicultura e Software, verificou-se como a interação com os demais 

                                                            
1 A primeira versão deste trabalho foi apresentada no CONGRESSO CONSAD DE 

GESTÃO PÚBLICA, 2, 2009, Brasília.  Disponível em: 

http://www.repositorio.fjp.mg.gov.br/consad/bitstream/123456789/464/1/C2_TP_SIST

EMA%20DE%20INOVA%C3%87%C3%83O%20EM%20MANAUS.pdf (Acesso em 12 de 

Março de 2014). 
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tipos de organização do sistema de inovação pode gerar ou não 

inovação. 

O momento atual vivido na cidade de Manaus, no que diz 

respeito a ciência, tecnologia, os investimentos destinados a formação 

de capital intelectual nos últimos cinco anos R$46,8 milhões em bolsas 

de todos os níveis fazendo com que os cursos de mestrados sediados 

no Estado do Amazonas triplicassem de 12 para 39 e os de doutorado 

eram 5 em 2002 agora são 18 e não esquecendo um enorme Polo 

Industrial na região, com um faturamento aproximado em 2008 de 

U$$29 bilhões, proporcionou a motivação para o inicio desse trabalho. 

A pesquisa foi realizada no período compreendido entre 1967 a 

2006, e encontra sua relevância na medida em que demonstra a 

evolução do sistema de inovação e os resultados obtidos pelas Micro 

e Pequenas Empresas, pois se constatou à escassez de estudos 

relacionados ao tema principalmente no que se refere as empresas 

localizadas na região norte do Brasil. 

Analisa a estrutura do sistema de inovação, e os resultados 

alcançados, para que a inovação tecnológica possa ser desenvolvida 

com maior êxito nesse novo contexto empresarial das Micro e 

Pequenas Empresas. 

Vários estudos enfocam os sistemas de inovação tecnológica, 

na literatura internacional encontramos Mallerba (2002), Patarapomg 

(2002), Ylã-Anttila,Toivanen, Smith e Georghiou (2003), Bell (2006). Na 

literatura nacional estudos como Vedovello e Figueiredo (2006), 

Vedovello (2001), Filho, Bonacelli, Zackiewicz (2005) e Lasmar et 
al(2008), porém nenhum desses analisa o sistema de inovação em 

Manaus e em particular quando as empresas desse porte, ou seja, 

microempresa estão envolvidas. 

De acordo com as definições extraídas de estudos sobre 

sistema de inovação, à interação, entre os principais atores empresa, 

governo e academia, é a pedra angular da teoria de clusters industriais 

e que o fruto dessa interação produz muito mais inovação e, 

conseqüentemente, maior competitividade para as empresas que a 

adotam.  
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Além do que esse tipo de estudo demonstra o fato de que o 

Estado do Amazonas apresenta maior importância para o 

desenvolvimento econômico e a permanência dessas empresas no 

mercado, pois é evidente o seu papel como promovedora de empregos 

e crescimento econômico regional e para isso vem criando alternativas 

de tentar ao máximo minimizar a burocracia e facilitar os 

financiamentos para a pesquisa em Ciência, Tecnologia e Inovação. 

Percebe-se que o Estado já compreende que a Inovação 

tecnológica é um dos principais fatores que proporcionam a 

competitividade e o desenvolvimento de nações, regiões, setores, 

empresas e até indivíduos, tornando-se, uma prioridade na formulação 

de políticas públicas proporcionando, de tal modo, o desenvolvimento 

tecnológico, econômico e social.  

2. BASE ANALÍTICA DE ESTUDO 

Sistema de Inovação tem sido foco de estudo há mais de 20 

anos, quando tal conceito foi discutido em meados da década de 1980 

não se esperava que fosse amplamente difundido, como define 

Lundvall (2002). O conceito de sistemas nacionais de inovação é uma 

combinação de idéias retiradas de áreas bastante distintas e que deve 

ser analisado desde o seu surgimento para verificar em que direção 

tende a ser desenvolvido. 

Todavia, poucos são os estudos empíricos que evidenciam os 

aspectos dinâmicos de sistema de inovação, para países com 

economias em desenvolvimento e principalmente estudos voltados 

para a região norte do Brasil. E os que existem apesar de sua 

importância não apresentam evidências sobre as relações existentes 

entre as organizações de apoio ao sistema e as empresas (Lundvall, 

2002). 

Neste sentido, Lundvall (1992) apresenta evidências empíricas 

mostrando que o sistema de inovação consiste em ligações 

estabelecidas entre as empresas e a infra-estrutura tecnológica como 

forma de aprendizagem, passando a ser uma importante fonte de 

conhecimento para as organizações. E ainda argumentado por Bell e 

Albu (1999), a ligação das capacidades internas das empresas com 
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recursos de conhecimentos externos, e as relações ocorridas entre 

eles, passam a ser considerados como sistemas de inovação. 

Outra importante contribuição para entendermos o surgimento, 

do conceito de sistema de inovação, foi de Freeman (1995) que focou 

um estudo sobre o sistema nacional de inovação, uma perspectiva 

histórica e contrariando alguns estudos a época defende que sistemas 

nacionais e regionais de inovação devem continuar a ser um domínio 

essencial da analise econômica. Apontou que existem diferenças entre 

países pela maneira com a qual cada um pode organizar desenvolver e 

introduzir novos produtos e processos em seu mercado. 

Tais diferenças podem ser percebidas nos países 

desenvolvidos como a Inglaterra, onde acreditam que vários fatores 

podem explicar o seu sucesso, uma combinação de interação social, 

econômica e mudanças tecnológicas. 

Ainda nesse sentido podemos citar Malerba (2002), onde faz 

uma importante contribuição, baseado em que o conceito sobre os 

sistemas de inovação tem um aspecto pluridimencional, integrando a 

opinião dos indivíduos e organizações a vários níveis de agregação, 

com processos de aprendizagem, competências, estrutura 

organizacional, as crenças, os objetivos e comportamentos. Integrando 

através de processos de comunicação, de intercâmbio, de cooperação, 

competição e comando, e tais interações são condicionadas pelas 

organizações.  

Para Bell (2006) a maioria dos estudos não se preocupa, com 

questões sobre a mudança e o dinamismo por longos períodos. Desta 

forma não conseguem relacionar nessas escalas de tempo as razoes 

reais com que as mudanças ocorreram, o coração empírico destas 

dinâmicas acabam oferecendo aos gerentes e políticos uma 

compreensão limitada, ou seja, existe uma carência de estudos que 

possam capturar essas mudanças nos sistemas de inovação e de que 

forma isso esta se movendo. 

Num sentido similar, relacionando o processo de formulação do 

sistema de inovação no Brasil quatro importantes estudos de 

Cassiolato & Lastres (2000, 2002, 2003 e 2005) são primordiais para 

difusão deste conceito. Tais estudos examinam o sistema de inovação 
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no Brasil e até enfatizam como ocorrem ligações com as empresas e 

outras organizações. Contudo, apesar de sua relevância não apontam 

para a forma como o qual esse processo evolui e estão restritos em 

casos específicos de arranjos produtivos locais, incubadoras e 

determinados setores produtivos. 

Outra evidência relacionada à interação é apresentada por 

Vedovello (2001) que explora a composição e dinâmica das ligações 

entre universidades-empresas como um instrumento de políticas 

públicas de apoio ao setor produtivo, mostra a necessidade de 

fortalecer as atividades de P&D das    MPE´s localizadas nas 

incubadoras, contudo as limitações do estudo começam nesse aspecto 

além de tratar apenas um dos agentes do sistema de inovação, ou 

seja, universidade-empresa, restringe também o campo de analise as   

MPE´s inseridas nas incubadoras. 

À diferença do estudo anterior, Filho, Bonacelli e Zackiewicz 

(2005) evidenciam a evolução dos processos de inovação no Brasil e 

identificam como é difícil organizar tais sistemas nos países em 

desenvolvimento, pois significa mexer com ambientes complexos, uma 

tarefa de longo prazo. Nesse estudo percebemos uma analise temporal 

e uma abordagem mais ampla no que diz respeito aos sistemas de 

inovação no Brasil, entretanto não menciona aspectos relacionados 

com Micro e Pequenas Empresas. 

Dentro da linha de analise deste trabalho, uma abordagem 

próxima foi desenvolvida por Vedovello e Figueiredo (2006), seu estudo 

no Pólo Industrial de Manaus no setor de duas rodas constatou a 

existência de relações existentes entre as organizações de apoio e as 

empresas. Verificou-se a importância do estabelecimento dessas 

ligações e a forma como ocorrem. Nesse estudo ainda, pode-se fazer 

um panorama e identificar o papel das organizações de apoio ao 

sistema de inovação. Porém, o estudo focou a indústria de duas rodas 

e tal analise foi feita de forma pontual, ou seja, não foi analisado ao 

longo do tempo como o sistema estabeleceu as ligações. 

Por fim, segundo a revisão de estudos empíricos existentes na 

literatura para a interação dos sistemas de inovação nos países em 

desenvolvimento e especialmente para as micro e pequenas empresas, 

existe uma lacuna em quanto ao entendimento de como  ocorre o 
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sistema de inovação no Brasil e como esse sistema se relaciona com 

as Micro e Pequenas Empresas no Brasil . A maioria dos estudos 

existentes descreve sobre o sistema de inovação de uma forma 

pontual e em setores diferentes ao foco do presente artigo. Nenhum 

estudo apresenta alguma evolução temporal das interações 

relacionadas com empresas na Região Norte do Brasil. 

3. DESENHO E MÉTODO DO ESTUDO 

Este estudo foi desenhado como objetivo responder as 

seguintes questões: 

 Qual o papel dos stakeholders de apoio ao sistema de 

inovação no desenvolvimento de inovação nas empresas 

estudadas (quem)? 

 Como se caracterizam as ligações existentes entre os 

principais stakeholders tais como Micro e Pequenas 

Empresas, governo e academia (como)? 

 Até que ponto a interação empresa-governo-academia, 

contribui para a geração de inovação nas empresas ora 

estudadas (quanto ou limite)? 

Para analisar a relação entre as variáveis do estudo: 

integração entre os atores, formação do sistema de inovação, 

principais características das ligações foi estabelecida uma estratégia 

que permitiu extrair, com um bom nível de detalhe, informações 

qualitativas; que permitiu a associação de dados quantitativos de 

forma a reforçar a relação causal entre as variáveis de interesse. 

As evidências empíricas foram coletadas de múltiplas fontes 

tais como: entrevistas, pesquisa documental, entrevistas individuais e 

coletivas com diversos níveis funcionais dentro das instituições – 

estruturadas ou não - e observações diretas no local. 

Para descrever tal interação, este artigo usa o modelo 

desenvolvido por Vedovello e Figueiredo (2006), que serviu de 

parâmetro de aferição, dos dados relativos ao panorama das ligações 

estabelecidas entre empresas e as organizações de apoio ao sistema 
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de inovação e análise dos níveis de capacidade tecnológica por tipo de 

ligação. 

Esse modelo analítico possibilita analisar estas ligações a 

partir de duas perspectivas, a saber: (i) a partir da visão das empresas, 

buscando acumular capacidade tecnológica, e (ii) a partir da 

perspectiva das Organizações do Sistema de Inovação, buscando 

melhorar aspectos da infraestrutura tecnológica do sistema de 

inovação. 

3.1 Sistema de Inovação Tecnológica 

Sistema de Inovação pode ser entendido como uma base de 

sustentação para a economia baseada no conhecimento e no 

aprendizado promovendo assim a geração e difusão de informação e 

conhecimento entre os vários atores socioeconômicos (Vedovello e 

Figueiredo, 2006). 

Na busca pela melhoria da competitividade das empresas, 

sistema de inovação e suas organizações de apoio têm despertado 

crescente interesse nas economias industrializadas e em 

desenvolvimento, envolvendo diversos dos seus segmentos social, 

econômico e político. No que se refere a política pública, o foco da 

política tecnológica e de inovação tem buscado novas formas de apoio 

e assistência. (Vedovello e Figueiredo, 2006). 

Conforme argumentado por Freeman (1995), em seu estudo 

sobre o sistema nacional de inovação, uma perspectiva histórica e 

contrariando alguns estudos a época defende que sistemas nacionais e 

regionais de inovação devem continuar a ser um domínio essencial da 

análise econômica. 

De acordo com Vedovello (2001) os sistemas nacionais e 

regionais de inovação apresentam características distintas e estão 

associados às suas próprias peculiaridades, indicando, como esses 

sistemas, têm ser articulados e desenvolvidos. 

Estudo feito por Lundvall (2002) mostra que, tal tema tem sido 

foco de estudo há décadas, quando tal conceito foi discutido em 

meados da década de 1980 não se esperava que fosse amplamente 

difundido. Numa analise sob a luz de Bell (1993) que evidencia a 
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importância da inclusão de P&D nas economias industrializadas e nas 

economias em desenvolvimento e, respectivamente nas organizações 

de apoio ao sistema de inovação nesses ambientes. Demonstra que 

historicamente as economias em industrialização sempre tiveram em 

suas agendas o estabelecimento de ligações entre os provedores de 

recursos de Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) e os setores 

produtivos, toda via essas ligações entre esses parceiros é ainda 

muito frágil e de difícil operacionalização e mensuração.  

Quadro 3.1: Abordagens para integração: ligações dentro das estruturas 

existentes 

Abordagem Problemas e soluções 

Integração via 

planejamento e 

adequada alocação 

de recursos. 

Problema: atividade de P&D não focada  

Solução: planejamento da P&D para nortear a 

alocação de recurso para áreas nas quais a oferta de 

tecnologia se cruza com as necessidades aparentes 

da indústria. 

Integração via 

mudança 

organizacional e de 

gestão a partir da 

“oferta” de P&D. 

Problema: deficiências distintas em aspectos de 

organização, de gestão ou de estrutura dos institutos 

de P&D. 

Solução: no nível micro, a busca por melhor seleção 

de projetos e procedimentos de avaliação. No nível 

macro, foco sobre o ambiente institucional imediato. 

Sistemas de governo adequados par financiar 

institutos e seus recursos humanos. 

Integração via 

mudanças na 

política afetando a 

demanda industrial 

por P&D industrial. 

Problema: comportamento das empresas industriais 

que geram demanda fraca ou inexistente sobre a P&D 

local. 

Solução: no nível macro, superar a dependência 

estrutural, na qual as empresas buscam a tecnologia 

que necessitam através de fontes estrangeiras, não 

domésticas; superar a perspectiva de política de 

comércio liberal, na qual as empresas têm uma 

limitada demanda por tecnologia desde o início de 

suas atividades. No nível micro, superar o 

conhecimento imperfeito e a aversão ao risco 

(gestores e engenheiros). 

Integração via 

construção de 

Problema: interface entre a oferta e a demanda 

Solução: criação de instituições intermediárias de 
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conexões entre a 

infra-estrutura 

tecnológica e a 

indústria. 

transferência de tecnologia; criação de mecanismos 

de financiamento; mobilização e transformação de 

tecnologia dos institutos para as empresas. 

Fonte:Baseado em Bell & Pavitt (1993) apoud Vedovello e Figueiredo (2006). 

Assim sendo aponta quatro abordagens básicas para essa integração 

sistêmica, conforme demonstrado no quadro nº 3.1 um a seguir: 

Ainda nesta perspectiva o estabelecimento de sinergias entre 

os diversos atores do sistema não é uma tarefa tão simples, pois é um 

processo cumulativo, com características especificas de cada sistema 

de produção, dos indivíduos que compõe esse sistema e dos 

mercados. Desta forma sugere-se que as empresas possam ter uma 

atitude mais proativa em termos de desenvolver suas competências 

internas e suas atividades de P&D, interagindo às suas estruturas 

organizacionais. 

De maneira geral, apontar para a análise sobre sistemas 

nacionais de inovação, é evidente que se tem de considerar a história 

como uma importante fonte de diversidade. O desenvolvimento nas 

organizações e as diversas trajetórias tecnológicas nacionais 

contribuem para a criação de sistemas de inovação com 

características muito diversas, particularmente em países menos 

desenvolvidos, onde especificidades geralmente não se alinham e na 

maioria das vezes divergem radicalmente daquelas dos mais 

desenvolvidos que costumam basear os modelos e as contribuições 

conceituais Vargas (2002). 

3.2. Modelo de Análise das Ligações ocorridas entre as Empresas e as 

Demais Organizações do Sistema de Inovação 

Este estudo adota uma perspectiva sistêmica justificada de 

duas maneiras, segundo Figueiredo (2006) a inovação não é um 

processo linear, mas sim um processo que envolve uma variedade de 

atividades criativas inter-relacionadas e complementares em nível 

organizacional, e que a inovação é vista como um processo de 

interação entre empresas e demais organizações do sistema de 

inovação. 
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Desta forma rejeita-se principalmente a idéia de que a 

inovação simplesmente flui de algum processo anterior de descoberta 

ou invenção cientifica ou tecnológica. Assim conforme Bell e Albu 

(1999) sistema de inovação nada mais é do que a combinação entre as 

capacidades internas das empresas com os recursos externos de 

conhecimento, e as ligações que ocorrem entre eles. 

Segundo Cassiolato (2000) sistema de inovação é um conjunto 

de instituições distintas que contribuem para o desenvolvimento da 

capacidade de inovação e aprendizado de um pais, região, ou 

localidade. A idéia básica do conceito de sistemas de inovação é que o 

desempenho inovativo de uma economia como um todo depende não 

apenas do desempenho de organizações especificas e sim a forma 

como elas interagem entre si e com o setor governamental em prol da 

competitividade, crescimento econômico e bem estar social. 

Malerba (2002) usa o conceito de sistema setorial de inovação, 

como um conjunto de firmas que atua no desenvolvimento e na 

fabricação de produtos de um setor, e na geração e utilização de 

tecnologias para este mesmo setor. Ainda segundo Malerba (2002) os 

agentes que compõem os sistemas setoriais são organizações e 

indivíduos , sendo que as organizações podem ser empresas ou 

universidades, instituições financeiras, agencias governamentais, 

sindicatos, associações ou técnica. 

Mesmo com uma profusão de discussões sobre o tema, há uma 

escassez de estruturas para examinar as ligações estabelecidas entre 

os atores do sistema de inovação, com o objetivo de verificar  as 

interações de uma forma mais exata. Assim este trabalho para o 

exame de tais ligações utiliza-se aqui uma adaptação do modelo 

desenvolvido por Vedovello e Figueiredo (2006), podendo assim 

examinar a partir da  perspectivas da empresa, que em ligações com 

as demais OSIs buscam acumular capacidade tecnológica. 

Segundo Vedovello (1995) a natureza das ligações podem ser 

estabelecidas sob três categorias: (i) informais, que não envolvem 

pagamentos financeiros, com organizações de ensino, pesquisa, 

clientes e fornecedores; (ii) ligações de recursos humanos, estão 

relacionadas com a melhoria, treinamento e recrutamento e ou 

alocação de recursos humanos qualificados; (iii) formais, pressupõem o 
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estabelecimento de contratos formais entre os parceiros, onde o 

compromisso e o pagamento de taxas são previamente estabelecidos. 

Quadro 3.2: Tipos e níveis de classificação das ligações 

Tipos de ligações entre a infra-estrutura tecnológica e a empresa 

 

 

Ligações 

Informais 

 

1. Contratos informais com pesquisadores 

2. Acesso à literatura especializada 

3. Acesso à pesquisa de departamentos específicos 

4. Participação em seminários e conferências 

5. Acesso aos equipamentos da universidade e/ou dos 

institutos de pesquisa 

6. Participação em programas específicos (educacionais e 

de treinamento) 

7. Outras ligações informais. 

 

 

Recursos 

Humanos 

 

8. Envolvimento de estudantes em projetos industriais da 

empresa. 

9. Recrutamento de recém-graduados 

10. Recrutamento de cientistas e engenheiros mais 

experientes 

11. Programas de treinamento formalmente organizados 

para atender as necessidades dos recursos humanos 

da empresa. 

12. Outras ligações relacionadas aos recursos humanos. 

 

Ligações 

Formais 

13. Consultoria desenvolvida por pesquisadores ou 

consultores. 

14. Análises e testes (ensaios técnicos) 

15. Serviços de atualização de acervo (normas técnicas 

atualizadas, patentes) 

16. Respostas técnicas 

17. Estabelecimento de contratos de pesquisa 

18. Estabelecimento de pesquisa conjunta 

19. Outras ligações formais. 

 

Fonte: Adaptado de Vedovello e Figueiredo (2006) 
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Governo

Empresa Academia 

 

Desta forma o quadro nº3.3 a seguir, resumem a métrica 

adotada nesta pesquisa para exame das evidências acerca das 

inovações produzidas através das ligações entre as empresas da 

amostra e os demais atores do sistema de inovação em Manaus. 

Figura 3.3: Estrutura Analítica do Artigo  

 

Sistema de 

Inovação 

 Interação   

 

 

 

Geração de 

Inovação 

 

EMPRESA 

GOVERNO 

ACADEMIA 

 

Fonte: Própria 

Este artigo examinará como evoluiu a capacidade tecnológica 

das empresas da amostra, como ocorreu e ate que ponto as ligações 

existentes entre os seus principais atores: empresa, governo e 

academia, contribuiu para a geração de inovação. Conforme 

apresentado na figura nº 3.3. 

Este estudo apresenta as seguintes limitações dentro do estudo 

de dinâmica de sistemas de inovação; 

 Não serão apresentados dados em relação as ligações 

estabelecidas entre as organizações de apoio ao sistema de 

inovação em termos de sua natureza e freqüência com que 

ocorrem (Vedovello e Figueiredo 2006); 

 Outro tipo de fonte de aprendizagem, as ligações inter-

empresariais (Ariffin, 2000); 

 O tamanho da amostra é um fator limitador do estudo, 

contendo apenas dezessete empresas; 
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 Outro fator limitador é o período analisado em relação às 

empresas da amostra e o sistema de inovação apenas de 

quatro anos, pois para períodos longos é possível extrair mais 

diferenças no processo de evolução de sistemas de inovação; 

 A performance econômica das empresas, também não foi 

considerada neste estudo. 

4. PRINCIPAIS RESULTADOS DO ESTUDO 

Segundo Maciel (2007) numa Amazônia não somente focada ao 

ecológico, mas voltada a industrialização e o efeito de uma economia 

política para guerrear por beneficiamento socioeconômico, uma 

contemporaneidade para a questão da Inovação Tecnológica tem se 

mostrado influente. 

Assim nesse cenário este estudo pretende descrever como as 

empresas da amostra têm conseguido o seu desenvolvimento de 

ciência e tecnologia, principalmente, por que devido ao seu tipo de 

enquadramento (micro e pequenas empresas) muito pouco ou quase 

nada tinha sido investido nesse setor, pois o grande foco de 

investimento e incentivos do Governo Federal e Estadual, ainda, está 

configurado no Polo Industrial de Manaus. 

Diante dessa perspectiva e com a necessidade de verificar 

como está ocorrendo a relação dessa hélice tripla (governo-empresa-

universidade) foi selecionado uma amostra de empresas conforme 

demonstrado no quadro n.4.1 e seus respectivos setores  para 

evidenciarmos a geração ou não de inovação. 

Quadro 4.1: Classificaçao das empresas segundo o setor produtivo 

Setor Produtivo Empresas Quantidade 

Artefato e Artigos Amazônicos. A e B 02 

Fitofármacos C, D,E, F e G 05 

Geração de Energia H e I 02 

Alimentos J e L 02 

Piscicultura M e N 02 

Software O,P,Q e R 04 
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Fonte: Pesquisa de Campo. 

 

Essas empresas em sua grande maioria possuíam as pesquisas 

mas faltava o capital para o a implementação e desenvolvimento o 

quadro a seguir demonstra a sua estrutura e o seu relacionamento 

com instituições de pesquisa: 

Quadro 4.2: Relacionamento com instituições de pesquisa 

Empresa Instituição de Pesquisa 

A e H Nenhuma 

C,M,O,D,G e R Universidade Federal do Amazonas 

I e E Embrapa Amazônia Ocidental, Manaus – AM 

B, N,J e L Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia 

P Escola Superior de Tecnologia – EST/UEA 

F Lab Central de Saúde Pública do Estado do Amazonas 

Q Fundação HEMOAM 

Fonte: Pesquisa de Campo. 

4.1 Empresas do setor Fitofármacos 

Conforme classificação do quadro nº4.1 cinco empresas estão 

classificadas nesse setor produtivo a seguir é feito a descriminação 

dos projetos ligados a inovação existentes. 

Empresa G com o projeto intitulado Cultivo de plantas 

medicinais amazônicas certificadas, consiste em um sistema, planejado 

e controlado, de plantação e produção de plantas medicinais 

Amazônicas certificadas, que serão derivadas de mudas de origem, 

com registro e laudo fitossanitário emitido pelo Ministério da 

Agricultura. Após o tempo correto de maturação a planta será colhida 

par extração e processamento de seus extratos para comercialização 

em escala nacional e global. 

Tal projeto tem como objetivo incentivar o uso de princípios 

ativos ou bioativos ingredientes da biodiversidade e que estes sejam 

sempre obtidos de forma sustentável pra tanto irá desenvolver desta 

forma: 
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 Iniciar o processo de plantação considerando as dez plantas 

que tem o maior consumo no mercado; 

 Adquirir mudas com procedência garantida pelo Ministério da 

Agricultura e com certificação de origem; 

 Treinar os operários em todas as fases do processo, desde a 

preparação do uso do solo, tratamento das mudas, plantio, 

irrigação, controle de pragas e ervas daninhas, processo de 

colheita, armazenagem, preparação e acondicionamento do 

produto final para comercialização; 

 Incentivar através de cursos e palestras nas comunidades 

local a importância e o valor da plantação sustentada e 

controlada para geração de renda e riqueza para os 

municípios;e 

 Reservar áreas e equipamentos para pesquisa e testes de 

novas espécies e condições de sobrevivência e crescimento. 

Empresa E projeto intitulado avaliação agronômica de 10 

espécies amazônicas ou adaptadas, com potencial de aplicação no 

mercado de fragrâncias e aromas. As espécies medicinais nativas ou 

introduzidas na Região Amazônica estão sendo estudadas química e 

farmacologicamente, sem levar em conta a contrapartida na área 

agronômica, que pode aliviar a pressão extrativista desorganizada 

sobre o ecossistema, assim como a falta de controle sobre a matéria-

prima, o que dificulta a padronização do produto.  

O cultivo permite a escolha de matrizes, que passando pelas 

etapas de plantio, colheita, secagem, armazenamento e extração, 

facilitam o controle de qualidade do produto, o que é um dos alicerces 

do setor industrial. Este setor se ressente muito com estes problemas, 

pois se a matéria-prima chegar à indústria com qualidade 

comprometida, implica perdas significativas por parte das empresas, 

principalmente no Setor de Bioativos. Em muitos casos os produtos 

oriundos destes processos industriais são a base para a fabricação de 

alimentos, fitoterápicos e fitocosméticos. 

Através de técnicas de cultivo adequadas é possível a oferta 

de matéria-prima de plantas medicinais, aromáticas e condimentares 
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de qualidade ao longo do ano. Assim tal matéria deve receber 

avaliação fitoquímica, ou seja, o acompanhamento das variações 

químicas que ocorrem ao longo do desenvolvimento das mesmas, pois 

estes princípios ativos são derivados do metabolismo secundário, que 

está sob a interferência dos fatores bióticos e abióticos. 

O cultivo dessas espécies no Estado do Amazonas se 

encontra em estágios iniciais, existindo uma lacuna nesse setor. 

Considerando toda a riqueza em espécies com potencial de uso 

medicinal, aromático e cosmético, se fazem mister que sejam 

implementadas rapidamente ações visando solucionar esse problema, 

pois o extrativismo em si não é capaz de oferecer em quantidade e 

qualidade matéria-prima para as indústrias, quer sejam de base 

familiar, quer sejam de outro porte. 

Tal projeto tem por objetivo lançar a base para o estudo 

agronômico de vinte espécies amazônicas ou adaptadas, com potencial 

de aplicação no mercado de fragrâncias, aromas e extratos , através 

de estudos de propagação, plantio, colheita, armazenamento e 

extração de produtos naturais, viabilizando desta forma a oferta de 

produtos naturais  (óleos essenciais e extratos). Com esta tecnologia 

definida, o próximo passo será a inclusão das comunidades no 

processo produtivo, tornando-se agentes ativos com a geração de 

renda e desenvolvimento humano, como resultado final.  

Empresa F com projeto intitulado para o fortalecimento da 

infra-estrutura tecnológica de empresa produtora e desenvolvedora de 

óleos amazônicos através da pesquisa e desenvolvimento de um 

sistema para controle de qualidade nos seus processos produtivos. A 

demanda por produtos exóticos e naturais que tenham efeitos 

comprovados de ação terapêutica ou cosmética tem impulsionado 

vários empreendimentos no mundo com bastante sucesso, um produto 

de origem amazônica tem por si só um apelo comercial muito grande, 

mas um fator limitante à sua comercialização em grande escala reside 

no fator qualidade. 

A forma como são coletadas as matérias-primas, em geral 

sementes, em contato direto com o solo, acondicionadas em 

embalagens improvisadas, num ambiente úmido e quente, armazenadas 

e transportadas inadequadamente, aliadas a um processo produtivo em 
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equipamentos inadequados e com pouca higiene e manutenção acabam 

influenciando negativamente na qualidade final do produto. 

Assim esse projeto será desenvolvido em quatro comunidades 

produtoras de óleos fixos, visando estabelecer parâmetros de 

qualidade que resultará em benefícios a todos os envolvidos, desde o 

fornecedor da matéria prima ate o consumidor final. Neste caminho, 

que vai desde o campo ate o processo de industrialização e 

comercialização, existem vários pontos críticos de controle. O 

momento e a forma da colheita, acondicionamento, transporte, 

armazenagem, manipulação e processos industriais, são fatores que 

trabalhados de forma técnica e continuada podem garantir a qualidade 

dos óleos, atingindo as exigências de padrão sanitário dos países 

importadores e alcançando no mercado interno, melhores preços pela 

melhor qualidade. Então pode se ampliar a renda dos produtores de 

óleos, mantendo o atual volume de produção, em decorrência do maior 

valor agregado ao produto que é a sua qualidade superior garantida 

pelo monitoramento contínuo da aplicação de técnicas de boas 

práticas de fabricação.  

Empresa D com o estudo da toxicologia e farmacologia pré-

clinicas do Melparatosse – mel composto à base de extratos fluídos e 

óleos das espécies vegetais para fins de registro junto à Vigilância 

Sanitária, para tanto o projeto terá as seguintes etapas: 

 Especificação botânicas, físico-químicas e analíticas das 

matérias-primas padronizadas do produto; 

 Estabelecimento da metodologia do Controle de Qualidade 

Físico-Químico das matérias-primas; 

 Estabelecimento da metodologia do Controle de Qualidade 

Analítico das matérias-primas; 

 Estabelecimento da metodologia do Controle de Qualidade 

Microbiológico das matérias-primas; 

 Elaboração dos procedimentos operacionais padrão para: 

Registro de lote; Determinação de pH; Determinação de 

Densidade de Sólidos Relativa no  C.F.Q; Determinação de 

Volume em Formas Farmacêuticas; Determinação de Teor 
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Alcoólico; Contagem Bacteriana, Fungos e leveduras para 

produtos não estéreis; 

 Aquisição de padrões primários; 

 Aquisição das matérias-primas; 

 Determinação dos Laudos Analíticos das matérias-primas; 

 Elaboração da fórmula-padrão do produto Melparatosse; 

 Determinação das características físico-químicas do 

produto; 

 Notificação junto a Vigilância Sanitária de três lotes-piloto 

do produto a ser fabricado; 

 Estudo de estabilidade acelerada do produto; e 

 Estudo da farmacologia e toxicologia do produto. 

A empresa possui como proprietário o próprio pesquisador e 

existe há mais de 21 anos percebe-se na empresa um grande 

investimento na capacitação de recursos humanos para uma melhor 

execução do processo e fabricação do seu produto. 

Tem parceria com o Centro de Biotecnologia da Amazônia 

apenas para o uso de equipamentos que não possui na empresa, afirma 

que existe uma grande dificuldade para a geração de inovação neste 

setor produtivo, pois todo o processo é muito caro, assim sendo, a 

empresa deve possuir uma excelente estrutura e um bom capital para 

que o produto possa ir até a fase final e tornar-se vendável.  

Empresa C, implementação do sistema de Qualidade brasileira 

chamada NBR Isso/IEC 17025 em laboratório analítico, objetivando 

seu credenciamento junto ao Ministério da Agricultura e a Rede 

Brasileira de Laboratórios Analíticos de Saúde para atendimento às 

empresas incubadoras no Polo Industrial de Manaus. Tendo em vista a 

necessidade da gestão da Qualidade nas indústrias locais e a sua 

complementação com programas de análises laboratoriais realizados 

por laboratórios credenciados junto á órgãos especializados e visto 

que o credenciamento é um procedimento pelo qual uma entidade 

autorizada concede reconhecimento formal de uma empresa ou pessoa 

quanto à sua competência para realizar análises especificas e emitir 
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laudos de resultados confiáveis, de maneira controlada, seguindo um 

método reconhecido e documentado. 

Assim um laboratório pode optar por criar seus próprios 

procedimentos de Garantia de Qualidade ou pode adotar um dos 

protocolos estabelecidos. Neste caso, ele será submetido a uma 

avaliação independente por parte de uma entidade especializada 

oficial, com o objetivo de obter aprovação de seu sistema de 

qualidade, conhecida como credenciamento. A opção pela avaliação 

independente possui reconhecidas vantagens, particularmente quando 

os clientes do laboratório necessitem de evidencia objetiva da 

competência técnica do laboratório. 

Assim, o credenciamento junto à Rede Brasileira de 

Laboratórios Analíticos de Saúde permitirá que as análises prévias 

para registro de produtos, quando não regidas por legislação especifica 

garantindo a boa qualidade dos serviços prestados pelas organizações 

habilitadas. 

4.2 Empresas do setor de Alimentos 

Empresa J possui o projeto intitulado Elaboração de 

subprodutos da castanha-do-Brasil, onde desenvolverá novos 

produtos a partir das seguintes metas: 

 Visita às áreas produtoras e avaliação higiênica sanitária e 

nutricional de pedaços de Castanha resultantes do 

processamento em usinas e treinamento;  

 A partir da obtenção de pedaços isentos de contaminação, 

serão elaboradas as formulações dos produtos compostos por: 

Cereal matinal; Drageado duro; Tora/Farinha de Castanha; 

Óleo de Castanha e Extrusado de Castanha, sendo aplicados 

para cada produto desenvolvido, os testes de vida de 

prateleira, testes de degustação e respectivas análises 

estatísticas; e  

 Definição de Estratégia de Comercialização de produtos, 

atualmente importados ou provenientes de outros Estados, por 

produtos desenvolvidos e comercializados regionalmente com 

qualidade para o consumidor. 
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Os estados do Acre, Pará e Roraima já iniciaram tentativas de 

aproveitamento da Castanha do Brasil, entretanto, o Estado do 

Amazonas, apesar de possuir uma produção extrativista expressiva de 

castanha, não apresenta mecanismos reais de aproveitamento em 

subprodutos. O aproveitamento da castanha do Brasil implementará a 

inovação de produtos derivados do extrativismo, possibilitando a 

geração de empregos e maior representatividade comercial do Estado 

na área alimentícia, justamente pela agregação de valor à matéria 

prima regional e possibilidade de substituição de produtos . 

Figura 4.1 Produção de Óleo da Castanha 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natural um dos principais produtos da castanha desenvolvidos pelo estudo é o óleo , 

que vai concorrer com o azeite de oliva. 

Fonte: Revista Amazonas Ciência - FAPEAM 

Empresa L criada com objetivo principal de provocar uma 

mudança nos hábitos de consumo do pescado, tem como proposta 

aplicar novas tecnologias de transformação do pescado propondo 

alternativas para a diversificação do consumo através da elaboração 

de produtos a base de pescado, incentivando a captura de diversas 

espécies de peixes. Com o projeto intitulado para o desenvolvimento e 

comercialização de produtos e processos inovadores de derivados de 

pescado de alto valor agregado. 

A proposta objetiva, fundamentalmente, aplicação prática das 

atividades de pesquisas realizadas nos laboratório do Instituto 

Nacional de Pesquisas da Amazônia com o desenvolvimento de 
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produtos e processos inovadores na área de tecnologia do pescado e 

comercialização. 

Assim como conseqüência, os resultados objetivam propor 

alternativas para a diversificação de consumo de peixes regionais 

através da elaboração de produtos derivados do pescado, incentivando 

a captura de diversas espécies de peixes pouco explorada, para serem 

beneficiadas na forma de produtos acabados, em escala comercial, tais 

como: “fishburguer”; palito de peixe; quibe de peixe; bife de peixe e 

“nuggets” empanados; marinados e conservas provocando, a longo 

prazo, mudança nos hábitos de consumo de peixes entre a população, 

principalmente crianças e idosos. 

Figura 4.2 Produtos Gerados do Pescado Amazônico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O próprio dono da empresa é o pesquisador que ao longo do 

tempo buscou adquirir experiência na área empresarial participando de 

cursos vinculados ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

do Amazonas e possui na área de tecnologia de alimentos 12 anos de 

experiência. 

Evidencia que as parcerias são fundamentais entre instituições 

de ensino e pesquisa e empresas para definir a produção e os usos 
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desses produtos e processos por área estratégica gerando assim 

inovação. 

Tal empresa é de base tecnológica com atividades inovadoras 

voltadas para o desenvolvimento de produtos e processos baseados 

na aplicação dos conhecimentos científicos e tecnológicos resultado 

dos trabalhos de pesquisas desenvolvidas em coordenações de 

pesquisa em tecnologia de alimentos do Instituto Nacional de 

Pesquisas da Amazônia, utilizando-se de tecnologias avançadas e 

pioneiras. Prima pelo cuidado, seriedade e qualidade de seus produtos 

utilizando matéria de primeira qualidade, industrializada de maneira 

responsável aplicando tecnologia desenvolvida em pesquisas de 

laboratório. 

O processo envolve além de higiene pessoal a aplicação de 

boas práticas de fabricação e incorporando o programa de alimento 

seguro, evitando riscos a produção, além de aplicação do Projeto de 

Produção mais limpa direcionada a higiene ambiental. 

4.3. Empresas do setor de Artefatos e Artigos Amazônicos 

Empresa A tem projeto para confecção de calçados, bolsas, 

cintos e acessórios com juta e sementes da Amazônia. A empresa 

busca sempre uma alternativa ecologicamente correta para toda a sua 

confecção, alem de estar voltada à pesquisa pra novas formas de 

beneficiamento e estudo, para aplicação da juta de outras matérias-

primas regionais. 

Além do que a existência de um mercado consumidor de fibras 

naturais, como a Juta, tem enorme potencial de crescimento, não só 

no Brasil, mas em todo o mundo, o que são os principais atores 

identificadores deste projeto. A possibilidade de utilizar esse insumo 

na fabricação de sandálias e acessórios permite vislumbrar a tendência 

de crescimento acelerado na importância desse segmento, 

principalmente pela sua gama de utilidades, e pelo seu belo 

acabamento. 

O projeto já em fase avançada com produção de variados 

modelos de bolsas femininas e calçados com alta qualidade com 

grande aceitação não só no Estado do Amazonas, mas em todo Brasil 

e já com algumas vendas para o exterior, principalmente na Europa.  
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Figura 4.3 Produtos derivados da Juta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saber tradicional: fibras trançadas, utilizadas por indígenas,foram utilizadas para a 

confecção de bolsas e calçados. 

Fonte: Revista Amazonas Ciência - FAPEAM 

Empresa B (do grupo de artefatos e artigos amazônicos) com o 

projeto direcionado para artefatos com madeiras certificadas da 

Amazônia, cujo mesmo, vem sendo desenvolvido em parceria com o 

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia por meio da coordenação 

de Pesquisas e Produtos Florestais. Tal união surgiu do interesse de 

inserir no mercado produtos com qualidade e economicamente viveis a 

partir de madeiras certificadas, e também em razão de alguns 

entraves: como a falta de capital que não permite a expansão do setor 

e do apoio técnico e cientifico para o equilíbrio entre a demanda e a 

oferta tão desejado para a economia do estado.  

Assim a proposta visa o beneficiamento da empresa nos 

seguintes aspectos: autoafirmação, geração de empregos e melhores 

oportunidades com madeiras da Amazônia, enquanto que para o 

estado acarretará o aumento da produtividade de produtos fabricados 

na Amazônia , índice e crescimento de exportação, renda per capita 

social, interesse de outras empresas em fabricar os produtos bem 

como contribuir para economia local. 
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Uma das vantagens é a valorização das madeiras da Amazônia 

e as utilizadas no projeto são todas de precedência legal e munida de 

toda a documentação cabível, tendo em vista que a mesma busca 

autoafirmação e viabilidade do trabalho com reservas de manejo 

sustentável. 

Os produtos que estão sendo viabilizados pela empresa para o 

mercado são: bandejas decorativas, violões, cavaquinhos, caixa 

marchetada e motocicleta (miniatura), todos fabricados com madeiras 

nativas da Amazônia provenientes de Plano de Manejo e ou 

certificada. 

Figura 4.4 Produto derivado da Madeira Amazônica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sucesso violões feitos com madeira foram apresentados em eventos nacionais e 

tiveram grande sucesso, inclusive de vendas. 

Fonte: Revista Amazonas Ciência - FAPEAM 

4.4 Empresas do setor de Piscicultura 

A piscicultura é uma prática comum na região amazônica. 

Recentemente, esta atividade vem se desenvolvendo devido aos 

atrativos de rentabilidade que oferece, a par da existência de inúmeros 

cursos de água com potencial aquícola até o momento inexplorado. 

O Estado do Amazonas possui um imenso manancial de rios e 

igarapés, além das áreas de terra firme ainda inexploradas, tem sido 

chamado de “a última fronteira agrícola do Brasil”, com possibilidade 

de se integrar imediatamente ao restante do país. Além do que as 
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características geográficas e hidrográficas da região propiciaram o 

desenvolvimento da pesca extrativista de forma artesanal e que é 

importante para manter e desenvolver o mercado consumidor de 

pescado, criando e mantendo o hábito de consumo do pescado, que é 

bastante superior ao restando do país. 

Assim a empresa M iniciou projeto direcionado para prevenção 

e controle de Ictioparasitoses para atender demanda na criação 

confinada de elevada densidade com grandes quantidades de peixes (o 

que facilita a ocorrência de parasitoses). O controle rigoroso de anti-

helmínticos é fundamental para manter a produtividade da piscicultura 

local sendo uma inovação der alto impacto, inclusive, na segurança 

alimentar local que demanda grandes quantidades de peixes para 

alimentação diária.  

Figura 4.5 Ração Antiparasitária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma ração com antiparasitário e alevinos protegidos de parasitas dão 

Fonte: Revista Amazonas Ciência - FAPEAM 

A empresa conta com um complexo  com 09 tanques de 

alevinagem (10x30m), 12 tanques escavados para os experimentos de 

engorda (20x50m) e laboratório de reprodução de peixes. Os peixes, 

tambaqui (Colossoma macropomum) e matrinxã (Brycon cephalus) 
serão reproduzidos no local, a partir de matrizes selecionadas para 

formação de plantel com grande variabilidade genética, que 

impossibilite a consangüinidade. 
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Com uma duração de um ciclo produtivo de 10 meses. A 

alimentação dos peixes, durante o experimento, com ração contendo 

vermífugo, foi realizada uma vez por mês durante um período de três 

dias. Após cada alimentação de tratamento/prevenção, 100 peixes de 

cada unidade experimental serão sacrificados para análise parasitaria, 

cujas superfícies internas e externas serão examinadas. Não houve 

incidência de parasitas, o que comprova a eficiência do anti-

helmíntico.  

Os resultados serão veiculados para as agências de 

desenvolvimento do Estado do Amazonas na forma de manuais de 

prevenção e controle de doenças parasitárias de peixes, através de 

congressos científicos, de palestras para os piscicultores e de artigos 

científicos de circulação regional, nacional e internacional. 

Seguidamente ainda no ramo de alimentos temos a empresa N 

cujo projeto é o aproveitamento de resíduos de despolpamento de 

frutos regionais na elaboração de ração para peixes. 

Com o objetivo de estudar o aproveitamento do resíduo do 

despolpamento de frutos regionais, um material de baixo ou nenhum 

valor comercial produzido em grande quantidade pela empresa, como 

ingrediente para ração animal, notadamente peixes regionais criados 

em cativeiro. 

A empresa dedica-se ao agronegócio da extração de polpa de 

15 diferentes tipos de frutos regionais ou introduzidos (cupuaçu, 

camu-camu, araçá-boi, cubiu, açaí, buriti, taperebá, jenipapo, abacaxi, 

acerola, caju, goiaba, graviola, manga e maracujá), que resultou no ano 

de 2003 na produção de 40 toneladas de resíduos, um produto que até 

o momento é causa de problema, tanto pelos custos para seu 

transporte até depósitos apropriados de resíduos orgânicos, quanto 

pelo potencial prejuízo ao meio ambiente.  

Outro subproduto da empresa são as sementes de cupuaçu e 

maracujá, vendidas a firmas que se dedicam à extração óleos vegetais 

para uso culinário ou industrial, que resulta na produção de tortas 

atualmente sub-aproveitadas como adubos orgânicos, ou descartadas 

como resíduo.  
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Assim o Projeto analisará quais destes subprodutos e 

resíduos, após sofrerem processamento de secagem e moagem até o 

nível de granulometria adequada para inclusão em rações, tem 

potencial para serem empregados na alimentação animal, 

principalmente peixes. Todos os resíduos serão analisados 

bromatologicamente, para determinar seus teores de nutrientes e 

energia, e avaliados em uma primeira etapa através de testes da 

digestibilidade “in vitro”. Os resíduos cujos teores de nutriente e 

níveis de digestibilidade recomendem seu uso em rações serão então 

testados através do crescimento em peso e comprimento de juvenis 

de tambaqui. Será usada uma ração experimental padrão para 

tambaquis jovens, que servirá de referencia, com substituições 

parciais ou total de um ingrediente por cada ingrediente produzido a 

partir dos resíduos de despolpamento de frutos.  

Além do que o ingrediente com potencial para ser usado como 

fonte de energia substituirá fontes de energia da ração padrão, e 

aqueles com potencial para fornecimento de proteína, substituirão as 

fontes de proteína. Os resultados destes experimentos indicarão os 

resíduos dos frutos que de fato têm potencial para ser utilizado como 

ingrediente de ração. Ao final se pretende conhecer quais resíduos 

podem ser transformados em ingredientes para ração e em que 

quantidade, e também contar com fórmulas de ração para peixes 

contendo tais ingredientes, além de informações sobre seu uso como 

substituto de ingredientes tradicionais de ração para peixes ou outros 

animais domésticos. 

4.5 Empresas do setor de Software 

Nesse segmento temos 04 empresas que buscam inovar na 

produção de sistemas que possam facilitar a gestão da qualidade e até 

mesmo o acompanhamento à doação de sangue. 

A empresa O desenvolve o projeto voltado para a gestão 

eletrônica de documentos tendo em vista a preocupação em qualquer 

tipo de organização em relação aos documentos, registro de qualidade 

e procedimentos operacionais que são gerados diariamente. 

O uso e a gestão correta de toda essa informação influem 

diretamente no desempenho dos processos administrativos das 



Andreza de Souza Silva | Lissandro Botelho | André Luiz Nunes Zogahib 

68 

instituições. E considerando que as empresas do PIM são obrigadas a 

obter a certificação ISO 9000, esse sistema facilita a obtenção e 

manutenção da ISO 9000 como vantagem competitiva para empresas 

em função da agilidade para obter informações dos registros da 

qualidade existentes dentro das mesmas. O sistema ainda pode ser 

usado na gestão dos processos, controlando os fluxos de trabalho, 

aprovações e revisões de documentos incorporados ao sistema, 

permitindo um aumento de produtividade dentro das organizações que 

venham adotá-lo. 

Importante ressaltar que o diferencial em relação aos similares 

no mercado é o custo. Resultados de pesquisas que propõem novos 

algoritmos de armazenamento e recuperação de informação estão 

sendo utilizados para o desenvolvimento do produto, tornando-o mais 

ágil e mais barato que os existentes no mercado. Assim, um maior 

número de empresas de pequeno e médio porte do Polo Industrial de 

Manaus poderá ter um sistema de gestão de qualidade. 

Empresa P tem o projeto pra desenvolvimento de um sistema 

informatizado de apoio à construção civil no estado do Amazonas, esta 

sendo desenvolvido com a perspectiva de auxiliar engenheiros, 

arquitetos e técnicos da engenharia e construção em geral, na 

execução das tarefas de elaboração de orçamentos, cronogramas e 

controle de obras. Um sistema tal como este é de essencial 

importância considerando a baixíssima produtividade do setor de 

construção civil no Amazonas que ainda trabalho numa fase artesanal 

e com equipamentos de pouca sofisticação. 

Já a empresa Q tem como projeto atender a necessidade de 

transmitir dados de amostras de sangue do interior do Estado do 

Amazonas para a capital, (Manaus). As longas distâncias e 

infraestrutura precária não permitem alternativas competitivas que 

atendam a maioria das localidades da região amazônica (repleta de rios 

e densas florestas) que dificultam muito a implantação de meios 

físicos de transmissão de dados de baixo custo. 

Assim buscando inovar nesse segmento, principalmente por se 

tratar de uma empresa pública o Sistema de Acompanhamento a 

Doação de Sangue para o Interior do Estado do Amazonas, por 

permitir uma configuração dinâmica, possibilita a adequação aos mais 
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diversos negócios de controle de amostras, como bancos de sangue, 

hospitais e laboratórios diversos. 

Além do que o fato do sistema utilizar uma banda reduzida 

para transmissão e possuir o conceito de sincronização, ou seja, não é 

preciso uma conexão ininterrupta com a internet para que o Sistema 

de Acompanhamento a Doação de Sangue para o Interior do Estado do 

Amazonas posso funcionar com controle de amostras para as 

empresas que necessitam informatizar suas atividades externas com 

custos reduzidos. 

Empresa R possui um projeto voltado para o levantamento das 

necessidades integrais de seus clientes no desenvolvimento de 

software para aplicação em hospitais públicos e privados, incluindo, 

clínicas especializadas que queiram ter um Sistema da Qualidade 

informatizado e rigoroso em ambiente totalmente virtual. Elimina 

papéis na organização contribuindo para obter excelência empresarial, 

melhoria da qualidade, diminuindo impacto sobre o meio ambiente e 

contribuindo para a saúde ocupacional de empregados com a 

automatização dos processos dentro da organização. Ainda permite o 

acesso do banco de dados da organização de qualquer parte do 

mundo, via internet, o software inclui as aprovações eletrônicas de 

documentos e relatórios gerenciais ou de qualquer outro formulário 

médico. Trata-se de projeto de grande impacto inovador já que a 

saúde local ainda vive uma fase pouco profissional com quase todos 

os documentos médicos esquecidos em arquivos públicos, não raro, 

sem nenhum cuidado ou zelo. Isto sem levar em conta as vantagens 

de conferir documentos médicos em tempo real de acordo com as 

necessidades de médico/paciente. 

4.6. Empresas do setor de Energia 

E por fim temos o setor de energia com duas empresas com 

projetos direcionados a esse setor produtivo, assim temos: 

A empresa H com o projeto de avaliação e cultivo de espécies 

arbóreas para fins de geração de energia (calor) com o objetivo de 

determinar as principais espécies arbóreas nativas e/ou cultivadas 

para geração de energia, na industria de cerâmicas; a verificação do 

rendimento das espécies conforme seu estado físico e cultivo das 
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espécies em que foram determinadas para uso energético. Assim na 

primeira fase da pesquisa verificaram-se métodos de avaliação das 

espécies nos fornos da empresa; coleta de material lenhoso do plantio 

de 30 ha, com aproximadamente seis anos, existente na área da 

empresa e depois coleta de material lenhoso de empresas portadoras 

de autorização de exploração em manejo florestal.  Será feito análise 

das amostras por espécie em forma física nos fornos, e terão 

repetições para cada espécie. Após o resultado será feito a coleta de 

sementes ou mudas já formadas, para a montagem de um viveiro com 

acompanhamento da germinação e/ou desenvolvimento de mudas. 

Para tanto a empresa pretende alcançar os objetivos abaixo 

listados: 

 Determinar as principais espécies arbóreas nativas ou 

cultivadas para a geração de energia, na 

industrialização de cerâmicas; 

 Verificar o rendimento das espécies conforme seu 

estado físico; 

 Cultivar as espécies arbóreas que foram determinadas 

para uso energético. 

Empresa I com o projeto intitulado de sistema de produção de 

lenha para a região de Iranduba, considerando o aproveitamento da 

biomassa florestal para geração de energia atualmente representada 

como um dos mais importantes segmentos do modelo de 

desenvolvimento econômico e social, baseado no uso e valorização da 

floresta. 

Assim como objetivo de implantar e avaliar sistemas de 

produção com espécies florestais para fins energéticos, para 

satisfazer a demanda por lenha de forma constante e sustentável, 

incorporando-os à economia da região e substituindo, assim, a 

utilização predatória da floresta Amazônica pelo setor cerâmico, que 

causa enormes impactos ambientais. 

Desta forma os impactos deste projeto serão a utilização 

eficiente das áreas alteradas pelo uso agropecuário, convertendo-as 

em sistemas florestais e o aumento do sequestro de carbono nestas 
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áreas. Além dos serviços ambientais que os plantios de espécies 

florestais podem trazer em relação ao sequestro de carbono há o 

impacto secundário desta pesquisa com possibilidade de transformar 

áreas degradadas (sem valor econômico e de baixa importância 

ecológica) em terrenos produtivos em médio e longo prazo. Isto 

decorre devido o processo de desflorestamento ser 100% na derrubada 

de árvores que agora este projeto inovador tenta corrigir e trazer um 

novo horizonte para uma arena carente em soluções ambientais na 

Amazônia. 

4.7. Contexto das Micro e Pequenas Empresas no Amazonas 

No Estado do Amazonas assim como em todo o país pouco ou 

quase nada, tinha se investido para incentivar a inovação tecnológica 

para as empresas que segundo o seu porte se enquadram como Micro 

e Pequenas Empresas. Todavia esse cenário vem mudando, passou-se 

a verificar a importância de incentivar a inovação e como têm papel 

fundamental na política pública de inovação, pois garantem conteúdo 

nacional e enraízam o desenvolvimento tecnológico.  

Assim sendo podemos destacar que Micro e Pequenas 

Empresas são menos expostas a uma desnacionalização, além do que, 

a facilidade de encontrar nichos favoráveis para a inovação, pois são 

mais flexíveis.  

O cenário local atualmente apresenta-se em grande mudança, 

desenvolvendo mecanismos para que as Micro e Pequenas Empresas 

possam gerar inovação em seus variados níveis pois é evidente a sua 

importância para promover a sustentação da economia brasileira 

principalmente no que diz respeito a geração de empregos. 

Segundo dados da Secretaria de Estado de Planejamento 

Econômico, a indústria, no Estado do Amazonas mantém sua posição 

de líder em crescimento industrial no país segundo dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística fazendo com que novas fábricas 

invistam no Pólo Industrial de Manaus. Em 2004 o faturamento foi de  

US$ 14 bilhões, um recorde histórico. Importante ressaltar que o 

Estado do Amazonas, também concentra o segundo município em 

transformação industrial que é a cidade de Manaus.  
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Ainda segundo a Secretaria de Estado de Desenvolvimento 

Econômico foram aprovados mais de 251 projetos industriais 

provocando um investimento de aproximadamente US$ 2,4 bilhões, ou 

seja, um cenário de desenvolvimento local que também tem dado 

espaço para as Micro e Pequenas Empresas, pois ao longo do tempo o 

governo local tem proporcionado iniciativas para o desenvolvimento 

como o incentivo ao microcrédito seja no campo ou na cidade. Dados 

demonstram que foram beneficiados mais de 15 mil micro empresários 

e que de acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas / Amazonas, essas Micro e Pequenas Empresas 

geram cerca de 60% da oferta de emprego no mercado local e 

correspondem a 20% do PIB do Amazonas. 

Diante desse cenário, várias são as formas que se tem criado 

para motivar as MPE’s locais para o seu desenvolvimento e para 

iniciativas ao processo de inovação, desta forma, destacamos as 

seguintes instituições que possuem objetivo, programas, ações com 

esse foco: FAPEAM, Instituto Federal do Amazonas, Serviço Brasileiro 

de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, Centro de Incubação e 

Desenvolvimento Empresarial, Núcleo de Apoio ao Empreendedor, e 

Agência de Fomento do Estado do Amazonas. 

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas ao 

longo da sua criação a instituição já lançou projetos direcionados para 

o incentivo a pesquisa em inovação são eles o:  

 Programa Integrado de Pesquisa e Inovação Tecnológica - 

PIPIT, cujo objetivo consiste em apoiar, com auxilio-pesquisa 

e bolsas, mestres e doutores vinculados a instituições 

públicas e privadas sem fins lucrativos interessados em 

realizar pesquisas cientificas e tecnológicas no Amazonas; 

 Programa de Recursos Humanos para Atividades Estratégicas 

em Apoio à Inovação Tecnológica - RHAE, consiste em apoiar 

empreendedores para criação ou continuidade de novos 

negócios, ou ainda, braços de P&D de pequenas e médias 

empresas, que buscam desenvolver produto, linhas de produto 

ou serviços em incubadora; 
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 Programa de Apoio a Incubadoras – INCUBADORA-AM tem 

por objetivo o apoio a empreendedores para criação ou 

continuação de novos negocios, ou braços de P&D de 

pequenas e médias empresas, que tenham interesse em 

desenvolver produto, linhas de produtos ou serviços em 

incubadora; 

 Programa de Inovação Tecnológica - PIT, através de auxilio-

pesquisa e bolsa esse programa apoia pesquisadores de 

Institutos de Tecnologia e ou instituições de Pesquisa públicos 

e privados com foco em desenvolver projetos de inovação 

tecnológica em parcerias com empresas; 

 Programa Amazonas de Apoio a Pesquisa em Micro e 

Pequenas Empresas – PAPPE SUBVENÇÃO/FINEP 

AMAZONAS, através da parceria com a Financiadora de 

Estudos e Projetos – FINEP esse programa consiste em 

apoiar, com recursos financeiros, micro e pequenas empresas 

interessados no desenvolvimento de produtos e processos 

inovadores;e 

 PROGRAMA AMAZONAS DE APOIO À PESQUISA EM 

EMPRESAS – PAPPE tem por objetivo financiar os projetos do 

setor produtivo, desenvolvidos entre pesquisadores e 

empresas instaladas no Estado do Amazonas, induzindo a 

aproximação de instituições de pesquisa e do setor produtivo, 

com intuito de gerar inovações tecnológicas de impacto 

comercial ou social, considerando que as empresas da amostra 

todas submeteram seus projetos a esse programa. 

O Instituto Federal do Amazonas possui uma área destinada 

para a incubação de empresas cuja missão é estimular e apoiar a 

formação de micro e pequenas empresas, nos seus aspectos 

tecnológicos, gerenciais, mercadológicos e de recursos humanos, 

proporcionando a sua inserção no mercado interno e externo. Tem 

como objetivo participar do processo de desenvolvimento do 

empreendedorismo regional em parceira com o Serviço de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas do Amazonas e buscar parcerias através 

de convênios com diversas instituições, públicas ou privadas, 

interessadas nesse desenvolvimento. 
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O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do 

Amazonas vem desenvolvendo ações de acesso a inovação 

tecnológica para que as Micro e Pequenas Empresas possam cada vez 

mais serem competitivas e estarem inseridas no processo de mudança 

da economia, tais ações atendem as demandas de capacitação, 

serviços e consultoria, informações legais e técnicas, design, 

incubadora de empresas, apoio à inovação e por fim meio ambiente. 

O Centro de Incubação e Desenvolvimento Empresarial 

apostando no empreendedorismo para o desenvolvimento 

socioeconômico do Estado do Amazonas proporciona suporte para 

empresas de base tecnológica nascentes fortalecendo ideias e 

iniciativas empresariais para que essas possam estar aptas à inserção 

mercadológica. Proporciona às empresas incubadas infraestrutura e 

apoio necessário para o seu desenvolvimento deixando-as 

relacionadas com outras empresas e acompanhando em todas as suas 

fases sendo ao todo 35 empresas. 

A Secretaria de Planejamento Econômico com políticas 

voltadas para o desenvolvimento local, esta implantando o I Distrito 

Industrial de Micro e Pequenas Empresas de Manaus, voltado para o 

segmento de móveis de madeira tem como objetivos: estabelecer um 

modelo de arranjo de empresas tipo condomínio empresarial, 

estabelecer competência através da formação de pessoal e prestar 

serviços a empresas do setor de madeira-móveis. Com isso irá 

promover o aumento da competitividade, criação de cultura específica 

de auto sustentaçao e fortalecimento contínuo dos arranjos 

produtivos, a figura nº 4.6 apresenta os objetivos do condomínio. 

O Núcleo de Apoio ao Empreendedor, resultou de uma ação do 

Departamento de Micro e Pequenas Empresas (DEMPE), ao qual foi 

atribuída à missão de implementar um maior suporte e intensificação 

na formalização de novos empreendimentos, a partir da integração, 

num só local para o atendimento, de todos os órgãos públicos e 

privados envolvidos no registro e orientação às empresas. 

 

 



Andreza de Souza Silva | Lissandro Botelho | André Luiz Nunes Zogahib 

75 

Figura 4.6 Objetivos do Condomínio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SEPLAN 

Agência de Fomento do Estado do Amazonas (AFEAM), 

através do Fundo de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e ao 

Desenvolvimento Social do Estado do Amazonas (FMPES) promove o 

financiamento de inversões fixas relativas à implantação, ampliação 

e/ou modernização de empresas, capital de giro (até R$ 5 mil para 

microempresa e até R$ 10 mil para pequena empresa), capital de giro 

associado ao investimento fixo, inversões na incorporação e criação 

de tecnologia e inversões em desenvolvimento de métodos de 

assistência tecnológica, gerencial e administrativa, visando o aumento 

da eficiência gerencial. 

É para as micro e pequenas empresas dos segmentos 

industrial, comercial e prestação de serviços que se destinam tais 

recursos cujo o limite de crédito varia de R$ 200 a R$ 25 mil, com 

prazo de financiamento de até 60 meses, já inclusa a carência de até 

12 meses. Os juros são de 7% a 10% ao ano, com bônus de adimplência 

de 25% sobre os encargos. 

4.8.1. Programa Amazonas de Apoio à  Pesquisa  em  Empresas – 

PAPPE 

Iniciativa do Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT), 

realizada pela Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), por meio 
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Outros, 4% 

Meio Ambiente, 2% 

Saúde, 3% 

Indústria & Comércio, 4% 

Agricultura, 19% 

Educação, 21% 

MCT, 47% 

dos Fundos Setoriais, em parceria com as Fundações de Amparo às 

Pesquisas estaduais, busca financiar atividades de Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D) de produtos e processos inovadores. 

Figura 4.7: Gastos em P&D – Fundos Federais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Finep (2009) 

A partir da nova administração do MCT que passou ter como 

meta o estimulo a incorporação das atividades de P&D no setor 

produtivo e fazer com que a sociedade se beneficie dos produtos da 

ciência, tecnologia e inovação. Através dos seguintes objetivos: 

• Promover C&T, formação de recursos humanos, e cooperação 

internacional 

• Promover P&D e inovação na indústria 

• Promover desenvolvimento local, pesquisa básica e aplicada, 

distribuição geográfica do sistema de C,T & I 

• Promover difusão tecnológica 

• Consolidar o Sistema Nacional de Inovação 
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• Promover a convergência política do sistema de C,T&I 

No que se refere à inovação tecnológica através dos fundos 

estabeleceu-se um novo padrão de financiamento com o objetivo de 

garantir a estabilidade de recursos para área e criar um novo modelo 

de gestão, incluindo a participação de vários segmentos sociais 

promovendo a interação entre os atores (universidades, centros de 

pesquisas e o setor produtivo) do sistema nacional de inovação. 

Em geral, os recursos desses fundos são aplicados em projetos 

selecionados por meio de chamadas públicas, cujos editais são 

publicados nos portais da FINEP e do CNPq assim aconteceu com o 

PAPPE. 

 FINEP desembolsará para as FAPs - 2004 e 2005 – R$ 87 

milhões oriundos dos seguintes Fundos setoriais:Fundo Verde Amarelo, 

CT-Biotecnologia, CT-Saúde,CT-Energia e CT-Agronegócios. As 

contrapartidas das FAP’s serão no mínimo de igual valor. 

Assim podemos definir como um programa que foi criado para 

financiar projetos na área empresarial e estimular a interação entre 

instituições de ensino e pesquisa, pesquisador e a empresa, visando 

gerar inovações tecnológicas com impacto positivo comercial e social. 

 Para tanto possui o objetivo de Estimular que pesquisadores 

se associem a empresas de base tecnológica em projetos de inovação 

tecnológica e contribuir para a criação e o fortalecimento de uma 

cultura que valorize a atividade de pesquisa, desenvolvimento e 

inovação em ambientes empresariais, propiciando um aumento no 

espaço de atuação profissional para pesquisadores das diversas áreas 

do conhecimento. Tendo como prioridade as áreas de interesse 

voltadas para: Energia, Saúde, Biotecnologia e Agronegócios.O quadro 

nº4.9 sintetiza a estrutura do programa. 

Com recursos na ordem de R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais) 

sendo da FINEP R$2.000.000,00 (dois milhões de reais) e FAPEAM R$ 

2.000.000,00 (dois milhões de reais) para financiar o Estudo de 

Viabilidade Técnica, Econômica e Comercial para despesas de Custeio 

da pesquisa e Custeio com pesquisador quando não há vínculo 

empregatício. 
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Quadro nº4.8: Síntese da Estrutura do Programa 

Objetivo Fortalecer e ampliar o esforço de P&D nas empresas 

Cliente-alvo Pesquisadores e Empresas de Base Tecnológicas 

Atividade EVTEC e Desenvolvimento de protótipos 

Foco P&D na Empresa 

Agentes FAP´s e Pesquisadores 

Fonte:FAPEAM 

 O programa foi desenvolvido em três fases assim descritas: 

 Fase 1 , referente ao cadastro realizado mediante chamada 

pública através do Edital 2004, onde 113 propostas foram 

cadastradas, sendo 15 referentes ao Fundo Verde-

Amarelo, 19 Saúde, 10 Energia, 16 Biotecnologia e 52 

Agronegócios, importante ressaltar que essa fase 

favoreceu a visualização do campo das empresas de 

inovação do Estado do Amazonas.  

 As avaliações das propostas seguiram aos seguintes critérios: 

(a) Grau de inovação do projeto; 

(b) Potenciais impactos sociais e econômicos a serem gerados 

pelo projeto em âmbito local e regional; 

(c) Potencial mercadológico e empresarial do projeto; 

(d) Consistência do plano de pré-incubação ou de transferência 

de tecnologia apresentado; 

(e) Adequação da metodologia proposta aos objetivos do projeto; 

(f) Adequação do orçamento proposto aos objetivos do projeto;  

(g) Magnitude dos recursos financeiros oferecidos em 

contrapartida ao projeto por agentes públicos e/ou privados; 

(h) Capacidade gerencial da instituição coexecutora frente às 

necessidades do projeto;  



Andreza de Souza Silva | Lissandro Botelho | André Luiz Nunes Zogahib 

79 

(i) Definição da propriedade dos resultados, incluindo patentes e 

direitos de comercialização. 

 Fase II referente a realização do Estudo de Viabilidade 

Técnica, Econômica e Comercial, com duração de seis 

meses, os resultados gerados nesta fase servem de 

qualificação dos proponentes para a próxima fase. Assim, 

foram apresentadas 63 propostas, sendo que 25 projetos 

foram aprovados. 

 Fase III referente ao desenvolvimento do projeto, contempla 

projetos em estágio de desenvolvimento da parte principal da 

pesquisa e terá a duração de até 18 (dezoito) meses, mediante 

a apresentação do plano de negócios que contemple, inclusive, 

a estratégia de comercialização e marketing do novo produto 

ou novo processo. 

4. ANALISES E DISCUSSÕES 

Considerando as evidências extraídas nos trabalhos de campo 

desta pesquisa é possível apresentar os resultados obtidos dos 

projetos submetidos das empresas da amostra com base 

principalmente nos Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e 

Comercial. A partir dessas analises pode-se extrair características da 

inovação, tecnologia utilizada e descrição detalhada do produto ou 

serviço. 

Assim verificamos que na empresa A (do grupo de artefatos e 

artigos amazônicos) tem uma proposta inovadora e sustentável, 

minimizando o impacto ambiental do couro utilizado na fabricação de 

calçados na Amazônia abrindo oportunidade de capacitação de mão de 

obra qualificada no Amazonas. Desta forma o projeto proporciona 

várias vantagens no uso dos produtos de origem Amazônica, 

possibilitando um novo ramo na indústria de calçados, não somente 

com junta, mas também com outras fontes de matérias primas 

amazônicas (couro de peixe). 

A característica referente a inovação está relacionada 

diretamente ao material utilizado pela empresa (juta) por se tratar de 

um produto ecológico proporciona no que se diz respeito a outros 
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materiais utilizados na produção de calçados a minimização do impacto 

ambiental. Desta forma, espera-se a geração de novos segmentos para 

a economia do Estado.  Segundo o pesquisador o produto (sandália 

social produzida em juta) é um projeto pessoal, desconhecendo a 

utilização desta matéria prima para este fim. Este produto representa 

no faturamento bruto da empresa 20% em referência aos demais 

produtos comercializados no mercado local. 

Atualmente a utilização dos recursos naturais para agregar 

valor aos produtos da região significa proporcionar a continuidade ao 

desenvolvimento auto-sustentável. A pesquisa demonstrou que neste 

nicho ainda é pouco explorável economicamente. 

O produto é feito artesanalmente e com um padrão de 

qualidade elevado, agregando valor e enaltecendo cada vez mais os 

produtos da região baseado em pesquisa de satisfação junto à 

clientela (lojas para turistas, hotéis de selva e outros), com a meta 

para aumentar a capacidade produtiva, diversificar os produtos e 

conseguir tecnologia para torná-lo competitivo no mercado nacional e 

internacional. 

Quanto à empresa C (do grupo de fitofármacos), o 

credenciamento da empresa pela REBLAS/MS proporcionará um 

grande impacto para a região no que se refere à inovação, pois como 

não há laboratório credenciado em Manaus, se faz necessário a 

capacitação tecnológica e aumento de competência, por meio de 

recursos humanos, o que modifica a massa científica local, colocando 

o Amazonas tecnologicamente e cientificamente equiparado aos 

grandes centros do país.  

Importante ressaltar, que os resultados analíticos virão 

acompanhados de um “Selo de Qualidade” emitido pelo REBLAS, 

gerando assim este um diferencial em relação aos demais laboratórios. 

Com isso a empresa terá condições de emitir laudos tecnicamente 

confiáveis por normas internacionais, colaborando para o processo de 

exportação de muitas empresas locais, e assim gerando renda e 

impostos para o Estado, que serão convertidos em benefícios para a 

comunidade do norte do país.  
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Utilizou a tecnologia através da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas – ABNT, que requer a certificação através de 

consultoria externa credenciada, que irá apurar e propor soluções para 

as não conformidades encontradas na empresa. 

A empresa M (do grupo de piscicultura), as características do 

produto gerado quanto à inovação é que o controle das doenças 

parasitárias utilizando o manejo alimentar para a profilaxia e controle 

de parasitas em peixes. Ainda não existe ração comercial para peixes 

contendo anti-helmínticos no mercado nacional. Apesar do processo 

de fabricação já ser conhecido, o desenvolvimento estabelecido será 

na definição das dosagens utilizadas, na estratégia de controle e na 

estratégia de distribuição. 

Assim os objetivos do produto são: reduzir a mortalidade e as 

perdas devido à infestação parasitária para aumentar a eficiência da 

produção visando rentabilidade maior para o produtor. Contudo, ainda 

faltam estudos toxicológicos para estimar impactos deste produto em 

humanos sem a redução da produtividade para estimular novos 

investidores a entrarem na atividade. O que em ação sistêmica resulta 

em aumento da oferta de pescado no mercado, pressionando os 

preços para baixo, estimulando o desenvolvimento econômico, 

cumprindo a finalidade social da atividade e selecionando os 

produtores mais eficientes. 

Empresa I (do grupo de geração e energia) busca alternativa 

com bioenergia como nova fonte de suprimentos com o 

desenvolvimento de plantações de árvores com madeiras com alto 

valor calorífico. Tem caráter inovador, pois buscou alternativa 

energética com árvores nativas de florestas plantadas evitando, assim, 

o uso da floresta em seu estado natural.  

O projeto permitirá menor impacto ambiental na atividade 

oleira (cerâmica vermelha) nos municípios vizinhos de Manaus que vive 

boom na construção civil. As telhas e tijolos produzidos poderão ser 

comercializados como sendo “verdes”, já que não contribuirão para o 

desmatamento da Floresta Amazônica, pois os plantios serão feitos 

nas áreas que já se encontram alteradas. 
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O produto (telhas, tijolos) produzido a partir de plantios 

racionais torna-se um produto diferenciado no mercado, que atenderá 

os consumidores mais exigentes em relação à questão ambiental, que 

é um nicho de mercado com grande potencial de crescimento, e 

representada pela parcela da população que possui maior poder 

aquisitivo. Há a possibilidade de as olarias que utilizarem os plantios 

florestais racionais conseguirem certificação ambiental, o que 

valorizará enormemente o produto comercializado. 

Quanto a empresa B (do grupo de artefatos e artigos 

amazônicos), os produtos a serem produzidos apresentam 

características nobres pelo talento dos artesãos e criatividade no uso 

das espécies de madeiras, que combinadas entre si, os designers criam 

novas formas e modelos para os respectivos produtos, agregando valor 

aos mesmos. Assim de uma forma inovadora a geração dos produtos 

derivados de madeira da Amazônia proporciona, alternativa de 

aproveitamento das espécies de madeiras nobres da região; promovem 

o desenvolvimento regional, através de uso de tecnologias apropriadas; 

customizam custo de produção, distribuição e comercialização dos 

produtos; geraram novos postos de trabalho e renda; valorizam a mão-

de-obra local e melhoria da qualidade de vida das populações 

tradicionais da região.  

Através de um conjunto de características, cores, estilo, 

cultura e design inovador das peças como forma de conquistar o 

mercado local, nacional e externo, os cinco produtos objeto do estudo 

apresentam como característica inovadora, de novas espécies de 

madeira da Amazônia desconhecidas, a serem utilizadas com alto valor 

agregado pela inovação tecnológica.  

Empresa O (do grupo de empresas de softwares), a principal 

vantagem competitiva de seu produto será o acoplamento de 

tecnologias de Recuperação de Informação com baixo custo de 

aquisição. Outra característica de inovação que servirá para tornar o 

produto mais atrativo é o fato do mesmo ser desenvolvido para 

plataformas baseadas em software livre com código aberto o que 

também serve para baixar custos. Apesar de o sistema ser executado 

em plataforma de softwares livre outros documentos produzidos em 

outras plataformas também podem ser controlados pelo sistema, o que 
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torna o produto final extremamente flexível com base na utilização de 

tecnologia própria chamada de algoritmo LBPM, a qual pode reduzir em 

aproximadamente 80%, os custos de armazenamento de dados de 

sistemas convencionais. Outra tecnologia utilizada no produto será um 

algoritmo de ordenação de respostas para consultas baseado na 

estrutura de documentos. Neste caso, foram feitas adaptações de um 

algoritmo proposto por pesquisadores do Grupo de Pesquisa em 

Tecnologia da Informação da Universidade Federal do Amazonas, em 

2004, o qual foi apresentado na International Conference on 

Conceptual Modeling, realizada em Xangai, na China. Este algoritmo dá 

ao usuário a sensação de que o sistema de processamento de 

consultas é inteligente, pois visa a obtenção de resultados mais 

próximos de atender às necessidades de informação expressas pelo 

usuário através de uma consulta formulada ao sistema de Gerência de 

Documentos. 

Quanto a empresa P (do grupo de software), a principal 

característica quanto a inovação é o fato de o sistema apresentar 

informações que contemplam os insumos regionais e os coeficientes 

de mão-de-obra locais. Outro fator esta na facilidade e flexibilidade 

que o sistema possui para a entrada e saída de dados e além do que 

esse é o único sistema dessa natureza que elabora cronogramas 

físico-financeiros embutidos dentro de suas próprias rotinas, não 

havendo necessidade de aquisição de um software complementar. 

Empresa D (do grupo de fitofármacos) o produto desenvolvido 

com insumos naturais advindos da biodiversidade amazônica e ao se 

analisar os produtos fitoterápicos similares comercializados no 

mercado local, constata-se que é o único produto que apresenta a 

mais completa composição de elementos naturais em sua fórmula no 

combate aos efeitos gripais e tussígenos. Além do que os outros 

concorrentes apresentam fórmulas incompletas, sendo que em alguns 

casos há necessidade da aquisição, por parte dos clientes, de dois ou 

mais produtos, a fim de atingirem a composição do produto da 

empresa. 

Além do que após o registro na Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária, o produto será o primeiro medicamento anti-gripal e 

antitussígeno natural do Brasil a ter seu registro aprovado. Tal 
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processo trará um novo vigor no que tange à pesquisa e 

desenvolvimento de novos produtos, pois dará oportunidade de reunir 

e agregar pesquisadores titulados, todos pertencentes às instituições 

de ensino e/ou pesquisas do Amazonas capaz de preencher as 

diversas lacunas da cadeia do conhecimento para a validação de 

produtos fitoterápicos, o que servirá de grande estímulo para que 

novos pesquisadores se insiram na resolução de outros gargalos 

tecnológicos ainda existentes nesta cadeia do conhecimento. 

Já na empresa E (do grupo de fitofármacos), a natureza 

inovativa deste projeto ocorre pela identificação de pressões da 

demanda (demand pull), derivadas de novas exigências do mercado 

comprador. Neste caso, a demanda se posiciona em favor desta 

inovação, seja pelo modismo, pelo conceito Amazônia, ou pela 

demanda de clientes por soluções inovadoras para determinados 

problemas dos processos produtivos e também problemas ambientais. 

Na empresa F (do grupo de fitofármacos), o serviço de 

elaboração do Programa de Boas Práticas de Fabricação se mostra 

como algo extremamente inovador para a cadeia produtiva de óleos 

essenciais, do produtor ao comprador. Essa inovação se mostra 

evidente porque através das Boas Práticas, se conseguirá produzir 

óleos essenciais com um grau mínimo de não conformidade, agregando 

com isso valor, que vai além da cadeia produtiva, mas também servirá 

de base para futuros estudos da classe científica do Amazonas, 

distribuindo renda e contribuindo para o desenvolvimento econômico 

regional. 

Empresa Q (do grupo de software) o processo se caracteriza 

inovador tendo em vista que ele permite a integração das informações 

do interior com a capital do Estado do Amazonas (Manaus) 

possibilitando um controle automático dos doadores de sangue do 

interior. Desta maneira, as informações serão mais precisa, pois ate 

então os processos de registro e controle são realizados 

manualmente. 

Na empresa N (do grupo de piscicultura) a grande vantagem 

desta inovação foi a transformação de um produto de baixa utilização, 

praticamente sem valor comercial, que ainda apresenta custos para 

seu descarte e é potencialmente um causador de prejuízos ao meio 
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ambiente, em ingredientes para ração de peixes, uma fonte de grande 

carência para o estado do Amazonas que importa ingredientes e 

rações de outros estados brasileiros que os produzem, encarecendo o 

produto final pelos custos do transporte. Adicionalmente, o que é hoje 

um material de descarte, demandando custos para seu transporte até 

depósitos apropriados de lixo, poderá se transformar em mais uma 

fonte de receita para a empresa. 

O projeto da empresa L (do grupo de alimentos) foi 

desenvolvido com a implementação de tecnologias modernas, 

inovadoras e alternativas na produção do pescado, gerando o 

aproveitamento de espécies de peixe de baixo valor comercial e que 

podem ser adquiridas em abundancia. Assim tal projeto inicia um 

processo de geração de uma indústria pesqueira, provocando 

mudanças também nos hábitos no consumo de pescado. 

As inovações geradas através do cultivo de plantas medicinais 

amazônicas pela empresa G destacam-se o fato de utilizar de forma 

inovadora técnicas de cultivo orgânico dessas plantas, como o crajirú, 

o urucum e outros, pois ate então não havia confiabilidade sobre a 

forma de extração, manuseio e secagem são nativas ou cultivadas 

utilizando-se fertilizantes químicos, herbicidas e ou pesticidas.  

Quanto a empresa R (do grupo de software) o produto foi 

desenvolvido com base na linguagem de programação JAVA, o mesmo 

apresenta um conjunto de característica de inovação assim. O 

Software oferece um novo modelo de gestão ainda não disponível no 

mercado, pois os atuais são parciais e não considera todos os 

requisitos de um Sistema de Gestão da Qualidade e Acreditação 

Hospitalar como, por Exemplo: Software para documentação do 

sistema da qualidade. Assim o produto atende para todos os requisitos 

de todos os 03 Sistemas: Qualidade, Meio Ambiente e Segurança e 

Saúde Ocupacional. 

As evidencias indicam que todas as empresas da amostra para 

gerarem essas inovações precisam de alguma forma interagir com 

demais organizações do sistema de inovação. Desta forma 100% das 

empresas tiveram relação com o Governo neste estudo representado 

pela FAPEAM que através do Programa de Apoio à Pesquisa na 

Empresa proporcionou auxilio - financeiro para o custeio da pesquisa e 
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82% tinham algum vinculo com universidade ou institutos de pesquisa, 

para o desenvolvimento do projeto, pode-se constatar que o 

pesquisador em alguns casos era o próprio empresário que a partir do 

desenvolvimento da pesquisa decidiu em torna-la comercial. 

Assim verificamos que, a principal importância do PAPPE para 

as micro e pequenas empresas é a possibilidade de acesso a recursos 

não-reembolsáveis para o desenvolvimento de projetos de inovação 

tecnológica. E o  estímulo à parceria entre essas empresas e 

universidades, com os centros tecnológicos e os institutos de 

pesquisas. Desta forma, interação entre o setor produtivo e a 

academia é de fundamental importância para a consolidação da cultura 

inovadora nas empresas. 

De forma bastante direta, observa-se que, dentro da categoria 

de ligações formais, os contatos formais com pesquisadores foram a 

ligação majoritária para todos os tipos produtivos: Fitofármacos, com 

26%; Alimentos, com 25%; Artefatos e Artigos Amazônicos, com 25%; 

Piscicultura, com 28,57%; Software, com 40% e Geração de Energia, 

com 33%. 

Já em relação ao tipo de organização envolvida com o 

estabelecimento dessas ligações formais. De acordo com a 

predominância, dentro dessa categoria, dos contatos formais com 

pesquisadores, identificamos que, de todas as ligações formais 

estabelecidas 33,33% com Centro de Informação e treinamento; 22,20% 

pelas Universidades; 18,75% com Institutos de Pesquisa e 13,33% com 

outras instituições. Apesar de parecer irrelevante importante ressaltar 

que esse contato formal com o pesquisador pode gerar outros 

contatos a partir desses, além do que uma identificação inicial, das 

competências e necessidades de cada ator para o processo de 

interação.  

Conforme demonstrado as empresas buscaram estabelecer 

algum tipo de ligação com as organizações de apoio ao sistema de 

inovação , e podem-se perceber os benefícios obtidos com esse 

contato, gerando assim um produto ou processo inovador. 

O cenário que se encontrava o Sistema de Inovação em 

Manaus era de uma forma desagregada onde as produções de C, T&I 
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não tinham um estimulo direcionado para o seu desenvolvimento e 

nem tão pouco podia se perceber algum tipo de interação ou a relação 

era muito irrelevante. 

6. CONCLUSÕES 

As evidências da pesquisa mostraram que o processo inovador 

nas empresas aconteceu devido a busca pela empresa por uma 

relação com a academia e o apoio do governo. Assim com a 

implementação de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento 

de C, T&I no Estado, houve um avanço significativo para não somente 

a criação de vínculos institucionais, mas a consolidação do Sistema de 

Inovação para o Estado do Amazonas. 

Assim as organizações de apoio ao sistema de inovação 

encontram-se aptas para acompanhar o desempenho local das 

empresas principalmente no que se diz respeito às MPE’s. Em relação 

ao estabelecimento de ligações estabelecidas com empresas observa-

se que todas as da amostra tiveram algum tipo de ligação, 

principalmente identificou-se as ligações formais. 

Outro fator importante é que em 100% das empresas da 

amostra a geração do produto ou processo novo só aconteceu devido 

a este novo cenário que vem se estabelecendo em Manaus onde a 

pesquisa passou a ser um bom negócio e a interação governo-

empresa-academia passou realmente a existir. 

Além do que as evidências empíricas mostram como as 

organizações de apoio ao sistema de inovação têm contribuído para o 

desenvolvimento de capacidades tecnológica nas micro e pequenas 

empresas. Seria recomendável que houvesse, um acompanhamento 

sistemático do processo de desenvolvimento de capacidades 

tecnológicas em MPE’s. Assim análises freqüentes e atualizadas 

permitiram a geração de novas evidencias e uma sistematização das 

ações relativas ao fortalecimento do sistema de inovação, podendo 

este contribuir para o surgimento em escala progressiva de  novas 

tecnologias. 

Outro fator importante é que o interesse das empresas pelo 

que faz o pesquisador será incrementado quando ele conseguir 
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evidenciar que essa relação pode gerar lucratividade, pois o 

empresário em qualquer nível (nacional ou multinacional) quer projeto 

pronto e retorno imediato. Buscando sempre atingir, o máximo de 

vantagens fiscais, concentração da produção em poucos países, 

baixos custos e a competência tecnológica local. 

A implementação do programa PAPPE no Amazonas pode 

proporcionar a interação entre governo, empresa e academia e bem 

como a visualização e o alcance da necessidade de fomento a 

empresas para a geração de produtos inovadores independente do 

nível de inovação.   

Os resultados obtidos com o programa contribuirão para 

identificar novas perspectivas de apresentação do conhecimento 

científico e tecnológico dos institutos de pesquisa e da base 

tecnológica das micro e pequenas empresas instaladas no Estado. 

Importante ressaltar os obstáculos quanto a implementação do 

programa, primeiramente de fazer compreender que o investimento 

destinado a inovação requer a criação de facilitadores para a 

desburocratização quanto a liberação dos recursos, para não 

prejudicar a pesquisa, outro entrave é a falta de credibilidade, em 

confiar que a empresa pode receber recursos públicos e aplicá-lo 

diretamente a pesquisa de forma correta. 

O programa evidenciou o empreendedorismo que pode ser 

mostrado com a inauguração de incubadoras e com a evolução das 

empresas incubadas para tornarem-se referência na região e, 

principalmente, em iniciar e mostrar presença de setores produtivos 

desde o artesanato ao desenvolvimento de software. 

É necessário ainda acelerar cada vez mais o processo de 

desenvolvimento de C, T&I no Estado, estabelecendo prioridades, 

implantando políticas públicas com foco em inovação e criando 

mecanismos facilitadores para que a interação entre governo, empresa 

e academia se fortaleça e promova o desenvolvimento local. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Amazônia nesse século XXI continua diante de questões 

cruciais para a humanidade no que tange a preservação de seus 

recursos naturais e biodiversidade. Maior floresta tropical do Planeta, 

a região, ao mesmo tempo em que representa para a sociedade sítio 

estratégico para a conservação, tem um tremendo potencial de manejo 

de seus recursos naturais, além de ser responsável por 

incomensuráveis serviços ambientais prestados ao sistema climático 

global. Ao mesmo tempo, a Amazônia é o território sobre o qual 

incorre grande volume de investimentos em atividades econômicas de 

alto impacto como projetos de infra estrutura, geração de energia, 

monoculturas, pecuária extensiva, além de exploração direta dos 

recursos naturais como mineração, madeira e recursos pesqueiros em 

grande escala. 

Conseguindo manter a maior parte de sua camada florestal 

íntegra, foi na região sul do estado do Amazonas que detectou-se nos 

últimos 20 anos os maiores picos de desmatamento acompanhando 

focos de calor e aberturas de ramais clandestinos (IMAZON 2010), 

sendo que o processo de alteração paisagística e ecossistêmica se 

deu como conseqüência de projetos pioneiros colocados em prática 

pelo governo brasileiro desde a década de 1970 como os de abertura 

das rodovias BR 364 e BR 230 que geraram impactos ambientais e 

transformações sociais irreversíveis.  
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Verificou-se no ano de 1995 29.059 km2 de desmatamento em 

toda a região sulamazônica. Dez anos após, um novo pico de 

desmatamento com 18.793km² de área desmatada. A estabilização 

econômica brasileira e o incentivo a atividades produtivas como a 

pecuária extensiva e o cultivo de monocultura em grande escala foram 

fatores que contribuíram para essa cultura do desmatamento. Estamos 

falando da maior taxa de desmatamento registrada desde o final do 

período militar. A região norte do Brasil continua sendo atrativa pela 

sua indefinição fundiária e o baixo preço das terras (MENEZES 2009).  

No ano de 2011 novamente o desmatamento na Amazônia 

avançou (IMAZON 2011). Foram 141,6 Km2 de desmate no período 

entre 2009 e 2010 na região sulamazonica. O município de Lábrea foi 

responsável por 30% desse desmatamento com uma área de 42 km2 

destruídas dentro de seus limites territoriais. Entre os meses de 

agosto e novembro de 2012, ocorreu em Lábrea uma devastação de 

1.206 quilômetros quadrados.   

Em 1998 foram colhidas 796 toneladas de soja em 587 

hectares de área plantada na região sul do Amazonas (MENEZES 

2009). Em contrapartida o município de Lábrea foi o campeão do 

desmatamento naquele ano com aumento de 87% no período de 2003-

2004, segundo dados Instituto Nacional de Pesquisas Especiais, o 

INPE. O Ministério do Meio Ambiente do Brasil apontou Lábrea como o 

13º na lista dos 36 que mais desmataram a Amazônia nos últimos 

meses do ano de 2007. No período entre 2006 e 2007, 23 focos de 

calor e 52 km2 de área desmatada em Lábrea que representa 4,6% da 

área do município, fator que contribuiu para a sua entrada no ranking 

do Ministério do Meio Ambiente, o único município do estado do 

Amazonas a figurar na lista dos municípios prioritários para as 

políticas públicas ambientalistas. 

O presente artigo tem como objetivo relatar a experiência de 

um conjunto de organizações da sociedade civil voltadas ao ideal da 

conservação ambiental em prol do desenvolvimento sustentável 

aderindo a uma política pública do governo brasileiro – a Operação 

Arco Verde Terra Legal. De forma inédita e inovadora, essas 

organizações se estabeleceram em grupos temáticos (GTs), os quais 

se propuseram a questionar, a dialogar e também a incrementar o 
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cardápio de políticas públicas pactuado entre entes governamentais 

para os municípios com elevados índices de desmatamento. Essa 

experiência se passou no município de Lábrea, às margens do rio 

Purus. 

2. OPERAÇÃO ARCO VERDE TERRA LEGAL 

O decreto 7.008/2009 do Governo Federal instituiu a 

Operação Arco Verde Terra Legal, como um conjunto de ações 

positivas complementares as ações da Operação Arco de Fogo. A 

Operação Arco Verde faz parte do plano de ação do governo federal 

para prevenir e controlar o desmatamento na Amazônia Legal, isso no 

âmbito do PPCDAM - Plano de Ação para a prevenção e o controle do 

desmatamento na Amazônia legal e do Plano Amazônia Sustentável, o 

qual propôs objetivos e metas de redução das taxas de desmatamento 

na zona do ‘Arco do Desmatamento’, e nos municípios prioritários 

detectados pelo Ministério do Meio Ambiente.  

Inicialmente a Operação Arco Verde Terra Legal tinha como 

objetivo complementar e coordenar 2.200 ações então em execução 

em 43 municípios considerados prioritários para ações de prevenção, 

monitoramento e controle do desmatamento. Juntos esses municípios 

foram responsáveis por 53% do desmatamento da Amazônia. 

A idéia era realizar um trabalho integrado envolvendo vários 

órgãos da administração federal, num mutirão que, segundo o 

Ministério do Meio Ambiente, percorrera até aquele momento 25 mil 

quilômetros para conscientizar governos locais, lideranças 

comunitárias, sindicatos de trabalhadores e iniciativa privada. Desse 

modo era um objetivo explicitado da Operação Arco Verde Terra Legal 

a promoção da cidadania, distribuição de renda e geração de 

oportunidade à população Amazônica em atividades não impactantes 

ao meio ambiente como o extrativismo e pesca artesanal. 

A coordenação desta agenda pública era feita através de um 

comitê gestor nacional, reproduzido depois nos níveis estadual e 

municipal nos diversos municípios da Amazônia dentro do chamado 

“arco do desmatamento”. As coordenações locais foram criadas 

visando considerar as peculiaridades locais. 
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Com a gigantesca dimensão territorial de 68.234 km2 de 

extensão, Lábrea se concebe como “Lábrea sede”, que compreende 

zonas rurais ribeirinhas ao longo do curso do rio Purus e afluentes e 

“Sul de Lábrea”, na fronteira com o estado de Rondônia. Essa 

característica de grande território e sede municipal na beira de um rio 

principal é compartilhada com os municípios vizinhos da fronteira ao 

sul do Amazonas acima citado.  

De fato é no sul de Lábrea que foram constatadas as maiores 

taxas de desmatamento e focos de calor nas últimas décadas por 

conta de ser aquela região onde a fronteira de desmatamento avança 

de modo mais pujante via grilagem de terras para conversão da 

floresta em pastagens. Dados do Zoneamento Ecológico Econômico da 

Sub Região do Purus (AMAZONAS, 2011) demonstram que é naquela 

região que o PIB de municipal aumentou vertiginosamente na 

proporção do aumento da atividade pecuária estabelecida as custas do 

corte raso da floresta primária. Assim, em 2008, Lábrea apresentou o 

maior Produto Interno Bruto (PIB) da região chegando 9º maior PIB do 

Estado do Amazonas, registrando um crescimento de 496,9% em 06 

anos (2002 a 2008). Em 2002, quase metade da produção agropecuária 

da região se concentrava no município de Boca do Acre, município 

vizinho a Lábrea em sua porção sudoeste. Naquele ano Lábrea 

respondia apenas por 18,3% do PIB total da sub região do Purus 

(AMAZONAS 2011). Passados 6 anos, a participação relativa de 

Lábrea triplicou, atingindo quase 73%, com um crescimento de 

1.254,5%, de acordo com os dados do zoneamento. 

Se tomarmos em contrapartida os indicadores sociais de 

Lábrea, notaremos uma enorme discrepância entre avanço do PIB e 

seu índice de desenvolvimento humano para o período, um IDH de 

0,531 em 2010, considerado muito baixo pelo Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Para se ter uma idéia o índice 

de analfabetismo entre jovens de 15 a 24 anos em Lábrea era de 9,8% 

em 2010. Entre idosos de 60 anos ou mais o analfabetismo chega a 

71%.  A renda média da população também é baixíssima, sendo que o 

rendimento mensal domiciliar per capta nominal apurado pelo IBGE em 

2010 foi de R$ 206 reais, caindo para apenas R$139 reais para a zona 

rural (IBGE,2010). 
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Ao falarmos do Sul de Lábrea, estamos falando da área de 

influencia da BR 364 que liga Porto Velho a Rio Branco, no Acre, a 

mesma estrada que motivou a luta do Conselho Nacional do 

Seringueiros (CNS) culminando no assassinato do líder sindicalista 

Chico Mendes em 22 de dezembro de 1989, região também vizinha aos 

distritos de Vista Alegre do Abunã, Nova Califórnia e Extrema, onde a 

Comissão Pastoral da Terra tem registrado em média um assassinato 

por ano de lideranças rurais. Também margeia aquela região, a BR-

317que se  constitui na porção inicial da Rodovia do Pacífico ligando o 

Brasil ao oceano pacífico. Esta estrada corta o município de Boca do 

Acre e as estradas vicinais que ali começam constituem-se na 

principal via de acesso ao sul de Lábrea. Ao longo desta estrada 

intensos conflitos fundiários envolvendo grileiros, fazendeiros, 

populações tradicionais, posseiros e indígenas foram deflagradas 

ocasionando o assassinato de cerca de 40 trabalhadores rurais em 

cinco anos. 

Outro dado que impressiona sobre a região sul de Lábrea é em 

relação ao setor madeireiro. Segundo um estudo Banco da Amazônia, 

Lábrea liderou o setor madeireiro entre os anos 2005 e 2008 com a 

exploração de em média 100 mil metros cúbicos de madeira em tora – 

110.343m3 em 2008. Dos cinco planos de manejo empresariais 

requeridos ao órgão de fiscalização e licenciamento ambiental do 

estado do Amazonas todos se localizam na região sul de Lábrea. e 

comunitários o que nos faz refletir novamente sobre a importância da 

região para o PIB municipal. Não por acaso o pedido de criação de 

uma Reserva Extrativista, a Reserva Extrativista do Rio Ituxi ficou 

literalmente estacionado no Ministério de Minas e Energia por 

consequência de inúmeros pedidos para aproveitamento hidroelétrico 

nos rios Siriquiqui e Curequetê e Ituxi , alguns deles pertencentes ao 

grupo do então governador do estado de Rondônia Ivo Cassol . O 

conhecido potencial mineral da bacia hidrográfica do Ituxi também 

influenciou na quase negativa do estado em decretar aquela Reserva 

Extrativista (ALEIXO 2011). 

Em resumo, os interesses na região sul de Lábrea são 

evidentes – potencial mineral, potencial hidroelétrico, terras, madeira, 

gado e soja, commodities que de um modo geral estão alavancando o 
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crescimento econômico brasileiro nas duas ultimas décadas e que 

talvez por isso mesmo atividades apoiadas pelo governo mesmo que as 

custas de violações de direitos humanos como é o caso do sul de 

Lábrea. 

É em “Lábrea Sede”, entretanto, às margens do rio Purus,onde 

reside a grande maioria da população nativa, seus Povos Indígenas, 

Populações Extrativistas de tradição ribeirinha, que organizações 

populares capitaneadas pela Comissão Pastoral da Terra (CPT), 

Conselho Nacional das populações Extrativistas (CNS) e diversas 

associações criadas no influxo de intensas lutas sociais que foram 

criadas áreas protegidas – Terras Indígenas e Unidades de 

Conservação de uso sustentável a partir da década de 1990 e primeira 

década do ano 2000 (FRANCO 2010).  

No ano de 2006 o governo federal estabeleceu na região de 

influencia da BR 319 uma ALAP e em 2008 foram criadas Unidades de 

Conservação Federais e estaduais na região do interflúvio Purus – 

Madeira. Quatro importantes Unidades de Conservação Federais foram 

criadas em Lábrea , as Reserva Extrativistas do Médio Purus e do rio 

Ituxi, a Floresta Nacional do Iquiri e o Parque Nacional Mapinguari, que 

juntos somam uma área de 3.695.430,00 hectares e, juntamente com 

as já reconhecidas terras indígenas vieram a formar um grande 

mosaico de áreas protegidas. Essa “nova configuração territorial” fez 

com que mais de 70% do território de Lábrea fosse considerado ‘Área 

Protegida’. 

Foi o contexto da repavimentação da BR 319 ligando Porto 

Velho a Manaus que motivou a criação e a consolidação de dois 

grandes mosaicos de Áreas Protegidas na região do interflúvio Purus-

Madeira, com o intuito de impedir que seu asfaltamento causasse o 

desmatamento através da penetração na floresta dos tradicionais 

agentes econômicos causadores de desmatamento. Tais mosaicos 

compreendem as Unidades de Conservação Federais e Estaduais , de 

uso sustentável e de proteção integral, que vieram a se somar com as 

Terras Indígenas as quais tiveram seu processo de reconhecimento na 

década de 1990, mas que nas décadas posteriores sofreram pressões 

de setores da sociedade brasileira , do congresso nacional, executivos 
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estaduais e municipais respaldados muitas vezes pelo próprio judiciário 

contra novas demarcações e ampliações de áreas já reconhecidas 

As forças políticas adversas às populações tradicionais e 

indígenas sempre primaram pela organização quando se tratava de 

impedir a criação de áreas protegidas. Os governantes de Lábrea, ao 

se referirem ao desmatamento que motivou a entrada do município até 

então como o único do Amazonas na “lista suja” do Ministério do Meio 

Ambiente, sempre afirmaram que não tem a menor governança ou 

controle sobre o sul do município entraram com reclamação junto ao 

supremo para impedir a ampliação de uma terra indígena. A presença 

de latifundiários influentes na região durante a audiência publica sobre 

a criação do projeto de assentamento Projeto de Assentamento 

Florestal Curequetê em Lábrea sede foi emblemática exatamente 

como ocorreu nas audiências publicas para a criação das Reservas 

Extrativistas do Médio Purus e Ituxi. O grupo político dominante em 

Lábrea se reveza na exploração predatória de recursos naturais na 

região, useiros de práticas de cobrança de aviamento das populações 

tradicionais por gerações, organizadores de ações de extração de 

madeira ilegal, predação de lagos, queimadas e derrubadas sem 

nenhuma preocupação ambiental e que, por razões óbvias foi 

radicalmente contrário à decretação das duas Reservas Extrativistas 

Ituxi e Médio Purus (ALEIXO 2011, Pag.50). 

Finalmente, e citando novamente o Zoneamento Ecológico 

Econômico para a sub região do Purus destacamos a vitória do setor 

ruralista regional ao conseguir aprovar a reserva legal de 50% para 

áreas desmatadas no sul de Lábrea e Boca do Acre. Os fazendeiros, 

organizados em associação tiveram importante apoio já que o contexto 

da discussão do Zoneamento Ecológico Econômico coincidiu com o 

contexto da discussão nacional sobre o Novo Código Florestal , cuja 

relatoria estava nas mãos então Deputado Federal Aldo Rabelo. O 

Deputado liderou caravana ao município de Boca do Acre onde 

ocorreu uma audiência publica com a presença de pequenos 

agricultores e dos fazendeiros, os primeiros insatisfeitos com as 

pesadas multas aplicadas pela fiscalização ambiental federal nas 

pequenas áreas desmatadas num momento anterior por incentivo do 

próprio governo por meio do Instituto de Colonização e Reforma 
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Agraria.  A conquista do direito de 50% de reserva legal na opinião de 

analistas acabaria reforçando a tese do “fato consumado” abrindo 

precedente para outras áreas da Amazônia predadas pelo processo de 

grilagem de terras e toda a violência nele embutida. 

4. OPERAÇÃO ARCO VERDE TERRA LEGAL COMO AÇÃO 

MERAMENTE POLÍTICA 

O dia 15 de outubro de 2009 marca a data em que chega a 

“Caravana Arco Verde Terra Legal” em Lábrea, com toda a pompa e 

mobilização política junto às comunidades carentes do entorno que o 

então prefeito de Lábrea, Gean Campos Barros convocou, assinando, 

juntamente com o representante do governo do estado do Amazonas e 

o representante do governo federal a  “Agenda de compromissos pela 

redução do desmatamento e das queimadas, pela valorização da 

floresta e da economia local e pelo fortalecimento da cidadania”(MDA, 

2009).  

Essa extensa agenda foi apresentada durante um evento de 

dois dias realizado no município com participação de entes federais, 

estaduais além da prefeitura local, contando ainda com pouca, mal 

mobilizada, e tímida participação da sociedade civil local.  

Uma agenda de compromissos ali firmada entre três esferas 

governamentais envolvia os eixos da regularização fundiária, 

regularização ambiental e produção sustentável, enfeixando ações 

pontuais e estruturantes com o objetivo de resolução dos problemas 

conexos a cada um dos eixos assim como os órgãos públicos 

responsáveis pela sua execução. O mote do debate era a realização de 

uma verdadeira varredura com o objetivo de promover a regularização, 

ambiental, fundiária assim como ações envolvendo os diversos setores 

econômicos e políticos num pacote de “desenvolvimento sustentável”. 

A agenda de regularização fundiária abarcava dois eixos: o 

aumento da governança dos órgãos fundiários em Lábrea, de modo 

especial na região sul do município, aquela que, como já descrito 

consiste em ‘zona crítica’ de desmatamento e violência, e ações 

diversas de ordenamento territorial e regularização fundiária. No 

primeiro eixo são contempladas ações de reativação do escritório do 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária de forma a 
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garantir presença do órgão no município para atender as “demandas 

da reforma agrária”, e a criação e instalação de um distrito no sul de 

Lábrea, com um rol de ações federais e estaduais com vistas a 

garantir maior cobertura e presença do Estado na região, abarcando 

ações diversas desde Assistência Técnica e Extensão Rural até 

regularização fundiária. No segundo eixo encontramos ações de 

regularização fundiária em terras federais e estaduais, das Unidades de 

conservação existentes no município com variadas intervenções: 

identificação e destinação de áreas de floresta e urbana, organização e 

geração de informações. 

A agenda de regularização ambiental era diversa e extensa, 

evidenciando a demanda reprimida da questão em Lábrea. A agenda 

contemplava ações estruturantes, como a realização do Zoneamento 

Ecológico Econômico da sub região do Purus (naquele momento já em 

elaboração por parte da Secretaria de Meio Ambiente do estado do 

Amazonas), pacto contra o desmatamento ilegal, promoção da 

descentralização ambiental com a proposta de fortalecimento da 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Lábrea e abertura de um 

escritório do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas – IPAAM, 

órgão fiscalizador. Também ações de regularização ambiental das 

propriedades rurais com ênfase na recuperação de áreas de 

preservação permanente, recuperação de áreas degradadas, reserva 

legal e recursos hídricos, com a realização do Cadastro Ambiental 

Rural, licenciamento ambiental e políticas públicas incidentes sobre a 

área urbana tais como resíduos sólidos e saneamento básico. 

Enfim o último eixo da Operação Arco Verde Terra Legal em 

Lábrea era o do desenvolvimento da produção sustentável que 

contava comum elenco grande de ações que envolviam o fomento e 

apoio a diversas cadeias produtivas da sociobiodiversidade: pesca, 

castanha, borracha, madeira, agricultura familiar,turismo, assim como 

das tradicionais como a pecuária extensiva.Além desses, um outro eixo 

contemplava propostas de  solução dos “elos críticos” tais como 

crédito, financiamento e assistência técnica ao produtor. No 

entendimento dos agentes públicos ali presentes, este eixo 

representava o corolário das ações, demonstrando a viabilidade da 

“geração de riqueza com a floresta em pé”. 
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Por sua natureza, a agenda de compromissos da Operação 

Arco Verde Terra Legal em Lábrea previa ações pontuais e conjuntas 

de ministérios e secretarias estaduais e municipais, ações estas que 

se articulariam no espaço público sendo monitoradas pela sociedade 

civil. Assim, uma tarefa tão importante como exaustiva da Agenda 

Arco Verde em Lábrea era a promoção da capilarização das políticas 

públicas de combate ao desmatamento previstas pelo Ministério do 

Meio Ambiente através de ações concretas de secretarias estaduais e 

federais no território, de modo a promover a implementação da agenda 

pactuada revertendo a espiral de desmatamento, promovendo o 

desenvolvimento sustentável. 

5. A ENTRADA DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA NA AGENDA 

DA OPERAÇAO ARCO VERDE TERRA LEGAL  

Passado o momento político da Operação Arco Verde Terra 

Legal em Lábrea, a agenda de compromissos ficou totalmente 

congelada, os entes públicos dispersos e a prefeitura municipal 

totalmente neutra.  Um sério problema de governança foi constatado 

porquanto nem a prefeitura municipal, minada por sua incompetência e 

descompromisso político com o meio ambiente não a implementou, 

tampouco a mobilizada sociedade civil local sentiu-se comprometida 

com a mesma. 

No mês de maço de 2010 ocorreu um conflito envolvendo 

governo estadual, federal e prefeitura que trouxe novamente à tona o 

debate acerca da necessidade de ações de combate ao desmatamento 

e desenvolvimento sustentável, dessa vez dentro da própria sede 

municipal. A Operação Matrinxã, deflagrada pelo Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade, com base em denúncias de 

retirada de madeira ilegal na Reserva Extrativista Médio Purus 

apreendeu uma quantidade de madeira que abasteceria os serrarias e 

movelarias locais, algumas delas de propriedade de detentores de 

poder econômico e político labrenses. Apesar da presença de atores 

com poder econômico, o setor moveleiro e de pequenas serrarias de 

Lábrea é formado por pequenos industriais urbanos, grande parte 

contando com mão-de-obra familiar cujas oficinas funcionam nos 

fundos de suas casas, movendo um pequeno setor industrial local que 
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envolve centenas de famílias abastecendo um mercado urbano de 

móveis e artefatos necessários a construção de moradias tais como 

tábuas, portas, cercas e janelas. Por ocasião da apreensão da madeira 

por parte do órgão de fiscalização do governo federal, foi organizada 

uma manifestação maciça de trabalhadores da cadeia produtiva da 

madeira, de modo especial os pequenos moveleiros e donos de 

pequenas serrarias de Lábrea. Este setor é vítima das contradições 

inscritas num município como Lábrea: ao mesmo tempo em que 

objetivava a legalidade em suas pequenas atividades, se aproveitava da 

situação de ilegalidade geral no tocante à extração de madeira.  

Este conflito envolveu, além dos poderosos de sempre em 

Lábrea, dos moveleiros e pequenos serradores, atores bem situados 

no campo político amazonense como a secretária estadual de meio 

ambiente, um deputado estadual e os políticos locais.Havia 

estremecimentos entre o Ministério do Meio Ambiente, de modo 

especial do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

a Secretaria de Meio Ambiente estadual desde a criação de Unidades 

de Conservação Federais (e não estaduais) na região, elemento que foi 

potencializado pelas alianças políticas existentes entre o governo 

estadual e seus aliados na assembléia legislativa e os grupos políticos 

locais. Neste momento conflituoso em que havia um consenso de 

contestação ao trabalho de fiscalização realizado pelo Instituto Chico 

Mendes, estas forças políticas se articularam e fizeram do conflito de 

março de 2010 mais um round na contestação da existência das 

Unidades de conservação de Lábrea. A intenção política manifestada 

então era clara: no mínimo o abrandamento das ações de fiscalização 

por parte do Instituto Chico Mendes, no máximo, sua retirada do 

município. 

Uma reunião da câmara de vereadores de Lábrea foi realizada 

nesse mesmo dia 10 de março de 2010, com multidão à porta, e as 

críticas verbalizadas pelas autoridades estaduais e municipais ecoaram 

os argumentos veiculados na época da luta pela decretação das 

Reservas Extrativistas em que estes grupos de antagonizaram: se 

centraram nas ações do Instituto Chico Mendes com afirmações duras 

da própria secretária do meio ambiente do Amazonas dizendo-se 

defensora dos “pobres” prejudicados pelas ações de fiscalização do 
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instituto. O prefeito do município e o corpo de vereadores anti–

Reservas se fortaleceram politicamente com o fato acusando a 

fiscalização ambiental e a gestão das Reservas de injustos e 

insensíveis as causas populares. Naquele momento os fiscais do 

Instituto Chico Mendes acionaram a presidência do órgão e a Policia 

Federal , tendo que deixar o município às pressas em avião fretado. 

Outra repercussão direta deste evento foi em 05 de maio do 

mesmo ano, quando a Comissão da Amazônia, Integração Nacional e 

Desenvolvimento Regional da Câmara dos Deputados, em atendimento 

ao Requerimento nº 650, de 2010, de autoria de dois Deputados 

Federais do Amazonas, chamaram um debate em torno da Operação 

Matrinxã em Lábrea. Os ânimos voltaram a se acirrar entre servidores 

do Instituto Chico Mendes e a secretária estadual de meio ambiente 

como entre aqueles “pró” e ”contra” as Reservas Extrativistas no 

nível local. 

Após essa sequência de incidentes decorrentes de ações de 

comando e controle o Instituto Chico Mendes se mobilizou para 

retornar à cidade de Lábrea, dessa vez propondo uma avaliação de 

suas ações da Operação Arco Verde e daí retomar a agenda no 

município. Essa nova “caravana” ocorreu no dia 12 de maio de 2010, 

por iniciativa dessa autarquia federal, de fato o ente designado pela 

Casa Civil da Presidência da República como ponto focal do governo 

federal para os assuntos da referida operação em Lábrea, e que 

procurou rearticular todos os envolvidos na agenda de compromissos. 

Naturalmente o clima foi desfavorável em relação ao poder público 

municipal, chegando ao ponto do então prefeito Gean Barros sequer 

receber os representantes do Instituto Chico Mendes presentes na 

cidade, chegando mesmo a declarar que “não queria saber mais de 

Operação Arco Verde no seu município”. Os presentes marcaram 

nova reunião no dia 28 de junho, dessa vez com um esforço de 

mobilização das entidades e associações locais. 

A prefeitura de Lábrea, liderada pelo prefeito e vereadores anti 

Reservas, chegou a producir um relatório detalhado sobre o episódio 

do dia 10 de março de 2010, cooptando alguns representantes de 

classe para assinarem junto tal documento. No nível estadual o 

legislativo do Amazonas também votou moção de repúdio à 
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fiscalização do Instituto Chico Mendes , moção esta proposta pelo 

deputado estadual Adjunto Afonso, integrante de comitiva que 

adentrou a casa da servidora do Instituto Chico Mendes em Lábrea. 

A mobilização para a participação da sociedade civil para sua 

entrada de fato na agenda de compromissos anteriormente proposta 

se deu dentro de todo esse contexto de agitação social com 

interesses de classe em jogo muito embora sem que essas categorias 

houvessem ainda se colocado de forma organizada. Finalmente, nos 

dias 22 e 24 de junho de 2010 representantes desses setores, 

juntamente com um conjunto de organizações da Sociedade Civil de 

Lábrea, se reuniram para ler o documento da “Agenda de 

Compromissos”  assinado por representantes das três esferas de 

governo . Chegaram a conclusão que diversos pontos ali 

compromissados pelos governos já eram ações trabalhadas pelos 

grupos sociais. Dessa reunião sai a Carta da Sociedade Civil à 

Operação Arco Verde Terra Legal de Lábrea, um documento 

amplamente divulgado e lido na reunião de rearticulação da agenda de 

compromissos no dia 28 de junho de 2010. Assinaram a referida carta 

instituições de peso regional como a Comissão Pastoral da Terra 

(CPT), o Conselho Nacional das Populações Extrativistas (CNS), 

Sindicado dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Lábrea 

(STTRL), Federação das Organizações Comunidades Indígenas do 

Médio Purus (FOCIMP), Grupo de Trabalho Amazônico (GTA) dentre 

muitas outras. 

Na “Carta da Sociedade Civil a Operação Arco Verde de 

Lábrea” de 28 de julho de 2010,os movimentos sociais locais deixaram 

claro que muitas das ações propostas eram de fato ações já 

encabeçadas por setores do movimento social local e ONGs e 

entidades de apoio. Outras eram obrigações do Estado 

compromissadas na audiência publica durante a caravana. Dessa 

forma, a carta, ao ser lida na reunião com representantes do governo 

sacramentou a entrada da Sociedade Civil na agenda de governo, 

sendo a base para criar, por sugestão dos facilitadores do processo, o 

“Comitê Gestor Local da Operação Arco Verde Terra Legal” em 

Lábrea, arranjo reconhecido pelo Comitê Gestor Nacional como 
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referencia em relação a todos os municípios contemplados na 

Operação Arco Verde Terra Legal no Brasil. 

6. METODOLOGIA DA AÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL NA RETOMADA 

DA OPERAÇÃO ARCO VERDE EM LÁBREA 

Na reunião de retomada da OAV em Lábrea, a sociedade civil 

propôs que fossem organizados ‘Grupos Temáticos’, ou simplesmente 

‘GTs’,com o objetivo de discutirem mais amiúde as propostas e ações 

envolvendo os atores locais em sua implementação, a saber: 

Tabela 1: Organização dos Grupos Temáticos de Acompanhamento da 

Operação Arco Verde Terra Legal em Lábrea 

Pesca Madeira 
Extrativismo e 

Agric. Familiar 

Reagularizaçã

o Fundiária 

APEL(Associação 

de Pescadores de 

Lábrea) 

ASMADEL(Associaç

ão dos Pequenos 

Madeireiros e 

Serradores de 

Lábrea) 

CNS (Conselho 

Nacional das 

Populações 

Extrativistas) 

ICMBIO 

COLÔNIA DOS 

PESCADORES Z-

11 

APEMOL(Associação 

dos Pequenos 

Moveleiros de 

Lábrea) 

GTA(Grupo de 

Trabalho 

Amazônico) 

SEMMA 

(Secretaria 

Municipal de 

Meio 

Ambiente) 

ICMBIO ICMBIO STTRL(Sindicat

o dos 

Trabalhadores e 

Trabalhadoras 

Rurais de 

Lábrea) 

CAMARA DE 

VEREADORE

S 

ATAMP(Associaçã

o dos 

Trabalhadores 

Agroextrativistas 

do Médio Purus) 

APADRIT 

(Associação dos 

Produtores 

Agroextrativistas da 

Assembleia de Deus 

COOPMAS 

(Cooperativa 

Mista 

Agroextrativista 

do Sardinha) 

CPT 
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Fonte: Instituto Internacional de Educação do Brasil, 2009. 

Cada grupo temático passou a se reunir organicamente e tocar 

a agenda da Operação Arco Verde Terra Legal em Lábrea, porém, com 

efetividade limitada porquanto a não participação de entes federais, 

estaduais e municipais importantes em muitas de suas reuniões. Com 

do rio Ituxi) 

APADRIT SEMMA ATAMP INCRA 

SEMPA IDAM APADRIT CNS 

IDAM PRELAZIA DE 

LÁBREA 

ASPACS FUNAI 

CETAM CAMARA DE 

VEREADORES 

APAC-JG 

(Associação 

dos Produtores 

Agroextrativista

s da 

Comunidade 

José 

Gonçalves) 

 

SEMMA  ADS  

CPT  IDAM  

CAMARA DE 

VEREADORES 

 PRELAZIA DE 

LÁBREA 

 

FOCIMP 

(Federação das 

Organizações e 

Comunidades 

Indígenas do 

Médio Purus) 

 SEMPA 

(Secretaria 

Municipal de 

Produção e 

Abastecimento) 

 

OPAN (Operação 

Amazônia Nativa) 

 ICMBIO  
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efeito, somente organismos federais ou estaduais sediados no 

município se fizeram presentes nas reuniões dos grupos temáticos, 

como é o caso do IDAM e do ICMBio.  

O Grupo Temático da Pesca foi composto pela Colônia de 

Pescadores Z -11 de Lábrea, a Associação de pescadores de 

Lábrea(APEL), além da Associação dos Trabalhadores 

Agroextrativistas do Médio Purus (ATAMP), da Federação das 

Organizações e Comunidades Indígenas do Médio Purus (FOCIMP), da 

Fundação Nacional do Índio (FUNAI), da Operação Amazônia 

Nativa(OPAN),  Prelazia de Lábrea e o Instituto de Desenvolvimento 

Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (IDAM). 

O tema aglutinador desse grupo temático era a concretização de um 

amplo acordo de pesca na região do Médio Purus, passando por 

acordos dentro das unidades de conservação, envolvendo as terras 

indígenas visando à conscientização e o controle da pesca predatória. 

Das ações previstas na agenda de compromissos da Operação Arco 

Verde para o tema da pesca, apenas aquelas de caráter emergencial e 

político foram cumpridas em sua integridade, como a entrega de 

carteiras de pescadores na sede municipal e kits feira do pescado para 

a prefeitura de Lábrea e para a Associação dos Pescadores de Lábrea. 

Agendas estruturantes que demandavam um esforço e investimento a 

médio prazo iniciaram mas não avançaram. O Ministério da Pesca 

considerado pelo grupo um parceiro central juntamente com o 

Instituto Chico Mendes chegou a visitar 6 comunidades na Reserva 

Extrativista Médio Purus no ano de 2010, e junto com a Associação de 

Pescadores, Instituto Chico Mendes e Comissão Pastoral da Terra, 

realizou a primeira fase de um Diagnóstico Rápido da Pesca (DRP), 

ação que parou por aí. A continuidade dessa ação viabilizaria a 

implantação de um Centro Integrado de Pesca Artesanal(CIPAR). Num 

momento seguinte o grupo temático da Pesca de Lábrea já constituído 

foi a Brasília a procura do Ministério da Pesca, onde ouviu a resposta 

de que o “Ministério havia sofrido corte de orçamento” o que muito 

desanimou a comitiva de Lábrea naquele momento.  

O Instituto Chico Mendes não priorizou a realização dos 

acordos de pesca na jurisdição das Reserva Extrativista, os conflitos 

não cessaram , o manejo de animais silvestres (manejo do jacaré) não 
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chegou a ser discutido, os entes federal e estadual não se 

aproximaram do grupo.  Em contrapartida as instituições não 

governamentais realizaram em julho de 2011 o “I Seminário Regional 

da Pesca”, em Lábrea, com participação de pescadores dos 

municípios vizinhos de Canutama e Tapauá. A organização desse 

evento mobilizou todo o grupo, que em seguida voltou a se mobilizar 

em torno da construção de uma proposta para o Fundo dos Direitos 

Difusos do Ministério da Justiça, o qual objetivava a concretização da 

realização dos acordos de pesca e várias ações de educação 

ambiental. A entrada do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do 

Amazonas (IFAM), fortaleceu ainda mais o grupo, já que entrou com o 

aporte educacional e tecnológico. 

No grupo temático da madeira se fizeram presentes os 

próprios presidentes das associações de pequenos moveleiros e dos 

pequenos serradores de Lábrea, com grande interesse em se 

regularizar e continuar desenvolvendo suas atividades sem a 

insegurança de serem fiscalizados e punidos em ações de comando e 

controle dos órgãos ambientais. Integraram também o grupo: o 

Instituto Chico Mendes para a Conservação da Biodiversidade, o 

Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do 

Estado do Amazonas, a associação representativa da Reserva 

Extrativista do rio Ituxi, e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a 

Câmara de Vereadores de Lábrea. A entrada dos moradores da 

Reserva Extrativista do Ituxi nesse grupo se deu a partir da iniciativa 

da gestão da reserva de viabilizar um plano de manejo madeireiro 

experimental dentro a Unidade de Conservação Federal, demanda 

antiga dos moradores antes mesmo da criação da Reserva.  Formou-

se assim dentro do grupo temático da madeira de Lábrea um sub-

grupo de trabalho, dedicado ao desenvolvimento e real implementação 

de um plano de manejo florestal comunitário naquela Reserva 

Extrativista com o objetivo de identificar, capacitar, e captar recursos 

para a implementação de um negócio comunitário. Dessa forma, o 

Serviço Florestal Brasileiro foi convidado para a elaboração de um 

plano de negócios. O técnico florestal do governo do estado lotado em 

Lábrea acompanhou todas as atividades de campo. Esse grupo de 

instituições interessadas no desenvolvimento do manejo em área de 

reserva foi reforçado com parcerias de organizações não 



Josinaldo Aleixo de Souza | Joedson Quintino da Silva | Marcelo Horta Messias Franco 

109 

governamentais e instituições de ensino e pesquisa como o Instituto 

Federal de Ciência e Tecnologia do Amazonas, o IFAM – Campus 

Lábrea, avançando assim para uma discussão regional em torno da 

questão do Manejo Florestal. Mesmo depois do fim da Operação Arco 

Verde Terra Legal  o grupo temático continuou se reunindo e formulou 

um plano de ação que visava, entre outras ações, o apoio à 

organização social dos manejadores, capacitações e um diagnóstico da 

cadeia produtiva da madeira. Importante ressaltar que as ações 

previstas para o tema da madeira dentro da Operação Arco Verde 

Terra Legal dependiam do andamento das ações de outros dois eixos, 

como o eixo da regularização fundiária e o da regularização ambiental, 

eixos estes que pouco avançaram. Do ponto de vista dos integrantes 

desse grupo, as ações pactuadas nesses eixos avançaram de forma 

tímida e com pouco interesse do poder publico municipal, o qual, em 

tese, deveria ser o principal interessado na mudança de modelo de 

desenvolvimento. De toda forma a Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente de Lábrea foi estruturada com seus técnicos beneficiados 

com algumas capacitações. O compromisso do Estado do Amazonas 

em abrir um escritório do seu Instituto de Proteção Ambiental  num 

movimento de descentralização das ações de fiscalização e 

licenciamento ambiental por parte do Governo Federal, não se 

concretizou, deixando Lábrea descoberta. O Instituto de Colonização e 

Reforma Agrária - INCRA,  também jamais cumpriu o compromisso de 

alocar servidores no escritório em Lábrea, dificultando uma ação 

proposta pelo grupo da madeira de viabilizar um manejo florestal no 

projeto de assentamento do rio Paciá, localizado na rodovia 

Transamazônica a BR 230. 

Regularização fundiária: assim com no caso da pesca e madeira 

pouco se cumpriu da agenda de compromissos da Operação Arco 

Verde Terra Legal no tema regularização fundiária. Esse grupo 

temático, no entanto, propôs um plano de trabalho, organizando, em 

parceria com o Instituto Chico Mendes e a Comissão Pastoral da 

Terra, o primeiro seminário temático sobre regularização fundiária na 

região do rio Purus. Tal seminário conseguiu trazer para a mesa 

comunitários, organizações sociais e governamentais com poder de 

decisão, como a Secretaria de Patrimônio da União, coordenadores do 

Instituto Chico Mendes, Programa Terra Legal e Instituto de Terras do 
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Amazonas (ITEAM). O seminário ocorreu em maio de 2012, quando 

algumas ações de regularização fundiária de responsabilidade do Terra 

Legal  sequer haviam iniciado em Lábrea sede, isso  dois anos após o 

planejamento na agenda de compromissos. No sul de Lábrea e Boca do 

Acre, o Programa Terra Legal avançou bem no processo de 

regularização fundiária em comparação outras regiões da Amazônia, 

com o cadastramento de 2.345 imóveis rurais de até 15 módulos, 

somando 411.058 hectares de terras cadastradas (BARRETO ET. AL., 

2011). O grupo avaliou também nesse eixo as ações de assistência 

técnica e recuperação das estradas vicinais dos projetos de 

assentamento, realizando, nesse sentido, diversas ações de denúncia a 

respeito de irregularidades observadas a administração de bens 

públicos pela prefeitura local. 

Agroextrativismo e agricultura familiar: esse grupo desde a 

primeira reunião em outubro de 2009 com a Caravana Arco Verde foi o 

que mais agregou participantes, seja pela importância do setor primário 

para a economia de Lábrea, seja pelo grande número de instituições de 

apoio na região. A organização social do produtor e a legalidade das 

associações foram avaliados como entraves ao sucesso de algumas 

ações como a aplicação de créditos e o acesso a políticas públicas 

como aquelas oferecidas pela Companhia Nacional de Abastecimento 

(CONAB) como o programa de preços mínimos para produtos oriundos 

da sociobiodiversidade amazônica, o Programa de Aquisição de 

Alimentos (PAA) entre outros.  

Se destaca nesse Grupo Temático a Cooperativa Mista 

Agroextrativista do Sardinha (COOPMAS), surgida como 

desdobramento de uma pequena associação de produtores, a única 

associação em Lábrea que cumprira os requisitos legais para acesso a 

políticas publicas e ações de crédito. O Banco do Brasil com a sua 

estratégia do Desenvolvimento Regional Sustentável (DRP) agregou os 

parceiros em torno da discussão da cadeia produtiva da Castanha. A 

Cooperativa havia conquistado a usina de beneficiamento gerando 

postos de trabalho e absorvendo uma parte da produção da castanha 

a um preço justo. Com ações propostas muito interessantes e ações 

em curso ocorrendo independente da agenda proposta, a dificuldade 

de articulação em torno de uma discussão sobre desenvolvimento com 
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base no setor primário com a liderança e o protagonismo de alguma 

dessas instituições e posicionamento político claro do governo 

municipal em torno desse modelo, foram fatores que influenciaram na 

desmobilização do grupo que não chegou a construir um plano de 

trabalho agregador das diversas iniciativas. O Instituto Chico Mendes, 

órgão gestor das reservas extrativistas, preferiu investir seus esforços 

em ações de fiscalização ostensiva deixando em segundo plano o 

fortalecimento das cadeias de valor e sua integração com a economia 

municipal. 

De um modo geral avaliamos que o poder de deliberação dos 

grupos temáticos era nulo em vista das decisões estarem 

concentradas me Manaus ou Brasília. Os grupos até chegaram a criar 

uma dinâmica de envios de cartas no formato de ofícios a essas 

instâncias governamentais, cobrando a execução de agendas sendo 

que, de sete desses documentos protocolados rigorosamente nenhum 

deles foi respondido sequer pela prefeitura municipal. 

Como experiência metodológica, todavia, podemos assinalar 

alguns elementos importantes do “fazer” desses grupos temáticos em 

Lábrea que reputamos interessantes para ações deste tipo. 

A agenda dos grupos retomou elementos da agenda da 

Operação Arco Verde Terra Legal, porém, sua organicidade trouxe a 

esta agenda um elemento de efetividade que antes não havia. Assim, 

por exemplo, a questão da madeira em Lábrea, foco do conflito 

narrado no presente texto, foi tratada de maneira sistemática com 

ações pactuadas com o governo estadual e, efetivamente, a agenda 

caminhou inclusive retirando pequenos serradores e moveleiros da 

órbita dos políticos que antes os havia manipulado. Outro elemento 

importante trazido pelos grupos foi o foco em ações estruturantes e a 

crescente percepção de que ações desconectadas sobre 

consequências dos problemas não dariam muito resultado. Esta prática 

foi recorrente nas ações dos grupos da Madeira e do Agroextrativismo, 

onde seus participantes, apesar da urgência dos problemas, optaram 

por ações mais cadenciadas baseadas em informações e ações 

qualificadas. 

Apesar da distância de Manaus, foi tecida uma relação muito 

importante com segmentos do governos estadual e federal em Manaus, 
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interação esta que tem se mostrado efetiva para grupos como 

Madeira, Agroextrativismo e Regularização Fundiária. Com efeito isso 

só foi possível porque periodicamente representantes dos grupos 

estavam em Manaus principalmente para discutir com entes estaduais 

e federais, amarrar ou cobrar agendas e monitorar seu desenrolar. De 

modo interessante, foi se cristalizando no discurso das lideranças a 

ideia de que “em Lábrea só temos problema, a solução está em 

Manaus e Brasilia”. Do ponto de vista do Estado a presença constante 

dos grupos temáticos de Lábrea nos seus gabinetes, apesar de 

algumas tensões, foi vista como garantia de efetividade de ações na 

ponta devido ao monitoramento cidadão. 

Um outro elemento importante foi a governança das agendas 

dos grupos temáticos, sempre a cargo de uma organização animadora 

ou coordenadora. Porém, isso não funcionou de maneira uníssona. 

Com efeito algum grupo passou muito tempo esvaziado pela falta de 

clareza da organização animadora acerca do caminho a seguir. Outros 

caminharam mais organicamente devido ao compromisso de gerir o seu 

grupo de maneira sistemática, organizando suas reuniões, cuidando de 

que os responsáveis pelos encaminhamentos efetivamente 

trabalhassem nos mesmos. 

7. DESCOLAMENTO DOS GTS DE LÁBREA DA OPERAÇÃO ARCO 

VERDE 

Com o passar do tempo, os grupos temáticos foram se 

organizando reunindo a sociedade civil principalmente, devido a pouca 

participação da prefeitura municipal de Lábrea. Ações foram sendo 

debatidas e os grupos, na medida do possível, as encaminhavam. 

Porém, o rebatimento no nível federal foi pífio. Com efeito, houve o 

mínimo de retorno das discussões por parte dos organismos federais – 

o único que se empenhou institucionalmente foi o Instituto Chico 

Mendes, por causa da já aludida presença no município, tornando-o 

mais refratário às pressões e demandas dos movimentos sociais. 

Aos poucos foi se instalando na sociedade civil confusão 

acerca dos objetivos da Operação Arco Verde Terra Legal. Um 

exemplo foi um projeto encaminhado pelo grupo temático da Pesca. 

Após várias discussões, o grupo deliberou por fazer um projeto para o 
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Fundo dos Direitos Difusos do Ministério da Justiça. Inquirindo como 

encaminhá-lo o Ministério da Pesca e Aquicultura instruiu a 

Associação dos Pescadores a cadastrá-lo via o sistema de convênios 

do governo federal (SICONV) e o projeto foi rejeitado. A questão 

colocada foi sobre a prioridade das ações do governo federal para 

municípios da “lista negra” do desmatamento como Lábrea. Se os 

trâmites são os mesmos para qualquer município do país, qual a 

vantagem de fazer parte da agenda prioritária, ou seja, qual a 

prioridade dada pelo governo federal para os projetos encaminhados 

por estes municípios? 

A proatividade da equipe do Instituto Internacional de 

Educação do Brasil como organização de assessoria, uma série de 

interlocuções envolvendo os Grupos Temáticos do Agroextrativismo,  

da Madeira, da Pesca e da Regularização Fundiária foram tomando 

forma enquanto que junto aos ministérios signatários da agenda da 

agenda para Lábrea, o rebatimento era pouco ou nenhum. 

Assim, em 2012 ocorreu um descolamento dos Grupos 

Temáticos de Lábrea da Operação Arco Verde Terra Legal culminando 

em que os mesmos não mais se apresentariam como “Grupos 

Temáticos s da OAV”, mas “Grupos Temáticos da sociedade civil 

organizada”.  Em meados de 2012, a sociedade civil de Lábrea ficou 

sabendo oficiosamente que o Ministério do Meio Ambiente havia 

encerrado a Operação Arco Verde em prol de um programa com outro 

nome. 

Este é um elemento importante da trajetória da Operação Arco 

Verde Terra Legal de Lábrea: o desrespeito do Estado brasileiro com a 

sociedade civil organizada que se empenhou em Lábrea com  a agenda 

proposta pelos governos na percepção de que poderia ser uma política 

pública exitosa. Com a morte da Operação Arco Verde Terra Legal, 

Lábrea não foi convidada para o enterro e o Estado não retornou a 

Lábrea para debater seu sucedâneo. 

Uma característica importante de ser retida na trajetória da 

sociedade civil da Amazônia é sua solidão. Por anos, estes grupos 

travaram as lutas sociais, construíram políticas públicas a duras 

penas, arrancando do Estado a cidadania devida. A debacle da 
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Operação Arco Verde Terra Legal em Lábrea frustrou a sociedade civil 

local que, após esta trajetória viu-se novamente sozinha. 

8. LIÇÕES APREENDIDAS  

A Operação Arco Verde Terra Legal em Lábrea não foi 

implementada por várias razões: O governo federal tratou a relação 

com o governo estadual e com a prefeitura de Lábrea de maneira 

amadora e voluntarista, como se bastasse um documento assinado 

pelos três entes federativos para garantir que as ações da agenda 

fossem implementadas automaticamente. Entre o governo estadual e o 

governo federal havia um rol de divergências de cunho político que 

refletiram na capacidade de criação de sinergias para ações. Como já 

foi aqui ressaltado os compromissos do governo federal com a agenda 

da Operação Arco Verde Terra Legal em Lábrea não foram cumpridos 

em sua maioria: as políticas públicas de fomento às cadeias produtivas 

da sociobiodiversidade não foram implementadas, as ações de 

ordenamento territorial e ambiental a cargo do governo federal não 

aconteceram. Por parte do governo estadual, as ações em curso 

anteriores à Operação Arco Verde Terra Legal continuaram a ser 

implementadas, mas não se passou disso, resultando que a maioria de 

suas ações não saíssem do papel. A prefeitura de Lábrea por sua vez 

mancomunada com interesses econômicos ancorados na predação dos 

recursos naturais não se mexeu. Ao final, ficou um “jogo de empurra” 

em que um atribuía ao outro responsabilidade pelo fracasso da 

Operação Arco Verde Terra Legal em Lábrea. 

Uma agenda de alta complexidade que envolve uma 

multiplicidade de atores e entes governamentais precisa de instâncias 

de governança que envolvam seus signatários com forte protagonismo 

da sociedade civil num clima de mobilização permanente e gradual 

envolvimento da sociedade local como um todo. Tal coisa não ocorreu, 

ou seja, nenhuma instância de governo se encarregou de fazer essa 

costura numa dinâmica de implementação e colaboração, ou seja, a 

Operação Arco Verde Terra Legal em Lábrea não teve coordenação 

fazendo com que as divergências políticas se sobrepusessem aos 

interesses da população local. Além disso, a população labrense não 

foi mobilizada para acompanhar as ações constituindo-se em instância 
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de pressão permanente pela efetivação das ações da Operação Arco 

Verde Terra Legal no município. 

A sociedade civil assistiu bestificada ao desfile de autoridades 

e exposições de power points que lhes prometiam o paraíso na Terra 

com políticas públicas, aumento de renda e fim do desmatamento. É 

preciso reafirmar o exposto acima, ou seja, a sociedade civil de 

Lábrea, modo especial as organizações das populações tradicionais 

são atuantes e contam com lideranças muito interessantes. Porém, 

seu grau de alienação em relação a Operação Arco Verde Terra Legal 

era enorme denotando uma política pública que não se preocupou em 

promover sua aderência no território. Some-se a isso a descrença da 

sociedade civil com o Estado “bom prometedor e mau implementador” 

no dizer de uma liderança. 

O governo municipal de Lábrea em diversas ocasiões 

demonstrou ser adepto de um modelo desenvolvimentista predatório, 

se opondo publicamente à criação de reservas extrativistas médio 

Purus e Ituxi, defendendo a importância da pecuária para a economia 

da região e se aliando a grupos econômicos de Boca do Acre e sul de 

Lábrea sempre voltado a interesses privados alicerçados num sistema 

político local altamente corrupto e viciado. 

A não assunção do Instituto Chico Mendes a seu papel de 

liderança do processo no município de Lábrea se deu em parte pelo 

fator “rotação de servidores”, a maioria dos concursados jovens 

provenientes das regiões sul e sudeste do Brasil, desinteressados em 

permanecer na região desenvolvendo um trabalho estruturante. 

Os Grupos temáticos mesmo assim representaram uma 

inovação considerando todos os municípios foco da Operação Arco 

Verde Terra Legal na Amazônia. Somente em Lábrea se viu uma 

sociedade civil disposta a acompanhar o processo e mesmo depois de 

esvaziada pelo próprio governo continuou se mantendo em reuniões 

com cobranças projetos e atividades. 

Tendo em vista a importância da agenda de combate ao 

desmatamento num município com a imensidão dos problemas de 

Lábrea, a mobilização para a Operação Arco Verde Terra Legal foi 

feita de maneira insuficiente em relação à enormidade de problemas. 
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Além disso, a sociedade local viu-se mal informada sobre os objetivos 

da operação e a possível consequência para suas vidas de sua 

implementação. Na avaliação dos Grupos Temáticos a Operação Arco 

Verde Terra Legal foi uma ação mais de caráter político e superficial 

do que um projeto de futuro para a região que fosse propositivo de 

fato de uma mudança de paradigma. Verdadeiro dizer também que os 

movimentos sociais regionais perderam a oportunidade de tomar as 

rédeas liderando o processo. Eles não se articularam e não 

interferiram, como na caso de sua não manifestação e baixa 

participação do processo de construção do Zoneamento Ecológico 

Econômico do Purus. São várias as lições apreendidas nesse processo 

sendo o desafio mais importante aqui identificado o da articulação de 

uma gama bastantes heterogênea e dispersa de atores locais , como o 

convencimento desses atores sobre a importância da unificação do 

discurso sobre desenvolvimento local sustentável, um processo que 

não pode ser regido aos sabor de  momentos políticos efêmeros e 

eleitoreiros.  

A apropriação em parte das instancias da sociedade civil das 

agendas de governo representou, nessa experiência vivida em Lábrea, 

um movimento de maturidade, no sentido de entenderem ser o 

exercício do controle social um esforço além de reivindicações e 

propostas por políticas públicas adequadas a Populações Tradicionais 

e Povos Indígenas. A luta pela conquista de territórios com status de 

Áreas Protegidas dá espaço para outras lutas que dizem respeito ao 

processo de implementação de Unidades de Conservação de Uso 

Sustentável, e a gestão participativa destes. Políticas públicas que 

vinculem áreas protegidas à municipalidade devem ter participação 

comunitária.   

Na nossa avaliação , a insistência de uma parte dos 

movimentos sociais locais em se manterem alheios aos espaços 

públicos municipais constituídos representaram campo fértil para a 

continuidade de uma situação de estagnação do município, o mesmo 

tempo em que a sua relutância em assumir o protagonismo na 

formação de quadros para a gestão de suas associações e 

empreendimentos econômicos sustentáveis as condenará a repetir um 

ciclo, ou o próprio ‘circo’ da estagnação. Do lado dos agentes 
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governamentais envolvidos, ficou evidente que sua iniciativa política, a 

qual, num momento inicial, logrou êxito pelo esforço ao aglutinar uma 

gama de entes federais estaduais e municipais ao redor de uma 

agenda positiva de combate as causas do desmatamento na Amazônia, 

num segundo momento se fragmentaram abrindo mão da liderança do 

processo deixando a clara impressão de que simplesmente 

abandonaram a iniciativa.  Infelizmente, e voltando novamente aos 

dados de monitoramento, o desmatamento no sul do Estado do 

Amazonas é um processo que se em alguns períodos diminuiu de 

intensidade continua e continuará avançando impulsionado e 

provocado infelizmente por agentes totalmente avessos a pactos pelo 

desmatamento zero entre sociedade civil e governos em tese 

comprometidos com a causa e muito mais adeptos a um modelo 

desenvolvimentista tradicional. 

No dia 28 de fevereiro de 2013 um programa de televisão 

exibiu reportagem especial sobre a situação de conflito no ‘sul de 

Lábrea’. Ali fica evidenciada uma situação extrema, o confronto face a 

face entre dois modelos de desenvolvimento, e a crueldade e 

impunidade imposta por um modelo de desenvolvimento que se impõe 

ainda com mais força em territórios fronteiriços onde ainda existe a 

infeliz expressão “terra sem lei”. A experiência de mobilização social 

aqui relatada foi importantíssima, assim como serão efetivas medidas 

e investimento na educação em todos os níveis visando à melhora do 

acesso a informação nessa região carente do Brasil.  
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1. INTRODUÇÃO 

 A produção pesqueira do Amazonas sobressai na produção 

continental do Brasil de modo que uma parcela do pescado é 

processada pelos frigoríficos situados na região. Essa produção 

encontra mercado nos grandes centros consumidores do país e 

também no exterior. O crescimento da demanda tem criado 

expectativas de investimento, de modo que as empresas de 

processamento têm interesse em ampliar suas estruturas de produção, 

porém, ao mesmo tempo surgem as restrições técnicas que limitam o 

deslocamento da função de produção para um estágio mais produtivo. 

 Vale ressaltar que a oferta de energia elétrica em alguns 

municípios é um fator limitante que compromete a demanda por novos 

investimentos, enquanto que em outros municípios, o problema 

localiza-se na oferta do pescado pelos pescadores em quantidade e 

qualidade desejável pelos frigoríficos. 

 A atividade pesqueira está incluída no agronegócio, que 

constitui um conjunto de atividades que envolvem desde a fabricação 

de insumos, passando pelos elos da produção (transformação), 

processamento, armazenagem, distribuição, até o consumo final. Enfim, 

o agronegócio, seja da pesca, seja da carne, da soja, entre outros, na 

realidade engloba um conjunto de atividades que envolvem a produção, 

o processamento, a distribuição de produtos de origem agropecuária, 

aqüicultura e agroflorestal. 

 No caso da indústria de processamento de pescado no 

Amazonas, os elos existentes na cadeia são executados, mas pouco se 

pode dizer das suas limitações quando se trata de atender uma 

demanda em crescimento. Por conta disso, merece se aprofundar uma 

análise sobre esse problema no desempenho do pescado processado. 
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 Estudar as limitações estruturais que impõem barreiras ao 

crescimento da indústria processadora de pescado do Amazonas é o 

objetivo maior deste estudo. Assim, especificamente visa: 

a) Diagnosticar a capacidade de estocagem das unidades 

de processamento de pescado em época de safra; 

b) Analisar a oferta, bem como a demanda prospectiva de 

energia elétrica em municípios onde se encontram 

instaladas as unidades de processamento de pescado; 

c) Estudar a tendência da produção de pescado “tipo” 

exportação. 

O quadro de referência conceitual balizou-se nas idéias 

subjacentes de agronegócio como um segmento dinâmico que envolve 

uma cadeia de elos interdependentes que terminam por levar o 

produto final para o consumidor, considerando todas as etapas que 

vão desde a produção de insumos e obtenção de matéria-prima, 

passando pelo processamento e chegando nos estágios de distribuição 

e revenda. 

O método de análise compreende a utilização de dados 

estatísticos e  de bibliografia referentes à indústria pesqueira em 

geral, bem como, será aplicado um questionário com vistas a atender 

os demais objetivos. Para a projeção da demanda de energia elétrica 

utilizaremos o método de Médias Móveis Simples (MMS). 

Este estudo divide-se em 6 tópicos, além desta Introdução que 

apresenta a problemática da pesquisa e sua contextualização. O tópico 

1 traz o referencial teórico utilizado e o tópico 2 apresenta o cenário 

da indústria pesqueira no Mundo, no Brasil e no Amazonas. O tópico 3 

apresenta as perspectivas do agronegócio da pesca no Amazonas e os 

tópicos 4 e 5 apresentam a análise e a discussão dos resultados da 

pesquisa. Por fim, temos a conclusão geral do trabalho no tópicos 5. 

Finalmente, apesar da importância da inserção do agronegócio 

da pesca no comércio extra-regional do Amazonas, posto que 

vislumbra ser promissor.  Este estudo não constitui uma proposta de 

política para o ordenamento da indústria processadora, mas constitui 
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um subsídio para outros estudos, bem como para elaboração de 

políticas de desenvolvimento do setor pesqueiro. 

2. TEORIAS, EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS E MÉTODO DE ANÁLISE 

Neste tópico discorre-se sobre as contribuições teóricas e 

empíricas que dão fundamentos ao desenvolvimento deste estudo. No 

qual faz-se uma discussão sumária sobre os fundamentos gerais que 

movem o agronegócio, bem como o negócio da pesca e suas relações 

com a economia e competitividade e , as perspectivas da pesca no 

Brasil e no Amazonas. Por fim, apresentam-se as questões 

metodológicas no que se refere ao método de análise e à obtenção de 

dados junto às suas respectivas fontes.  

Por agronegócio compreende-se um conjunto de atividades 

envolvidas na transformação e distribuição da produção agropecuária, 

agroflorestal ou agropesqueira.  Importa dizer que isso compreende a 

produção no interior da fazenda, do transporte da produção, do seu 

armazenamento, do processamento e da distribuição das commodities 

(Ledesma, 2004).  

O agronegócio envolve muitos agentes econômicos que, de 

alguma forma, participam dos processos de produção e distribuição 

dos produtos resultantes. Processo esse que começa ainda na 

propriedade rural e tem suas ligações com varias indústrias, tais como 

as de defensivos, de ração, de implementos e de máquinas e 

equipamentos. Depois há o processo de beneficiamento desse produto, 

que, por sua vez tem ligações com outros setores como a indústria de 

embalagens, de produtos químicos (conservantes) e de equipamentos. 

Por fim, o agronegócio encontra o consumidor por intermédio dos 

grandes atacadistas e varejistas que por meio de sua rede de 

distribuição e armazenagem fazem com que o produto final chegue ao 

consumidor.  

Como se pode observar, segundo o autor, o agronegócio 

desenvolve-se por meio de uma cadeia de valor que interliga todas as 

unidades produtivas, e ao mesmo tempo contribui para que um 

determinado bem encontre o consumo final. Para tanto, essa cadeia, 

necessariamente passa por quatro etapas: a pré-produção, produção, 

pós-produção e consumo. Nesta cadeia há um fluxo físico de entregas 
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de bens e serviços que em contrapartida produz um fluxo monetário 

que parte da demanda até chegar aos produtores. É importante 

destacar que cada elo da cadeia de valor tem a sua própria dinâmica 

de operação onde os agentes são responsáveis pelas trocas de bens e 

serviços e geração e agregação de valores. 

Recomenda-se que as negociações entre os agentes devam 

ser realizadas principalmente por meio de contratos para garantir que 

determinado compromisso de entrega do produto seja cumprido. Tendo 

em vista que a firma precisa ter certeza do suprimento da sua 

matéria-prima, de sorte que, são necessários a utilização de contratos 

com seus fornecedores, pois, a utilização desse expediente 

institucional pode reduzir os custos judiciais, quando os acordos 

celebrados não são cumpridos. Enfim, essas recomendações são 

válidas também para a agropesca. 

A agropesca ou mesmo a simples produção pesqueira é um 

setor da economia que agrupa diversos interesses heterogêneos, tanto 

dentro das sub-regiões e países como dentro do âmbito da economia 

mundial. Portanto, pode-se afirmar que a agropesca é um mosaico de 

realidades, em que um armador, ou um frigorífico especializado no 

processamento do pescado não tem muito a ver com outros; e que as 

perspectivas profissionais de uma zona são bem distintas das demais 

áreas. Em suma, o setor pesqueiro e de processamento do pescado 

engloba uma diversidade de atividades que determinam uma pluralidade 

de segmentos econômicos (Laxe, 2002). 

De fato, o setor pesqueiro na Amazônia, a exemplo de outras 

áreas no mundo, é considerado uma atividade de larga tradição 

histórica, identificada com a economia local, possuidora de fortes 

interrelações setoriais, aparadora de uma ampla e densa cultura 

marítima e ribeirinha que provoca uma significativa concentração 

geográfica das atividades. Estas intensas e peculiares características 

aceleram as dinâmicas de especialização produtiva e incrementam os 

níveis de dependência e fragilidade no tocante as dimensões 

biológicas, econômicas e institucionais na perspectiva de demandar um 

esforço de maior regulação e de maior infra-estrutura de suporte, 

principalmente de energia elétrica e de armazenamento. 
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De acordo com o autor, está claro que a pesca marítima, como 

também a pesca interior e a pesca artesanal englobam um conjunto de 

pessoas, absolutamente, maior que a pesca industrial; e sua atividade 

extrativa constitui o sustento econômico principal das áreas 

ribeirinhas, eis as razões porque se denominam “zonas dependentes 

da pesca”.  

Outros traços característicos devem ser levados em conta. Os 

níveis de investimento e capitalização são distintos quanto em uma 

modalidade como em outra, possuindo a pesca marítima ou a pesca 

interior uma atividade muita adaptada a sua região, conquanto, a pesca 

industrial está mais vinculada às relações intersetoriais e aos 

mercados extra-regionais que podem incrementar suas capacidades 

competitivas. Na pesca marítima ou na pesca interior predominam 

certos mecanismos consuetudinários no tocante aos critérios relativos 

à gestão e a preservação dos recursos; todavia, na pesca 

industrializada os produtores atendem a outros postulados, como os 

de obtenção de um maior beneficio no curto prazo. 

Apesar dessas particularidades da pesca marítima, da pesca 

interior e da pesca industrial, as relações contratuais entre os agentes 

econômicos não se mostram diferentes dos demais setores da 

economia, uma vez que a lógica econômica se faz presente. Daí, nas 

últimas décadas tem-se formado um corpo teórico de senda 

neoclássica sobre os recursos renováveis em geral e pesqueiros em 

particular, centrados na análise da eficiência de gestão pesqueira 

(Lafuente, 2000, 22-23)  

Parte-se da concepção de que os recursos pesqueiros são 

ativos que podem proporcionar fluxos de renda ao longo do tempo e 

que a estrutura institucional conduz a falhas de mercado. Resulta daí 

que são necessários mecanismos de regulação que permitam atingir 

soluções eficientes. Uma outra vertente de análise e menos formal 

baseia-se na corrente Institucionalista, cujo principal interesse está 

nas análises das condições institucionais e nos processos de formação 

e reforma da política de desenvolvimento, neste caso aplica-se ao uso 

de recursos renováveis. 

Seja uma ou outra postura teórica de análise, o setor 

pesqueiro como qualquer outro busca “maximizar benefícios” como 
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uma meta primordial, mais do que a lucratividade de curto prazo. No 

alcance desse objetivo uma firma competitiva deve ser capaz de obter 

margens superiores aos de seus concorrentes, deve atuar em mercado 

mais atrativo, e deve criar condições para gerar benefícios no futuro. 

Em outros termos, significa definir sua posição relativa em função das 

capacidades de administrar adequadamente seus recursos produtivos 

no desenvolvimento de uma ou outra atividade.  

Essas observações convergem com as proposições de Porter 

(1985, p1). Segundo o autor há duas questões centrais que baseiam a 

escolha da estratégia competitiva. A primeira é a atratividade das 

indústrias no que concerne à rentabilidade no longo prazo e os fatores 

que determinam esta atratividade. A segunda questão diz respeito aos 

determinantes da posição competitiva relativa dentro de uma indústria. 

Tanto uma como outra podem ser modeladas por uma empresa. Nesta 

perspectiva o autor define vantagem competitiva como o valor que 

uma empresa é capaz de criar para seus clientes e que ultrapassa o 

custo de fabricação.  

A estratégia competitiva de uma empresa deve surgir com o 

entendimento das regras da concorrência que determinam a 

atratividade da indústria. Cabe a estratégia competitiva lidar com 

essas regras utilizando-as em favor da empresa. As regras da 

concorrência estão englobadas em cinco forças, são elas: a entrada de 

novos concorrentes, a ameaça de substitutos, o poder de negociação 

dos compradores, o poder de negociação dos fornecedores e a 

rivalidade entre os concorrentes. Essas cinco forças são capazes de 

determinar a rentabilidade da indústria porque influenciam os preços, 

os custos e os investimentos. 

Enfim, segundo Laxe (2002), o setor pesqueiro deve ser 

estudado como uma atividade que seja capaz de gerar valor para sua 

própria região, onde se desenvolve um conjunto de atividades inter-

relacionadas, de modo a formar uma rede de empresas ligadas entre si. 

Outra, o setor pesqueiro também deve ser compreendido como uma 

atividade de alto valor estratégico, dado que sua localização supõe-se 

ser o suporte da economia local. 

A atividade da pesca no Brasil é divida, principalmente, em três 

modalidades que são: pesca profissional-artesanal, amadora (esportiva) 
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e de subsistência. Nessa configuração da pesca brasileira cabe ao 

poder público (seja estadual ou municipal) o manejo e o gerenciamento 

da pesca por meio de medidas de ordenamento como, por exemplo: 

petrechos permitidos, tamanhos mínimos para a captura e épocas de 

defeso, como uma forma de disciplina. 

 Conforme Catella (2006), está a surgir uma nova visão sobre a 

gestão da pesca no Brasil, na qual as decisões e os caminhos do setor 

não são escolhidos exclusivamente pelo poder público e sim em 

conjunto com os próprios atores. Essa nova configuração do setor 

exige que os agentes situados no processo tenham cada vez maior 

capacidade de gerir seus recursos por meio do conhecimento. 

Segundo o autor, para que se alcance esse nível de organização é 

necessário que ocorram discussões e negociações entre todos os 

atores da pesca em um sistema chamado de “gestão participativa da 

pesca” no qual participam ativamente de cada etapa do processo de 

planejamento e gestão da atividade pesqueira. No Brasil, a primeira 

iniciativa deste porte foi o Projeto Iara realizado pelo IBAMA em 1991, 

quando se desenvolveram estudos sobre a biologia e ecologia das 

espécies, tecnologias de pesca e questões sociais das populações 

ribeirinhas. 

 Sobreira (2005) destaca um ponto de grande relevância para a 

indústria de processamento de pescado que é a qualidade e a 

quantidade de matéria-prima de pescado que encontra-se cada vez 

mais escassa, tendo como reflexos o comprometimento do 

funcionamento de alguns frigoríficos no Brasil devido ao seu alto custo 

de manutenção. Para o autor a principal fonte para a solução deste 

problema é aqüicultura devido à sua capacidade de oferecer pescados 

seguros e de qualidades para os frigoríficos. 

 Na Amazônia, por sua vez, Almeida (2006) destaca três fatores 

determinantes para a atividade pesqueira: o consumo da população 

ribeirinha da região; o consumo da população dos centros urbanos 

regionais; e o consumo do setor industrial. De acordo com a autora, o 

crescimento da indústria de processamento ocorreu principalmente 

devido a incentivos da SUDAM a partir dos anos 1960 o que contribui 

para a instalação de um complexo pesqueiro industrial na região 

centrado, principalmente, no Pará. A indústria pesqueira é responsável 
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por grande parte do consumo do pescado da região ao ponto de em 

Belém ocorrer um desembarque de pescado três vezes maior nos 

frigoríficos para cada desembarcado no mercado local. Em Santarém 

metade da produção vai para os frigoríficos e em Manaus esse número 

tende a ser um pouco menor, porém, de uma forma geral, revela a 

importância da indústria de processamento de pescado na região, 

tanto no que concerne ao aproveitamento de matéria-prima, como na 

agregação de valor para a atividade da pesca na economia dos 

Estados devido à geração de renda e no crescimento das exportações. 

 Ainda conforme Almeida, a Amazônia contribui para 25% da 

produção de pescado nacional, sendo o Pará o principal produtor de 

pescado do Brasil com 18% do pescado brasileiro. No caso do 

Amazonas, o estado ocupa a 8º posição em termos de produção de 

pescado sendo, no entanto,o primeiro em pesca continental. 

3. MÉTODO DE ANÁLISE 

 No sentido de desenvolver os objetivos deste estudo, 

tratado na Introcução, adota-se, para isto, uma postura analítica. 

Primeiramente busca-se fazer uma seleção bibliográfica e de dados 

estatísticos referentes à indústria pesqueira no mundo, no Brasil e no 

Amazonas, isto é, utiliza-se de estudos previamente realizados sobre a 

indústria pesqueira nesse quadro geográfico no sentido de criar 

subsídios para outras discussões que este estudo requer. Por 

exemplo, com base nesses estudos espera-se saber o estado da 

capacidade de peixes produzidos e exportados pelos frigoríficos no 

Amazonas em comparação com outras regiões. 

Existem diversos tipos de pescados processados nos 

frigoríficos situados nos municípios amazonenses, cabe a este 

trabalho estudar de que forma se dá a produção do pescado “tipo 

exportação”. Por pescado tipo exportação entende-se aquele produto 

que lhe foi incorporado valor agregado e que satisfaz as condições 

exigidas pelos consumidores dos mercados estrangeiros. São produtos 

que possuem um diferencial em relação aos demais in natura. 

Na intenção de atender outros objetivos emprega-se um 

questionário com propósito de colher informações relativas à 

capacidade de armazenamento dos frigoríficos na época de safra e 
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entressafra. Saber o esforço de estocagem da produção pesqueira 

remete a uma outra análise, ou seja, a mensuração da oferta  e 

demanda de energia elétrica, bem como mão-de-obra empregada e 

destino da produção processada. 

Por demanda de energia elétrica compreende-se o consumo 

de energia elétrica por unidades de KW/h por mês. Especificamente, 

neste estudo leva-se em conta demanda de energia realizada pela 

empresa de processamento de pescado que, por sua vez, depende de 

outros fatores, tais como a tarifa, a escala de produção dos frigoríficos 

e a qualidade tecnológica dos equipamentos, entre outros. 

Formalmente, tem-se:  

  ,...,,, EPTfQ d
t   

onde, d
tQ  é a demanda de energia elétrica no tempo t; T é a tarifa 

industrial de energia elétrica no tempo t; EP é a escala de produção de 

pescado no tempo t;  é a qualidade tecnológica dos equipamentos e  

é o termo de erro. Como algumas dessas variáveis deterministicas são 

de difícil levantamento, de modo que dificulta a estimação dos 

parâmetros, assim, faz-se uma análise prospectiva da demanda. 

Por fim, oferta de energia elétrica é toda a energia 

disponibilizada para o atendimento das necessidades das empresas por 

intermédio da rede de distribuição local de energia elétrica. Cabe 

ressaltar alguns fatores inerentes a oferta de energia elétrica 

fundamentais para os custos de produção e manutenção de uma 

empresa, como: a qualidade da oferta de energia no que concerne a 

picos e oscilações na corrente e, também, no que diz respeito à 

continuidade da oferta de energia que deve ocorrer sem interrupções.  

A demanda de energia pode ser prevista por meio do Método 

Médias Móveis Simples (MMS) (Morretin, 1986). Esta técnica consiste 

em calcular a média aritmética das n observações mais recentes, ou 

seja,  

tM
n

ZZZ nttt 11   
(1) ou 
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n

ZZMM ntttt   1
 (2) 

Onde, Mt  é uma estimativa do nível Mt que não leva em conta as 

observações mais antigas, uma vez que o parâmetro varia lentamente 

com o tempo. Assim, a previsão de todos os valores futuros da série, a 

partir da observação inicial t, é dada pela última média calculada, isto 

é, de acordo com a notação, 

tt MhZ )(ˆ  (3) 

Assim, para todo o horizonte de previsão h = 1, 2, 3....Ou de outra 

forma, 

n

ZZhZhZ ntttt   )1(ˆ)(ˆ 1
 (4) 

h = 1, 2, 3,.., ao usar a equação (2). A equação (4) é usada como um 

mecanismo de atualização de previsão, dado que a cada instante (ou a 

cada nova observação) corrige a estimativa prévia de Zt+n, segundo 

Morettin, (1986, p.54). 

As vantagens do Método de Previsão de Médias Móveis são, 

segundo os autores: 

i) simples aplicação; 

ii) é aplicável na hipótese de um número pequeno de 

observações; 

iii) permite uma flexibilidade grande, uma vez que n variará de 

acordo com o padrão da série; 

As desvantagens por sua vez são: 

i) deve ser utilizada somente para prever séries 

estacionárias; 

ii) necessidade de armazenar pelo menos (n-1) observações; 

iii) dificuldade em determinar o valor de n. 
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3.1. A pesca e a indústria pesqueira na Amazônia 

A Amazônia é responsável por cerca de 25% da produção de 

pescado no Brasil, sendo o Estado do Pará o maior produtor de 

pescado do Brasil, capturando cerca de 18% do total. Já o Estado do 

Amazonas ocupa o oitavo lugar em termo de produção do pescado em 

geral e o segundo lugar como produtor se considerando a pesca 

continental. O Pará ultrapassou o Amazonas em 2005 por uma 

pequena diferença, (Almeida, 2006). Abaixo, pode-se observar o quadro 

sobre a produção pesqueira na Amazônia.  

Tabela 1: Produção pesqueira no Brasil – Região Norte - 2005 

 

Fonte: IBAMA 

Percebe-se na tabela acima que o Pará é o maior produtor de 

pescado da Região Norte, ao se considerar a pesca continental e a 

pesca marinha. Cabendo ao Amazonas a segunda posição no geral 

mesmo o estado tendo participação apenas na pesca continental. 

Importante salientar que é extremamente difícil aferir a real produção 

pesqueira da região Norte devido a questões como distribuição e 

desembarque do pescado bem como todo o pescado que é retirado 

das águas para consumo das várias comunidades ribeirinhas 

espalhadas pela região amazônica. 

No quadro a seguir visualiza-se as espécies capturadas no 

Estado do Amazonas, com destaque para o Jaraqui com 14.138t sendo 

o peixe mais capturado no estado. Também se destacam a curimatá, o 

pacu e a piramutaba. A diferença de aproximadamente 5.000t para a 

produção total do estado se refere a aqüicultura destacando a 

produção de tambaqui com mais de 4.000t no ano de 2005 conforme 

dados do IBAMA (2007). 

Total
Industrial % Artesanal % Total % (t)

BRASIL 232.429,50    23,00   518.863,50    51,40   257.780,00    25,50   1.009.073,00    

Norte 16.115,00     6,60    209.164,00    85,30   19.984,50     8,10    245.263,50       

Rondônia -               -      2.329,00       35,90   4.151,00       64,10   6.480,00          

Acre -               -      1.487,50       42,40   2.023,00       57,60   3.510,50          

Amazonas -               -      55.412,50     90,90   5.515,00       9,10    60.927,50         

Roraima -               -      783,00          28,50   1.967,00       71,50   2.750,00          

Pará 16.022,00     10,90   128.523,00    87,50   2.350,50       1,60    146.895,50       

Amapá 93,00            0,50    18.907,00     97,60   378,00          2,00    19.378,00         

Tocantins -               -      1.722,00       32,40   3.600,00       67,60   5.322,00          

Regiões e Unidades da 
Federação

Pesca Extrativa Aquicultura
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Tabela 2: Principais Espécies pescadas no Amazonas – 2005 

Ordem Espécies Quant.(t)

1 Jaraqui 14.138,00

2 Curimatã 6.103,00 

3 Pacu 5.871,50 

4 Piramutaba 3.301,00 

5 Tambaqui 2.472,50 

6 Tucunaré 2.139,00 

7 Matrinxã 2.023,00 

8 Sardinha 1.994,50 

9 Mapará 1.945,00 

10 Surubim 1.737,50 

11 Pirapitinga 1.732,50 

12 Dourada 1.713,50 

13 Aruanã 1.496,50 

14 Charuto 1.139,00 

15 Dourado 1.081,50 

16 Pirarucu 958 

17 Pescada 865 

18 Acará 854 

19 Aracu 643,5 
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20 Filhote 567 

21 Demais Espécies 2637 

Total 55.412,50

Fonte: IBAMA – Estatística Pesqueira 2005 

De acordo com Almeida (2006) a pesca industrial na Amazônia 

teve início em meados dos anos de 1960 após o surgimento da SPVEA 

(Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia). 

Inicialmente a pesca industrial da Amazônia ficou concentrada 

principalmente no Estado do Pará, tendo a cidade de Belém como o 

principal centro dessa atividade. As primeiras empresas se instalaram 

no Pará em 1965, e com o fim da SPVEA e criação da SUDAM em 

1966 não houve diminuição da criação de novas empresas. Tanto, que 

em 1976 já haviam 22 empresas nos parques industriais do Pará e do 

Amazonas. Grande parte dessas empresas possuíam fábricas de gelo, 

câmara de resfriamento e instalações para congelamento. Dados de 

1976 mostram que o Pará, especializado em resfriamento e 

congelamento, tinha uma produção aproximadamente seis vezes maior 

que a do Amazonas, especializado em salga do pescado. 

 Conforme a autora, as empresas de beneficiamento de 

pescado do Pará e do Amazonas têm em média 11 anos de existência. 

Um ponto importante é que quase 60% dos frigoríficos foram 

comprados por seus atuais donos. Existe uma diferença de tempo de 

funcionamento entre os frigoríficos que foram comprados (11 anos de 

funcionamento) para os que foram construídos pelos seus donos (12 

anos de funcionamento). 

 No que tange à capacidade de produção Almeida afirma que a 

produção da indústria está diretamente ligada à industrialização e a 

capacidade de congelamento. As empresas têm uma capacidade média 

de absorção de matéria-prima de 11t e uma capacidade de 

armazenamento médio de 541t por empresa.  

Há uma diferença da capacidade de processamento em função 

do produto. Por exemplo, o processamento do filé de pescado é mais 
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elaborado o que acarreta em uma diminuição da capacidade de 

produção se comparado com o peixe descabeçado que é menos 

elaborado. 

 Um componente importante para o funcionamento de uma 

empresa de processamento de pescado é a fábrica de gelo, que 

corresponde a cerca de 40% do investimento total das empresas de 

pequeno porte. Cerca de 81% das empresas possuem fábricas de gelo 

cuja produção é utilizada primordialmente para comercialização e 

consumo interno. De acordo com o autor apenas 38% das empresas 

utilizam o gelo somente para consumo, essas empresas tem um 

volume de produção de gelo entre 5t e 41t/dia. Já as empresas que 

comercializam o gelo podem produzir até 122t/dia. 

 A fábrica de gelo ocasiona algumas dificuldades para as 

empresas principalmente com relação à manutenção do equipamento e 

ao alto consumo de energia elétrica ocasionado. Para as empresas os 

problemas de manutenção estão diretamente relacionados com o 

fornecimento irregular de energia elétrica, que é considerado um dos 

maiores problemas para as empresas que não localizam-se  nas 

capitais dos Estados. 

 De acordo com Cabral Junior segundo Almeida, há uma grande 

dificuldade em se estimar a produção das indústrias de processamento 

de pescado na Amazônia, principalmente, por meio de entrevistas, 

visto a capacidade de se aferir a veracidade das respostas. Porém, 

pode-se utilizar dados do Ministério da Agricultura referente aos 

frigoríficos com registro no SIF, ficariam fora dessas estatísticas 

apenas os frigoríficos não registrados. 

 A produção no Estado do Amazonas em 2002 foi de 4.900t, 

sendo, 60% dessa produção destinada ao mercado nacional, 35% ao 

mercado internacional e apenas 5% ao mercado local. Quanto às 

características do produto comercializado o autor destaca que os três 

produtos com maior participação na comercialização das empresas são 

pela ordem: o peixe eviscerado e congelado em primeiro lugar, o filé de 

peixe como a segunda opção e o peixe congelado em postas como o 

terceiro produto mais comercializado. 
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4. AS PERSPECTIVAS DO AGRONEGÓCIO DA PESCA NO 

AMAZONAS 

 A atividade pesqueira sempre fez parte da economia da 

Amazônia e do cotidiano do homem amazônico tanto no que diz 

respeito a sua subsistência como no que se refere à pesca comercial. 

O Amazonas ocupa lugar de destaque no cenário nacional quanto à 

sua participação na pesca continental, sendo o Estado com a maior 

produção nesta modalidade. A partir de uma visão empresarial a 

atividade pesqueira tem sido tratada como um segmento do 

agronegócio o que tem levado esta atividade a agregar cada vez mais 

valor em seus processos de produção, pois, devido a mudanças nos 

padrões de consumo da população e a entrada dos produtos 

amazônicos em alguns mercados internacionais, fez-se necessária a 

modernização de alguns meios de produção da pesca na região.  

 Na Amazônia e mais especificamente, no Estado do Amazonas 

existem algumas empresas de beneficiamento de pescado (frigoríficos) 

que processam parte da produção pesqueira adquirindo, e agregando 

valor. Isto possibilita a entrada destes produtos nos mercados do 

Brasil e do Mundo.  

 Porém, para o bom desempenho da indústria da pesca no 

Amazonas há a necessidade de disponibilização de condições para o 

crescimento da indústria, principalmente, no que tange à infra-

estrutura oferecida na região, dando-se destaque à oferta de energia 

elétrica nos municípios onde estão localizadas as empresas de 

beneficiamento de pescado. Observa-se também neste trabalho a 

capacidade das empresas relativas à sua competitividade e a seus 

produtos. 

O agronegócio constitui um conjunto de atividades que 

envolvem desde a fabricação de insumos, atravessando os 

estabelecimentos da produção agropecuária, a indústria de 

processamento, armazenamento, distribuição, até o consumo final. 

Portanto, o agronegócio engloba um conjunto de atividades que 

envolvem a produção, processamento e distribuição de produtos de 

origem agropecuária, aqüicultura e agroflorestal. 
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A partir de um olhar mais crítico, essas atividades, na 

perspectiva do agronegócio, começam no que se chama de estágio 

“antes da porteira” onde são produzidos implementos e defensivos 

agrícolas, máquinas e equipamentos, além da pesquisa necessária para 

o aprimoramento das técnicas de produção. Posteriormente, “dentro 

da porteira”, isto é, entre as fronteiras da fazenda, ocorre a produção 

agropecuária propriamente dita, quando o produto sai na forma in 
natura para o estágio seguinte que se chama “depois da porteira”. 

Neste estágio da cadeia produtiva, o produto passa pela indústria de 

processamento, armazenagem e distribuição até as redes atacadistas 

e varejistas, e finalmente ao consumidor final, o último elo da cadeia. 

Conforme Araújo (1990), a visão tradicional do agronegócio 

abrange primeiramente a indústria de processamento da matéria-prima 

produzida pelos estabelecimentos agropecuários. Compreende as 

empresas ligadas aos ramos sucro-alcooleiro, sucro-citrícola, 

complexo soja, complexo algodão, couro, vestuário, alimentos e outras. 

São industrias ligadas à produção de alimentos, de vestuário, de fibras 

e de energia renovável, e voltadas para os mercados interno e externo. 

Dentre os diversos segmentos do agronegócio destaca-se a indústria 

alimentícia que exemplifica bem os efeitos de encadeamento para 

frente e para trás na cadeia de valores, visto que, a indústria de 

processamento de alimentos é um dos principais setores que comanda 

a dinâmica dos mercados agrários.  

Outros resultados surgiram por conta do dinamismo do 

agronegócio. Incrementou-se a demanda por pesquisa e surgiram 

indústrias de equipamentos e implementos agropecuários. Cabe 

acrescentar as indústrias de embalagens e confecção de marcas, o 

que demandará produtos e serviços de outros setores da economia. 

Por fim, para que o produto chegue ao consumidor, deverá passar por 

diversos estágios econômicos, tais como: armazenagem, transporte e 

distribuição, em vários níveis, até finalmente chegar aos varejistas e 

conseqüentemente ao consumidor. Pode-se dizer que a agroindústria 

é quem faz a ligação entre a produção in natura e o produto que chega 

ao consumidor. 

 Nesse encadeamento de atividades necessárias para que um 

determinado produto chegue ao consumidor, percebe-se o quanto o 
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agronegócio pode ser importante para a economia de um país. Como 

forma de mostrar essa importância a Tabela I reúne dados sobre a 

produção de máquinas agrícolas, de fertilizantes e de sementes nos 

anos de 1995 e 2004, além da taxa média de crescimento nesse 

período. Observa-se que, no período 1995-2004, houve no Brasil 

considerável aumento na produção destes bens. As vendas de 

defensivos agrícolas no Brasil aumentaram de US$ 1,536 milhões em 

1995 para US$ 4,495 milhões em 2004, isto é, experimentou uma 

variação  maior de 192%. Significa que houve intensidade da base 

tecnológica. 

No mundo, o agronegócio apresenta uma forte tendência de 

crescimento (Contini, 2006) devido a fatores como a taxa de 

crescimento projetada da economia mundial de 3% até 2020 e ao 

crescimento da população e de novos padrões de consumo dessa 

população. O crescente processo de urbanização da população 

mundial tem acelerado as mudanças na dieta das pessoas, 

ocasionando uma redução no consumo de alimentos básicos, como 

milho e raízes, e um aumento no consumo de alimentos de fácil 

preparação como frutas, e produtos de origem animal  (Contini  2006).   

Tabela 3 – Brasil: Produção de Máquinas, Sementes e Fertilizantes - US$ 

1.000 

Produto 1995 2004 Taxa média1 

Maquinas Agrícolas (Mil) 28.338 69.418 9,37 

Fertilizantes  (Mil Ton.) 6.537 9.734 4,06 

Sementes   (Mil Ton.) 1.442 1.622 1,18 

Fonte: Ministério da Agricultura – www.agricultura.gov.br 

A Tabela 4 por sua vez, mostra a produção de gêneros 

alimentícios no mundo divididos por grupos de alimentos. Nota-se a 

grande produção de cereais (55%) e frutas e vegetais (35%) 

                                                            
1 Taxa obtida através da fórmula Vf = Vo(1+r)ⁿ 
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respondendo pela maior parte da produção mundial de alimentos. 

Significa que o problema pelo lado da oferta de alimentos encontra-se 

praticamente resolvido. Apesar disto, o lado da demanda ainda não 

está completamente solucionado dado que a desigualdade de renda 

constitui uma limitação. 

Tabela 4– Quantidade Produzida dos Principais Grupos do Agronegócio 

Mundial -2004 

Grupos de Alimentos Quantidade Produzida (Mil Ton.) 

Cereais 2.075.309 

Carnes 253.528 

Frutas e Vegetais 1.322.453 

Pesca e Aqüicultura 132.989 

Total 3.784.279 

Fonte: FAO 

Para ressaltar a importância do agronegócio na economia e 

seus efeitos “depois da porteira”, a Tabela 5 apresenta dados da 

indústria alimentícia brasileira. Pode-se observar que de 1995 a 1998 

houve um crescimento no faturamento das indústrias, de maneira que 

o comportamento desse setor no que tange a outros indicadores como 

exportação e importação tem se mostrado variável ao longo dos anos. 

 Conforme Nunes (2000), no Brasil, o Agronegócio tem grande 

importância para a economia como um todo devido a sua capacidade 

de vir conseguindo superávit na balança comercial nos últimos anos, 

pois, mesmo quando os outros setores não respondem positivamente 

na questão do comércio exterior, o setor primário geralmente 

consegue bons resultados. Em outro momento da história da economia 

brasileira isso se devia aos ciclos econômicos, como o do Café, da 

Cana-de-açúcar e da Borracha. No entanto, nos dias atuais a 

atividade rural brasileira é mais diversificada, e vários outros produtos 
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respondem pelo bom desempenho do setor, como o trigo, a soja, as 

carnes e o açúcar.  Conforme dados apurados pelo Ministério da 

Agricultura, em 2003, o agronegócio foi responsável por 33% do PIB 

nacional, por 42% das exportações totais e 37% dos empregos gerados 

no Brasil. Ainda conforme o Ministério da Agricultura as rendas 

decorrentes do comércio de produtos agropecuários renderam ao país 

por volta de US$ 36 bilhões, perfazendo desta forma um superávit de 

US$ 25,8 bilhões na balança comercial brasileira. 

Tabela 5- Dados da Indústria de Alimentos no Brasil (1995-1998) 

Ano 1995 1996 1997 1998 

Faturamento (US$ bilhões) 67,8 72,3 70,2 71,4 

PIB Brasil (US$ bilhões) 718,5 749,8 771,1 778 

Ind. de Alimentos/ PIB Brasil (%) 9,44 9,66 9,10 8,6 

Exportação Alimentos Industrializados (US$ 

bilhões) 
88,96 9,55 9,07 8,60 

Importação Alimentos Industrializados (US$ 

bilhões) 
2,61 2,34 2,31 2,10 

Fonte: Ass. Brasileira de Indústria de Alimentos (ABIA) apud Neves, Chaddad 

,& Lazzarinni. 

 Segundo Contini (2006), o agronegócio brasileiro apresenta 

uma forte tendência de crescimento, dado que as grandes 

oportunidades para o seu desenvolvimento vem do aumento da 

demanda decorrente do poder de compra de países como China e 

Índia. Estes têm experimentado taxas de crescimento econômico entre 

as maiores do mundo na última década. No curto prazo, esses países 

terão dificuldades de atender a sua demanda interna por alimentos. O 

autor, também, defende que a dinâmica do agronegócio brasileiro está 

ligada à exportação, embora o mercado interno apresente uma ampla 

demanda por seus produtos. 
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 De acordo com dados da pesquisa industrial anual do IBGE, 

todo ramo da indústria que mantém alguma ligação com a atividade 

rural ou processa produtos agrícolas, ou seja, a agroindústria 

propriamente dita, gerou um valor de produção no ano de 2004 da 

ordem de US$ 309.899.258.000 e de US$ 238.519.204.000  em volume 

de vendas.  

 Outro traço importante da agroindústria brasileira é a 

dimensão dos chamados “efeito para trás” que podem ser observados 

por meio das Tabelas 4 e 5. Elas ressaltam o volume de produção e 

vendas das indústrias relacionadas a implementos e defensivos 

agrícolas e máquinas e equipamentos agrícolas. A Tabela 4, reúne 

dados sobre a produção e vendas de implementos e defensivos 

agrícolas, no Brasil, em 2004.  Observa-se que a produção supera as 

vendas em mais de US$ 8 milhões, o que mostra que o mercado 

encontra-se aquecido pelo lado da oferta. Cabe destacar a fabricação 

de fertilizantes e fosfatados. 

Na Tabela 6 a seguir os números acusam que os efeitos à 

montante ocasionados pelas atividades agrícola gerou um volume de 

produção no valor de US$ 38.044.792.000. Isso deve-se em grande 

parte a maior exigência da qualidade dos produtos agrícolas 

demandados pela indústria, visto que, conforme mudam os hábitos 

alimentares dos consumidores passa a ocorrer uma maior exigência 

quanto a qualidade do produto. Também há o fato dos 

estabelecimentos rurais procurarem aumentar cada vez mais a sua 

produtividade. Observa-se na Tabela 7 abaixo o volume de negócios 

movimentados pela indústria de máquinas e equipamentos, tanto para 

suprir as demandas da agricultura como também para suprir as 

necessidades de outros setores da agroindústria. 

 Ao se analisar os dados mostrados nessas tabelas, perceber-

se a grande oportunidade em que se configura o agronegócio no Brasil. 

Seja pelas projeções de crescente demanda decorrente do aumento 

da população mundial e de seus novos hábitos de consumo, ou pela 

oportunidade de novos negócios voltados para o mercado interno 

também em virtude das mudanças nos padrões de consumo da 

população brasileira. Assim, nota-se que com o crescimento do 

agronegócio brasileiro houve a possibilidade de impulsionar outros 
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setores da economia brasileira “antes e depois da porteira”, o que 

certamente levará a um incremento no produto interno da economia 

brasileira. 

Tabela 6 – Produção e Vendas de Implementos e Defensivos Agrícolas no 

Brasil em 2004  

Classes de atividades 

Produção Vendas 

US$ 1000 US$ 1000 

Fabricação de cloro e álcalis  2 212 705  1 908 488 

Fabricação de intermediários para 

fertilizantes  8 429 164  4 631 943 

Fabricação de fertilizantes fosfatados, 

nitrogenados e potássicos  15 421 798  14 407 136 

Fabricação de inseticidas  2 145 040  1 311 494 

Fabricação de fungicidas  2 126 100  1 197 453 

Fabricação de herbicidas  4 678 356  4 163 242 

Fabricação de outros defensivos agrícolas  3 031 628  2 578 033 

TOTAL  38 044 792  30 197 789 

Fonte: IBGE. Pesquisa Industrial Anual 

 No Amazonas observa-se que o agronegócio está em um 

estágio incipiente envolvendo poucas atividades relacionadas ao setor 

rural e à indústria dentro de algo que denomina-se agroindústria. 

Como exemplo disso pode-se dar conta que o PIB agropecuário do 

Amazonas corresponde apenas a 4% do PIB total do Estado conforme 

os estudos do IBGE.  Abaixo, na Tabela 5, pode-se observar outro 

indicador do desempenho da agroindústria no Amazonas, isto é, a 

exportação dos principais produtos agropecuários do Estado, nos anos 

de 2003 e 2004. 
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Tabela 7 – Produção e Venda de Máquinas e Equipamentos para a 

Agroindústria no Brasil em 2004 

Classe de atividades                                         

Produção Vendas 

Valor 

1 000 R$ 

Valor 

1 000 R$ 

Fabricação de máquinas e equipamentos para 

agricultura,                                                       
        

 avicultura e obtenção de produtos animais  5 880 969  5 809 783 

Fabricação de tratores agrícolas  3 870 477  3 865 840 

Fabricação de máquinas e equipamentos para as 

indústrias                                                         
        

 alimentar, de bebida e fumo                                 1 246 508  1 079 628 

Fabricação de máquinas e equipamentos para a 

indústria têxtil 
  209 133   183 985 

Fabricação de máquinas e equipamentos para as 

indústrias do                                                     
        

 vestuário e de couro e calçados   392 804   376 892 

Fabricação de máquinas e equipamentos para as 

indústrias                          
        

 de celulose, papel e papelão e artefatos   907 503   886 608 

Manutenção e reparação de tratores e de 

máquinas e equipamentos  
        

 para agricultura, avicultura e obtenção de 

produtos animais 
  15 733   15 733 

TOTAL  12 523 125  12 218 468 

Fonte: IBGE. Pesquisa Industrial Anual 
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Tabela 8- Exportações dos principais produtos do agronegócio no Amazonas 

Produto (t) 2003 2004 VAR(%) 

Complexo da soja 0 35 100 

Açúcar 0 600 100 

Carnes 8 0 -93 

Produtos de Couro 0 0 0 

Couros 0 0 0 

Café 0 8 100 

Celulose e papel 34 36 3 

Madeira e indústria 37.547 50.170 34 

Frutas Frescas 0 0 0 

Nozes e castanhas 1.789 2.602 45 

Sucos de Frutas 40 0 -100 

Pescados 306 144 -53 

Leite 0 0 0 

Borracha natural 0 0 0 

Fonte: Ministério da Agricultura 

Os números da Tabela acima vêm confirmar a afirmativa de 

que o agronegócio ainda dá seus primeiros passos na economia 

amazonense. Nota-se que as atividades que apresentam os melhores 

desempenhos são as relacionadas ao extrativismo da Madeira e seus 

derivados e a produção de nozes e castanhas ou comumente 

conhecidas como “castanha-do-pará”. Tendo em vista o fato de os 

produtos que respondem pela maior quantidade exportada (madeira e 
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nozes) são produtos originários do extrativismo com pouca 

industrialização. Sendo assim, percebe-se que a partir do ponto em 

que há a necessidade de beneficiamento de produtos por meio de uma 

indústria o resultado é praticamente insignificante, exceção feita ao 

pescado e ao açúcar que apresentaram números razoáveis 

comparados com os demais produtos.  

 Considerando o fato de o Estado do Amazonas ocupar o 

primeiro lugar no Brasil em pesca continental e o oitavo lugar no geral 

ao se incluir aqüicultura e pesca marítima, nota-se um grande 

potencial que o estado dispõe para aproveitar os recursos pesqueiros 

e lhes agregar valor por meio da indústria de beneficiamento de 

pescado. Essa oportunidade para o Amazonas torna-se mais clara ao 

se analisar os dados do IBAMA no ano 2000 nos quais se percebe um 

aumento considerável da participação da pesca continental em 

detrimento da pesca marítima no Brasil. 

 Segundo Almeida (2006), a indústria de beneficiamento de 

pescado no Amazonas está voltada principalmente para a exportação, 

visto que, 88% dos estabelecimentos têm como foco principal a 

produção para o mercado externo. Certamente, isso se deve 

principalmente aos altos preços pagos no mercado internacional. No 

entanto, em termos de volume de vendas o mercado nacional é 

responsável pela maior parte da comercialização.  Ainda conforme a 

autora, em 2002 os frigoríficos amazonenses produziram um total de 

4.900 toneladas de pescado, o que corresponde a uma média mensal 

de 408 toneladas. Quanto à comercialização nota-se que a maior parte 

da produção é destinada ao mercado brasileiro e 35% ao mercado 

internacional restando apenas 5% para o mercado amazonense 

conforme pode-se observar na Tabela 7 a seguir. 

Considerando dados do FAO (2002), a expectativa é que o 

consumo de pescado per capita aumente em 16% nos próximos 30 

anos, o que levará a um aumento da quantidade demandada por esse 

produto. Desse modo, Almeida (2006) afirma que, mesmo com a 

perspectiva de crescimento da oferta de pescado, há uma forte 

tendência de ocorrer uma lacuna entre a crescente demanda e a sua 

oferta do mesmo, pois, a produção de pescado no mundo não tem 

acompanhado o crescimento populacional na mesma proporção, dado 
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que surgem problemas de sustentabilidade, mas ao mesmo tempo 

demonstrando que este mercado possui um grande potencial que pode 

vir a ser absorvido pela indústria pesqueira. 

Tabela 9 – Produção e Comercialização Industrial (t) de pescado processado 

no Amazonas - 2002 

Amazonas 

Produção (t) Comercialização (t) 

Matéria-

Prima 
Produção Amazonas Brasil Exterior 

Total 6.600 4.900 261 2.947 1.693 

Média Mensal 550 408 22 246 141 

Média/empresa 1.650 1.225 65 737 423 

% sobre 

produção 
0 0 5% 60% 35% 

Perda (%) 26%     

Fonte: Almeida e Cabral Junior – A indústria pesqueira na Amazônia 

A indústria de pesca como qualquer outra indústria requer 

algumas necessidades para garantir o seu crescimento sustentado de 

modo que inclui desenvolvimento e oferta de tecnologia, capital 

humano qualificado, matéria-prima, capital e infra-estrutura. No que 

diz respeito à infra-estrutura, pode-se destacar como um fator-chave 

na região a oferta de energia elétrica, visto que, a indústria pesqueira 

trabalha com um produto perecível e que necessita de armazenamento 

adequado. Para tanto, faz-se necessário que os frigoríficos instalem 

fábricas de gelo. Esta por sua vez constituem um de seus 

componentes mais importantes visto que, segundo Almeida (2006), 81% 

dos frigoríficos na Amazônia possuem fábrica de gelo de modo que 

corresponde a valores entre 30% e 40% do investimento geral das 

empresas de pequeno porte e 25% na média geral, e de 3% a 6% do 

financiamento das empresas de grande porte.  
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Ainda, conforme a autora um dos principais problemas 

enfrentados pelas empresas frigoríficas é a limitadíssima e às vezes 

irregular oferta de energia elétrica nos municípios amazonenses. 

Problemas dessa natureza limitam as possibilidades de garantir uma 

economia de escala, elevam os custos operacionais, de modo que 

reflete-se nos preços dos produtos finais. Enfim, conforme a autora, 

77% dos proprietários de frigoríficos afirmam ter problemas com as 

fábricas de gelo, haja vista, a oferta de energia insuficiente. 

Conforme dados da CEAM – Companhia Energética do 

Amazonas, a demanda de Energia Elétrica no interior do Amazonas 

vem crescendo ano após ano de forma gradativa. Principalmente 

devido ao crescimento dos setores residencial e comercial. Todavia, o 

setor industrial não apresentou um crescimento significativo no 

período 2001-2006, conforme mostram os dados da Tabela 8 a seguir, 

posicionando-se abaixo do crescimento dos demais setores da 

economia. 

Um olhar crítico no consumo de energia elétrica dos 

municípios amazonenses revela que a grande maioria desses 

municípios apresentam um consumo total de no máximo 2.000 MwH, 

excluindo desta lista  os municípios de Itacoatiara, Manacapuru, Coari, 

Tefé, Parintins, Tabatinga e Iranduba, uma vez que nestes o consumo 

supera aquele nível. 

No caso do consumo das maiores indústrias dos municípios do 

Estado do Amazonas (exceto Manaus) pode-se concluir que, em 

média, uma indústria de grande porte consome sozinha algo em torno 

de 100 Mwh, e uma empresa de médio porte tem seu consumo em 

torno de 50 Mwh, conforme critérios referenciados pela CEAM. Dessa 

forma, nota-se que a instalação de apenas uma indústria de grande 

porte em um município que tenha um baixo consumo poderia 

representar uma instabilidade do sistema de geração de energia da 

cidade causando sobrecarga no sistema, e a conseqüente falta de 

energia elétrica prejudicando, assim, as atividades econômicas já 

estabelecidas na cidade. Suponha-se o caso de uma indústria de 

grande porte em uma cidade pequena ou média. Caso ocorra o 

interesse e o florescimento de alguma atividade econômica que 

demande um grande consumo de energia, certamente as perspectivas 
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de investimento estariam limitadas até o ponto no qual a oferta de 

energia disponível suportaria. 

Tabela 10 – Evolução do consumo de energia elétrica por classe - MWh 

Classe 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Industrial 31.878,90 33.656,97 32.498,80 34.972,40 39.395,30 41.200,00 

Comercial 43.782,70 53.673,31 56.623,30 58.766,80 64.158,40 74.030,00 

Residencial 147.620,10 162.951,35 187.149,40 182.796,20 190.972,00 215.740,00 

Outros 66.433,30 75.630,66 94.381,00 106.919,60 130.451,40 150.000,00 

Total 289.715,00 325.912,29 370.652,50 383.455,00 424.977,10 480.970,00 

Fonte: CEAM – Companhia Energética do Amazonas 

 As limitações da oferta de energia elétrica e suas implicações 

no crescimento da indústria pesqueira situada no interior do 

Amazonas, pode se configurar como um agravante. Sem dúvida, o 

adequado fornecimento de energia elétrica é um fator fundamental 

para o desenvolvimento de qualquer indústria em qualquer economia 

que tenha como meta o crescimento sustentado das atividades 

produtivas. Os problemas de infra-estrutura adequada afetam as 

escalas de produção das indústrias, bem como a formação e 

administração de preços. 

 A irregularidade de energia elétrica não constitui a principal 

limitação da expansão da capacidade produtiva da indústria 

processadora de pescado, mas a irregularidade da oferta de pescado, 

posto que a produção em maior escala ocorre somente nos períodos 

de “piracema”, de modo que após esse período, os frigoríficos operam 

abaixo de sua capacidade. A alternativa seria recorrer à piscicultura, 

contudo a produção racional é insuficiente para atender a escala 

dessa indústria.  A ociosidade aumenta os custos fixos, e por conta 

disso eleva-se os preços finais, de modo a comprometer a 

competitividade da indústria. 
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5. PROCESSAMENTO DE PESCADO E OS PROBLEMAS 

ESTRUTURAIS 

 Este tópico trata dos resultados. Discute-se a possibilidade 

de a energia elétrica ser um fator limitante no crescimento da 

indústria de processamento de pescado, é feita  uma breve análise da 

capacidade de estocagem dos frigoríficos, e por fim, se dá o destaque 

à produção de pescado industrializado, no Amazonas, não se limitando 

apenas àquele que se destina à exportação, mas a todos os 

produtores.  

Os investimentos em infra-estrutura têm um papel 

importante na sustentação do crescimento econômico de longo prazo 

por conta das externalidades positivas geradas sobre os demais 

setores da economia como um todo, situadas à jusante.  O aporte de 

capital público em infra-estrutura é importante não apenas para a 

indústria de construção civil, para a indústria de transformação, entre 

outras, mas também pelos impactos de oferta gerados, de modo que 

são capazes de gerar ganhos de produtividade e de competitividade 

para toda a economia (Fiocca, p.1). 

 Conforme o autor, uma redução nos investimentos em infra-

estrutura pode ocasionar danos irreparáveis ao crescimento da 

economia, a exemplo do que ocorreu em 2001, na época do 

racionamento de energia quando se contabilizou perda de crescimento 

econômico da ordem de 3%, um valor bem maior que os possíveis 

investimentos. 

 Sem dúvida, por um olhar mais amplo, de acordo com Pego 

Filho, (1999, p.7) a entrada adequada de um país no processo de 

globalização deve ser levando em conta as condições favoráveis de 

sua infra-estrutura, pois aí se localiza um dos pilares das condições 

mínimas indispensáveis. 

De acordo com Aschauer, apud Benitez (1999), existe uma 

forte correlação entre capital público e produtividade. O autor verifica 

que no universo do capital público, a infra-estrutura é a que exerce 

efeitos mais significativos sobre a produtividade, principalmente o 

núcleo de infra-estrutura composto por transporte, comunicação, 

energia e sistemas de fornecimento de água, se comparado, por 
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exemplo às instituições de ensino que têm um período de maturação 

maior entre sua criação e seus reflexos diretos na produtividade. 

Nessa mesma tese, Ferreira, apud Benitez, (1999), advoga que ocorre 

co-integração entre o estoque de capital público e o produto, e que a 

queda dos investimentos em infra-estrutura leva a um impacto 

negativo sobre a produção social. 

 Por sua vez, Schwartzman, apud Benitez, (1999), com uma 

visão particular, acrescenta que o estágio final de desenvolvimento 

regional é alcançado quando uma determinada região especializa-se 

em atividades terciárias visando a exportação de um ou mais bens. 

Para alcançar esse estágio, sem dúvida, os recursos energéticos e os 

custos de transporte são fundamentais. 

A infra-estrutura cria as condições favoráveis ao 

desenvolvimento de empresas, de indústrias e de empregos, assim, 

justifica ressaltar a sua importância sobre a atividade econômica ao 

propiciar melhores condições para a produção. Resulta disso que o 

investimento nesse setor afeta o desenvolvimento regional ao 

estimular ou restringir as disparidades regionais, e atua como elemento 

de decisão na análise de investimentos públicos ou privados. 

Por fim, pode-se dizer que uma região melhor suprida de 

infra-estrutura tem vantagens comparativas em relação à outra que 

não se encontra satisfatoriamente estruturada, de modo que implica 

em uma maior geração de emprego, um produto regional per capita 

mais alto, e, conseqüentemente, maior desenvolvimento econômico. 

 A energia elétrica é um fator fundamental para o crescimento 

de qualquer tipo de indústria. De acordo com Alban (1999, p120) “A 

energia elétrica está para a segunda revolução industrial assim como a 

máquina a vapor esteve para a primeira”. De fato, a energia elétrica 

promoveu uma completa reconfiguração nos sistemas de produção, 

principalmente, devido à sua capacidade de fracionamento e ajustes 

precisos na produção. 

 De acordo com Cohen apud May (2003 p.252), o progresso 

tecnológico pode tornar possível aos países em desenvolvimento 

alcançar um estágio mais avançado de desenvolvimento sem a 

utilização intensiva de energia elétrica da forma como se deu com os 
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países desenvolvidos. Isso se traduz pela ordem de que a estrutura da 

produção de energia está associada à tecnologia disponível, a infra-

estrutura de produção implantada e dos estilos de vida das sociedades 

modernas. Significa que a estrutura de transporte e a configuração 

espacial da economia afetam consideravelmente o consumo de 

energia, independentemente do progresso técnico, ou seja, mesmo 

com o desenvolvimento de novas tecnologias, a dinâmica da economia 

sempre levará a um aumento da demanda por energia elétrica. 

Para Mowery (2005), a partir do Século XX, a indústria 

passou a demonstrar crescentemente a sua dependência da 

eletricidade como fonte de energia. A vantagem obtida pela energia 

elétrica sobre outras fontes deve-se a sua eficiência e capacidade de 

fracionamento, além da questão do espaço físico disponível, no qual o 

espaço antes disponível aos grandes motores e geradores é liberado 

para o aproveitamento para o emprego de outras atividades da 

empresa. 

Segundo Rosemberg (2006), providencialmente a partir da crise 

do petróleo na década de 1970 passou-se a ter uma maior 

preocupação com a oferta de energia, visto que antes desse período 

havia certo descuido com o assunto. Nessa época foram 

“descobertos” alguns limites impostos pela escassez de energia 

fazendo com que o seu suprimento, especialmente energia elétrica, 

tornar-se a mais iminente ameaça ao crescimento econômico das 

nações. O autor também afirma que existe uma variedade de energias 

alternativas e de tecnologias inovadoras, porém, existe um ponto 

fundamental na atual organização industrial, na qual inúmeras 

tecnologias dependem da eletricidade e não existem substitutos 

semelhantes para muitas delas. 

Martin (1992) afirma que a garantia da oferta de energia 

elétrica é tão importante que, mesmo em países de economia 

extremamente liberal, como a dos Estados Unidos e da Inglaterra, a 

ação do Governo tem sempre relevância sobre as escolhas a respeito 

de política energética, visto que o setor de energia é um setor da 

economia vital para mover os demais setores. 

No Brasil, segundo Ferreira, o setor de energia elétrica passou 

por três fases marcantes. A primeira abrange os anos de 1889 a 1933, 
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marcada pela presença de empresas privadas (nacionais e 

estrangeiras) e públicas (estaduais e municipais). A segunda fase vai 

de 1934 a 1961 iniciando-se com o código de águas. Nesse período 

surgem às primeiras empresas de energia no Brasil, além da Light, 

empresas municipais e autoprodutores, surgem também as 

distribuidoras de energia no plano estadual. A terceira fase se dá de 

1962 até os dias atuais e se caracteriza pelo surgimento da Eletrobrás 

e a conseqüente predominância do Estado no controle do setor 

elétrico do Brasil. 

Quanto ao Investimento no setor elétrico, Ferreira afirma que 

nas três primeiras décadas do século XX predominou no Brasil o 

investimento privado em energia. Os investimentos públicos no setor 

só tomaram fôlego após a Segunda Grande Guerra ao ponto de já nos 

anos da década de 1950 a maior parte das inversões serem de origem 

governamental, mas não foi suficiente para evitar qualquer colapso. De 

fato, conforme o autor, durante a década dos anos 1960 ocorreu à 

primeira crise de fornecimento de energia, de tal modo que trouxe 

dificuldades para a indústria brasileira. A estabilidade foi alcançada a 

partir de 1965 com a entrada de novas usinas geradoras. É importante 

destacar que nesse período a maior parte dos investimentos públicos 

era de origem estadual. Posteriormente, na década dos anos 1970 

houve um grande investimento na geração de energia requerido para 

sustentar o crescimento da indústria na época em torno de 10% ao 

ano. A partir desse momento os investimentos são direcionados para 

os grandes projetos como as usinas de Itaipu, Tucuruí, Xingó e Ilha 

Solteira, por exemplo. Por fim, o autor ressalta que o consumo tem 

crescido a uma taxa bem maior que a produção de energia a ponto de 

nos anos 1990 a produção crescer a uma taxa de 1,7% ao ano, 

enquanto que o consumo cresceu a taxas de 4,2% ao ano, o que 

resultaria em um déficit.  

Quando se leva em conta a relação entre crescimento 

econômico e oferta de energia, é de consenso geral a idéia de que o 

crescimento econômico está ligado diretamente à garantia de energia 

que sustente este crescimento. Segundo Patusco (2002), levando-se 

em conta os dados da Agência Internacional de Energia - AIE, 70% da 

economia mundial estão concentrados em países cujas fontes de 
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energia são dependentes de fontes de outros países, em 45% do total 

de energia consumida. Enquanto que os países que exportam energia 

respondem apenas por 8% da economia mundial. Por energia 

entendem-se todas as fontes, tais como, energia elétrica, gás, petróleo 

e outras fontes, porém ao se excluir os setores de transportes e parte 

do setor de metalurgia, grande parte do gás e petróleo acaba sendo 

utilizada na geração de energia elétrica para o atendimento dos demais 

setores da economia. 

De acordo com o Ministério de Minas e Energia – MME (2007), 

o parque gerador brasileiro passou por grandes investimentos nas 

últimas três décadas do século XX, de sorte que foi aumentado de 11 

GW em 1970, para 30,2 GW em 1979 e alcançando no ano de 2006 96,6 

GW de capacidade instalada.  

Ainda segundo o MME o crescimento da economia brasileira 

vem sendo acompanhado pelo aumento do consumo de energia 

elétrica. Resulta que os investimentos em expansão do parque gerador 

de energia devem ser contínuos para atender o aumento do consumo. 

De 1970 a 1980 o Brasil experimentou um crescimento do PIB a taxas 

de 8,6% a.a., nesse mesmo período o consumo de eletricidade cresceu 

a taxas de 12 a.a. A partir dos anos 1980, embora a economia 

brasileira apresentasse um cenário de crise com baixas taxas de 

crescimento do produto em torno de 1,3% (1980-85) e 2% (1986-93), o 

setor elétrico apresentava taxas de crescimento superiores a 7,2% e 

4,2% para os referidos períodos. Superada a recessão dos anos de 

1990, o PIB brasileiro passou a crescer a taxas de 4,8% a.a. enquanto 

que o consumo de eletricidade aumentou a uma taxa de 5,1% a.a. Após 

esse período o Brasil enfrentou crises internacionais e um 

racionamento de energia que afetou decisivamente a expansão da 

economia bem como, mudou os hábitos de consumo da população. 

Enfim, a partir de 2003 até 2006 o PIB passou a crescer a taxas 2,7% 

a.a. já a energia elétrica passou a ter uma redução em seu consumo 

residencial com manutenção do crescimento em outras classes de 

consumo. 

O fornecimento de energia elétrica em todos os municípios do 

Estado do Amazonas é realizado pela Manaus Energia (antiga CEAM) 

em um modelo isolado para cada município, ou seja, cada cidade tem 
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Mês Realizado Projetado 

jan/07 2.281.298            2.205.900         

fev/07 2.058.539             2.230.286           

mar/07 2.189.190            2.225.288         

abr/07 2.103.468             2.220.491           

mai/07 2.277.468            2.225.355         

jun/07 2.425.751             2.223.711           

jul/07 2.690.968            2.223.186         

ago/07 2.387.753             2.224.084           

set/07 2.745.871            2.223.661         

out/07 3.098.258             2.223.644           

nov/07 2.818.453            2.223.796         

dez/07 3.066.564             2.223.700           

seu parque gerador próprio de acordo com o tamanho e a demanda da 

cidade, não estando interligados entre uma cidade e outra devido às 

características e dimensões da região (exceção feita aos municípios 

de Rio Preto da Eva e Iranduba que são interligados à cidade de 

Manaus, o que lhes confere maior qualidade no fornecimento de 

energia). 

O problema quanto ao adequado fornecimento de energia 

elétrica e sua relação com a indústria de processamento de pescado, 

está situada em municípios da Região Metropolitana de Manaus e fora 

desta deve-se, principalmente, ao fato dessa indústria usar 

intensivamente a energia elétrica, seja para a fabricação de gelo seja 

para a estocagem de matéria-prima e produtos finais em seus 

frigoríficos.  

Para um diagnóstico consistente desse problema, aplicou-se 

um questionário de pesquisa de campo na tentativa de extrair opiniões 

e dados sobre a oferta de energia elétrica pela Manaus Energia. 

Tabulados os dados e, posteriormente, submetidos a métodos de 

análise no sentido de gerar informações econômicas apreciáveis, por 

exemplo, comportamento do consumo futuro de energia pode-se se 

conhecer a realidade dessa indústria. 

Tabela 11: Consumo de energia em Iranduba - KWh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Companhia Energética do Amazonas – CEAM 
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onde estão localizados os frigoríficos e em outros municípios 

selecionados, de acordo com dados da CEAM em 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CEAM 

De acordo com dados da CEAM em 2005 o consumo médio de 

um frigorífico no interior do Estado do Amazonas seria de 72.823 KWh 

o que representa cerca de 1% do consumo total dos municípios onde 

estão instaladas, exceção feita à Fonte Boa que possui uma geração 

de energia menor que as demais.Desse modo, a oferta de energia 

elétrica poderia se tornar uma ameaça apenas se surgisse uma grande 

concentração de empresas em uma mesma cidade do interior, ou se 

um frigorífico de grande porte resolver se instalar em uma cidade 

pequena. Em Barreirinha ou no Careiro da Várzea, por exemplo, uma 

nova empresa de pescado representaria algo entre 13% e 18% do 

consumo total de energia da cidade ocasionando um grande impacto 

na demanda de energia, o que obrigaria a concessionária de energia 

local a investir na cidade para garantir a demanda por energia. 

 A capacidade de estocagem é um fator determinante para o 

bom desempenho desse tipo de indústria, devido, principalmente, ao 

tipo de matéria-prima utilizada e ao tipo do produto que deve ser 

armazenado em boas condições para a comercialização. 

Parintins 6.159.969

Manacapuru 6.471.116

Iranduba 4.951.797

Itacoatiara 7.565.961

Fonte Boa 841.535

Careiro da Várzea 406.512

Barreirinha 569.772

Urucará 726.607

São Paulo de Olivença 559.899

Tabatinga 3.334.650

Lábrea 1.496.724

Eirunepé 1.236.724

Manicoré 1.100.889

Consumo Médio Mensal por município (KWh) - 
2007
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O interessante neste questionamento refere-se ao fato de que 

não necessáriamente as empresas que consideram sua capacidade de 

estocagem razoável foram as mesmas a declarar que pretendem 

aumentar a sua capacidade, ao passo que algumas empresas mesmo 

considerando sua capacidade de armazenamento satisfatória 

pretendem aumentá-la.  

Ao se analisar o questionário nota-se que das cinco empresas 

que consideram sua capacidade de armazenamento satisfatória três 

ainda pretendem ampliá-las enquanto apenas duas preferem deixar 

como está. Por outro lado, das três empresas que consideraram sua 

capacidade razoável apenas uma delas não pretende ampliar sua 

capacidade enquanto as demais almejam a ampliação, o quadro abaixo 

resume esta situação. 

As empresas também consideram a capacidade de 

armazenamento como o último fator limitante ao lado da matéria-prima 

para o seu crescimento. Quanto ao custo para a empresa, a 

capacidade de armazenamento foi considerada como o terceiro fator 

que mais compromete os custos da empresa ao lado dos custos com 

mão-de-obra e encargos. 

Quadro 2 – Considerações sobre a estocagem 

Pretende ampliar a capacidade de 

estocagem? 

Está satisfeito com 

a capacidade 

atual? 

Sim Não 

Sim 3 2 

Não 2 1 

5.1. Breve análise da indústria de processamento de pescado no 

Estado do Amazonas 

Os questionários foram aplicados em oito frigoríficos que 

realizam o beneficiamento de pescado no Estado do Amazonas, sendo 

um deles na cidade de Manaus e sete instalados no interior do Estado. 



Leandro Cruz Barros 

161 

Os referidos frigoríficos foram escolhidos para a pesquisa pois, são os 

frigoríficos que constam na listagem do IBAMA e do Ministério da 

Agricultura. Ficaram de fora da pesquisa por questões técnicas apenas 

dois frigoríficos de Manaus e um de Parintins. Importante salientar que 

os frigoríficos de maior representatividade fizeram parte da pesquisa. 

Foi averiguado que todos os frigoríficos possuem fábrica de 

gelo. Ao serem questionados sobre a capacidade de produção das 

fábricas dois deixaram de emitir resposta. De acordo com as 

informações colhidas a produção varia em um intervalo muito grande 

de 3 a 100 toneladas/dia, ficando em uma média de 39,6t/dia por 

frigorífico. 

Ao serem perguntados sobre qual o principal fator de limitação 

para o crescimento da empresa, os entrevistados não apresentaram 

uma tendência sobre qual seria o principal fator, sendo que quatro dos 

sete que responderam a essa pergunta afirmaram que mão-de-obra 

treinada e matéria-prima seriam os principais fatores limitantes. Os 

demais com uma resposta cada foram, energia elétrica, 

armazenamento e acesso a novas tecnologias de processamento e 

embalagem. Cabe ressaltar que os dois frigoríficos que apontaram a 

matéria-prima (peixe) como um fator limitante foram os frigoríficos 

localizados mais distantes de Manaus ( Fonte Boa e Parintins). Este 

quesito foi respondido de forma completa por seis entrevistados e as 

demais variáveis passam a apresentar, a partir do segundo fator 

limitante, uma certa tendência com 50% de respostas para um mesmo 

item. Sendo assim os fatores limitantes pela ordem seriam: 2º Energia 

Elétrica, 3º Acesso a novas tecnologias de processamento e 

embalagens, 4º Armazenamento e 5º Matéria-prima que foi também 

citado como o principal fator por dois frigoríficos. A energia elétrica 

ficou em segundo lugar, porém, cabe ressaltar que as empresas vêem 

mais problemas no seu custo que na escassez de sua oferta. 

Ao serem perguntados sobre qual seria o principal fator a ser 

apontado como custo, seis frigoríficos responderam a todas as 

variáveis e um frigorífico apontou apenas um fator (mão-de-obra e 

encargos). Considerando os que responderam de forma completa, o 

maior custo para as empresas seria a Energia Elétrica, provavelmente 

em função da necessidade de se fabricar gelo e armazenar a matéria-
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Ao serem perguntados se possuem prioridade de exportação 

para seus produtos, dois frigoríficos afirmaram que sim e que o país de 

destino dessas exportações seria a Colômbia. Ao confrontarmos essa 

informação com as respostas da pergunta sobre quais frigoríficos 

exportavam efetivamente vemos que lá apenas um frigorífico afirmou 

exportar seus produtos, entendemos que o fato do frigorífico ter uma 

prioridade de exportar seus produtos não necessariamente implique no 

fato dele realmente conseguir exportar, ou o produto final deste 

frigorífico realmente seja exportado, porém, por meio de 

atravessadores que revendem o produto para o exterior. 

No que tange ao volume de vendas das empresas 50% delas 

dizem vender mais de 1000t por ano. As demais produzem entre 100 e 

1000t por ano. Ao serem questionados sobre o grau de intercâmbio 

entre a sua própria empresa e as demais do setor, 62,5% afirmaram ter 

um intercâmbio fraco ou nenhum intercâmbio, enquanto que 25% 

afirmaram ter um nível médio de intercâmbio enquanto apenas uma 

empresa afirmou ter um forte intercâmbio com as demais empresas do 

setor pesqueiro. Foi observado que os frigoríficos não formam uma 

indústria coesa, estando cada um deles interessados no 

desenvolvimento de sua própria empresa e não muito preocupados 

com o crescimento do setor como um todo e possíveis ganhos que 

possam surgir a partir de uma maior interação entre as empresas. 

Quanto ao tempo de funcionamento, 87,5% das empresa 

afirmam estar a mais de sete anos no mercado e apenas uma empresa 

atua no setor a menos de cinco anos. Do total de empresas que atuam 

a mais de sete anos, três delas desenvolvem suas atividades a mais de 

quinze anos, duas entre dez e quinze anos e duas entre sete e 10 

anos. Nota-se que as empresas que atuam nesta área já possuem 

bastante experiência quanto a sua atuação no mercado. 

No que tange aos tipos de produtos comercializados pela 

empresa. Destacam-se como os três principais produtos o peixe 

eviscerado congelado, produzido por sete dos oito frigoríficos e o filé 

de peixe congelado, produzido também por sete dos oito frigoríficos e 

o peixe inteiro congelado que assim como os outros não é produzido 

por apenas uma empresa. As postas e o lombo de peixe congelado são 

produzidos por cinco dos oito frigoríficos, enquanto que três empresas 
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Quando o problema é definir o preço do seu produto, a maioria 

dos entrevistados afirmou que visa principalmente apenas cobrir os 

custos de produção e obter sua margem de lucro. Três deles 

afirmaram levar em conta o preço praticado pelos concorrentes e dois 

deles levam em conta a influência do cliente na escolha do preço final. 

Como se pode observar, na formação de preço está implícito o 

princípio da racionalidade muito debatida pela teoria neoclássica no 

campo da maximização dos benefícios. Além disso, a formação de 

preço está também associada à tomada de decisão dos concorrentes, 

de modo que se percebe que o setor é interdependente. 

Finalmente, quanto à diferenciação dos produtos, apenas uma 

empresa das oito pesquisadas afirmou considerar importante 

diferenciar o seu produto dos demais concorrentes no setor como 

forma de obter vantagem. Esse comportamento estratégico é típico 

dos oligopolistas na tentativa de ampliar sua parcela no mercado. 

6. CONCLUSÃO 

 O agronegócio representa todo o conjunto de atividades 

ligadas a produtos de origem rural ou agroflorestal que se desenvolvem 

desde a fabricação dos insumos até o processamento e distribuição do 

produto final. As atividades relacionadas com o agronegócio tendem a 

se dividir em atividades antes da porteira, dentro da porteira e depois 

da porteira. A atividades antes da porteira são todas aquelas 

relacionadas à produção de implementos e defensivos agrícolas, 

máquinas e equipamentos. Dentro da porteira se desenvolvem as 

atividades de produção propriamente dita na qual o produto que 

adentra o estabelecimento em sua forma in natura passa pelo 

processo de transformação no qual lhe é agregado valor. No estágio 

após a porteira o produto passa pelos processos de armazenagem e 

distribuição até chegar aos atacadistas e varejistas e, 

conseqüentemente, ao consumidor final.  

 Observa-se que no mundo, o agronegócio vem apresentando 

uma grande tendência de crescimento, principalmente devido a fatores 

como o crescimento da população e o crescimento da própria 

economia, além das mudanças nos costumes da população cada vez 
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mais urbana que demanda por produtos especializados e com certo 

grau de diferenciação.  

 Foi possível observar os efeitos do crescimento do 

agronegócio analisando-se a demanda por produtos que são utilizados 

antes da porteira como máquinas e equipamentos, fertilizantes e 

sementes que aumentaram consideravelmente a sua produção em dez 

anos. O crescimento do agronegócio também foi acompanhado por um 

aumento contínuo do desempenho da indústria de alimentos no Brasil. 

Observa-se que no Estado do Amazonas o agronegócio ainda 

se encontra em um estágio inicial de desenvolvimento, sendo que o 

PIB agropecuário do Estado corresponde a apenas 4% do PIB total. No 

quesito exportação os itens relacionados ao setor primário que mais 

contribuem para as exportações do estado são a indústria madeireira e 

a exportação de castanha, enquanto que a indústria pesqueira 

encontra-se no terceiro posto. 

A pesca e todas as outras atividades relacionadas a esta 

atividade representam um forte componente da economia e da cultura 

amazonense. O peixe é claramente um dos alimentos mais consumidos 

no Estado. Outro ponto importante é que o Amazonas figura entre os 

primeiros lugares como o maior produtor de pescado em águas 

continentais, se revezando com o Estado do Pará no primeiro lugar 

dependendo do ano da estatística. 

Devido à grande importância da pesca no Amazonas, percebe-

se o grande potencial para o crescimento da indústria de 

processamento de pescado, tendo em vista a sua capacidade de 

agregar valor ao produto. Para que a indústria de processamento de 

pescado possa se desenvolver no interior do Estado, assim como 

qualquer outro tipo indústria, é necessário que ela conte com toda a 

infra-estrutura necessária. Devido às suas características a indústria 

de processamento de pescado usa intensivamente a energia elétrica, 

seja em sua fábrica de gelo, seja para o armazenamento de matéria-

prima e produtos finais. 

Em todo o mundo a indústria pesqueira representa uma 

importante atividade econômica, na Europa em países como a Espanha 

e os escandinavos, na China, Índia, Indonésia e nas Américas como 
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EUA, Chile e Peru. Ocorrendo uma forte tendência de uma 

participação maior dos países em vias de desenvolvimento em 

detrimento dos países desenvolvidos. 

No Brasil a indústria da pesca se concentra nos estados 

litorâneos, destacando-se apenas o Estado do Amazonas dentre os 

estados sem litoral entre os produtores nacionais.  

Ao se analisar a indústria de processamento de pescado no 

Estado do Amazonas, percebe-se que ainda há um pequeno número de 

estabelecimentos funcionando, e em um número reduzido de 

municípios, sendo que a grande maioria encontra-se em Manaus e em 

municípios próximos. Embora sejam poucos, os estabelecimentos 

apresentam um certo tempo de atividade no ramo, algo um pouco 

maior que dez anos de atividade. 

Os frigoríficos afirmaram em sua grande maioria que a energia 

elétrica não representa o principal fator limitante, ficando atrás de 

outros dois fatores. Afirmaram também em sua maioria que 

consideram a oferta de energia em suas localidades como satisfatória 

ou razoável. Percebe-se que a oferta de energia representa um 

problema de menor grau para essas empresas. O grande problema da 

energia elétrica para os frigoríficos seria o custo que ela representa 

para o negócio. Claramente que a representatividade desse custo 

deve-se ao fato dessa indústria utilizar intensivamente a energia. 

As empresas afirmaram estar em sua maioria satisfeitas com a 

capacidade de estocagem disponível, sendo que algumas pretendem 

aumentá-la mesmo estando satisfeitas e outras mesmo considerando 

sua capacidade não tão suficiente não pretende aumentar. Entende-se 

que as empresas que não pretendem aumentar sua capacidade não 

tenham maiores expectativas no negócio, enquanto que as que 

almejam uma ampliação percebem grandes oportunidades de 

crescimento para este setor. 

No que concerne à exportação de seus produtos apenas duas 

empresas afirmaram ter prioridade para exportar enquanto que apenas 

uma delas exporta efetivamente, tendo como destino a Colômbia. 

Porém, o fato de as empresas do Amazonas não exportarem 

diretamente não significa que o produto não seja exportado. Segundo o 
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questionário, a maioria das empresas destina grande parte de sua 

produção para revendedores, bem como, a maioria delas vende seus 

produtos para outros estados do Brasil. Entende-se que uma parte 

desses produtos seja exportada por empresas de outros estados que 

apenas revendem a produção dos frigoríficos amazonenses. 

Percebe-se nas empresas pesquisadas certo grau de 

semelhança em suas ações quanto ao mercado consumidor, clientela e 

demais estratégias de mercado como gastos com publicidade, 

definição de preços e grau de intercâmbio entre as diversas empresas. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar um estudo de 

caso sobre as atividades de aprendizado em uma pequena empresa, a 

partir da aplicação de um questionário constituído por questões 

fechadas, similar ao instrumento utilizado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) na Pesquisa de Inovação Tecnológica 

(PINTEC). 

Para elaboração deste estudo, foi selecionada pelo critério de 

acessibilidade, uma pequena empresa do setor de alimentos situada no 

Pólo Industrial de Manaus, cuja atividade principal está relacionada à 

produção industrial de bombons de chocolate recheados com doces de 

frutas regionais da Amazônia (Brasil), acondicionadas em embalagens 

produzidas artesanalmente, a partir de resíduos da floresta e, portanto, 

intensamente comprometida com o desenvolvimento sustentável da 

Região amazônica com práticas do aprender fazendo dentro da 

empresa. Para tanto, à partir desta introdução, apresentamos a 

empresa, o mercado de atuação, as perspectivas da empresa. No 

tópico 2 analisamos os resultados da pesquisa de maneira detalhada. 

No tópico 3, considerando a metodologia utilizada, descrevemos 

comentários e observações específicas desta empresa. Por fim, no 

quarto tópico realizamos nossas considerações finais. 

1.1. Apresentação da Empresa 

A empresa Bombons Finos da Amazônia, selecionada para este 

estudo, é uma indústria de pequeno porte instalada no Pólo Industrial 

de Manaus que atua no setor de alimentação, de propriedade e 

comandada por uma estrutura familiar, constituída formalmente em 
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julho de 1999, apesar de estar em pleno funcionamento desde junho de 

1998, mesmo de forma incipiente. 

As características dos bombons de chocolate produzidos pela 

empresa Bombons Finos da Amazônia são os recheios com doces de 

frutas regionais e as famosas embalagens criativas que ressaltam a 

biodiversidade da Região Amazônica, considerada atraente no cenário 

nacional e internacional; a empresa já é detentora do registro da 

patente de sua marca no Brasil e na Venezuela.  

Apesar de o seu principal produto ser produzido 

artesanalmente há muito tempo na Região. Os proprietários buscaram 

empreender utilizando os serviços de apoio e fomento locais, mas do 

tipo fazendo e aprendendo para que culminasse no início da produção 

industrial desses produtos. A busca inovadora para produção 

diferenciada de um produto considerado comum fez com que os 

proprietários da empresa, na base do fazendo e aprendendo 

desenvolveram não apenas novos processos, mas também novos 

produtos e serviços relacionados, principalmente, no que se refere às 

embalagens criadas para despertar em seus clientes valores e 

conteúdos amazônicos o que promoveu para a empresa a 

diferenciação dentro do seu ramo de atuação. 

1.2. Mercado de Atuação 

No início de suas atividades, o proprietário da empresa realizou 

uma avaliação dos produtos similares existentes no mercado local, à 

época, e identificou algumas fraquezas, como reduzido tempo de 

validade, falta de uniformidade das características, além da falta de 

variedade e de flexibilidade para atender às necessidades dos clientes. 

Dessa forma, ele identificou os pontos do produto que requeriam 

aperfeiçoamento tecnológico, para produzir um produto de melhor 

qualidade do que os bombons ofertados pelos concorrentes. 

Ainda durante os dois primeiros anos de funcionamento, a 

empresa ampliou a sua carteira local de clientes, que se tornou mais 

diversificada, como lojas de artesanato, lojas de conveniência, hotéis, 

lanchonetes, supermercados e buffets, ao flexibilizar o seu processo 

produtivo, de forma a viabilizar a customização dos produtos, e 

introduzir novas variações dos mesmos; atualmente, a empresa possui 
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ainda, quatro lojas próprias nas quais opera com a venda direta a 

varejo. 

Inicialmente restrita ao mercado local, atualmente a empresa 

possui distribuidores em São Paulo, Rio de Janeiro (Região Sudeste), 

Maranhão, Paraíba e Ceará (Região Nordeste), e já realizou vendas 

ocasionais de pequenos lotes para a Flórida, Canadá, Japão, Itália, 

França e Venezuela, graças à ampliação do tempo de shelf life dos 

produtos de 7 dias para 180 dias, implementado pela empresa ao longo 

de quatro anos. 

Segundo o proprietário da empresa Bombons Finos da 

Amazônia, uma das características que torna o seu produto 

diferenciado no mercado de bombons de chocolate é o valor agregado 

ao produto, decorrente da utilização de matérias-primas regionais, 

tanto nos seus recheios como em suas embalagens, que acrescentam 

a riqueza da biodiversidade amazônica ao produto. Tais conhecimentos 

foram desenvolvidos e aprendidos com apoio do Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e que favorecem, não 

apenas para o desenvolvimento sustentável, mas para maior 

apropriabilidade para a empresa e ainda contribui com população local 

que cultiva e mantém 98 % da floresta amazônica preservada no 

Amazonas (Brasil). 

1.3. Perspectivas da Empresa 

A empresa deseja ampliar a sua linha de bombons de chocolate 

com a incorporação de doces de outras frutas regionais, cujos estudos 

encontram-se em andamento no Instituto Nacional de Pesquisa da 

Amazônia (INPA), na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(EMBRAPA), e no Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e 

Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (IDAM), e a 

implementação de uma nova linha de chocolates em barra, o amazon 
chocolate, voltado ao mercado exterior. 

Ainda dentro das perspectivas da empresa, ela pretende 

aumentar mais o tempo de validade de seus produtos dos atuais seis 

meses para doze meses, para possibilitar a exportação de pelo menos 

25 % de sua produção, e diversificar a sua linha de embalagens, por 

meio da parceria com novos fornecedores regionais, selecionados nos 

municípios do interior do Estado do Amazonas, que utilizam produtos e 
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sub-produtos de resíduos da floresta tropical tais como cascas de 

frutas e ouriços de castanha do Brasil. 

Outro projeto interessante para agregar maior valor aos seus 

produtos, e que a empresa almeja adquirir logo que estiver disponível, 

é a incorporação do selo amazônico de produção regional, que está 

sendo desenvolvido pela Fundação Centro de Análise, Pesquisa e 

Inovação Tecnológica (FUCAPI), responsável pela obtenção da patente 

da marca da empresa. 

Além desses projetos, a empresa viabilizará a retomada dos 

projetos que ainda não foram concretizados, como a produção de 

biscoitos regionais, logo que obtiver aprovação do seu pedido de 

financiamento ao Banco da Amazônia (BASA) para construção de uma 

nova fábrica, com cerca de 1.000 metros quadrados; as novas 

instalações físicas possibilitarão mais que dobrar a área de produção, 

que atualmente está limitada em 460 metros quadrados.    

Para fixar a sua marca e captar novos clientes, a empresa planeja 

continuar a participar de Feiras e Exposições das empresas do Setor 

de Alimentos que ocorrerão no Brasil e no exterior, que são 

estimuladas e apoiadas pela Superintendência da Zona Franca de 

Manaus (SUFRAMA), pelo SEBRAE, e pela Federação das Indústrias 

do Estado do Amazonas (FIEAM). 

2. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Apresenta-se a seguir, os principais resultados obtidos nesta 

pesquisa, que estão analisados com base nas respostas informadas 

pela empresa em estudo, e no suporte teórico da área de estudo: 

2.1. Inovação de Produto 

De acordo com as respostas indicadas no instrumento de 

pesquisa, a empresa desenvolveu significativos aperfeiçoamentos 

tecnológicos no produto considerado o mais importante para a mesma 

até este momento; para promover os aperfeiçoamentos tecnológicos 

em seu principal produto, a empresa estabeleceu cooperação com 

outros institutos de pesquisa locais, para incorporação de novas 

matérias-primas, ou para mudança na composição de insumos, de 

forma a melhorar o produto final. 



Joésia Moreira Julião Pacheco 

177 

A empresa também  implementou avanço na sua cadeia 

produtiva para gerar um produto de maior valor agregado, com a 

incorporação de embalagens produzidas artesanalmente, a partir de 

resíduos dos produtos da floresta amazônica o que se mostrou um 

diferencial competitivo importante. Muitos clientes estão acostumados 

a comprar bombons de chocolate, mas é incomum comprar estes 

mesmos produtos acrescidos de doces e sabores amazônicos e, ainda, 

embalados com design que agregar valor à partir do conteúdo e da 

cultura amazônica. 

Para tanto, a empresa introduziu a melhoria do design das 

embalagens dos bombons de chocolate recheados com doces de 

frutas regionais, e implementou a flexibilidade na sua linha de 

produção, para possibilitar a ampliação do seu grau de customização, 

que lhe permitiu ampliar a sua participação no mercado, com a 

conquista de novos clientes. 

Para que acorressem as inovações de produto tiveram que 

aprender a fazer também inovações tecnológicas de processo, a 

empresa afirmou ter implementado aprimoramento tecnológico no 

processo produtivo já existente na empresa, embora não seja 

representativo para o setor no Brasil; mais uma vez, o aprimoramento 

de processo foi possível em decorrência da cooperação estabelecida 

com outras instituições de pesquisa locais tais como FUCAPI  e 

SEBRAE. Esse aprimoramento tecnológico de processo decorreu 

principalmente, da ampliação do tempo de shelf-life dos bombons de 

chocolate, e da ampliação do grupo de fornecedores artesãos, que 

possibilitou a incorporação de novos modelos de embalagens regionais.  

Segundo informações da empresa, a mesma possui projetos 

incompletos para introdução de novos produtos, como biscoitos de 

frutas regionais e chocolates em barras, assim como, para 

aprimoramento tecnológico de produtos já existentes, além de projetos 

para aprimoramento tecnológico do processo produtivo, com vistas à 

maior redução de custos. De maneira não usual para uma pequena 

empresa familiar, no Brasil, nenhum projeto da empresa foi 

desenvolvido e posteriormente abandonado. 

Embora a empresa não possua um setor específico para 

pesquisa e desenvolvimento internamente, que tem pouca relevância 
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para o processo de inovação tecnológica da empresa, a aquisição 

externa de P&D tem alta importância para o aprimoramento 

tecnológico de seus produtos e processos, e para a implementação de 

novos produtos. Por isto, o reconhecimento da importância das 

parcerias com as organizações ensino, pesquisa e fomento locais. Com 

este tipo de aprender fazendo baseando-se em parcerias para a 

empresa, algumas outras atividades possuem média importância para 

suas atividades inovativas. Por exemplo, a aquisição de outros 

conhecimentos externos (fora da Amazônia), treinamento e introdução 

das inovações tecnológicas disponíveis no mercado. Talvez também 

devido a maior parcela dos recursos utilizados nas atividades 

inovativas da empresa pesquisada, provêm de terceiros, de agentes 

financiadores públicos, que requerem taxas variadas de contra-partida 

dos recursos próprios da empresa. 

2.2. Atividades Internas de P & D 

Ao longo dos últimos três anos, embora as atividades de P & D 

tenham sido consideradas ocasionais dentro da empresa, por 

dependerem essencialmente dos financiamentos públicos, essas 

atividades têm sido contínuas, via parcerias, com as pesquisadores e 

professores locais ocorrendo concentração predominante das 

atividades de P & D da empresa entre organizações situadas no 

Amazonas (Brasil). Embora a empresa afirme que uma parte do seu 

faturamento é destinado às atividades de P & D, ela não soube 

determinar um percentual fixo, pois muitas vezes o percentual exigido 

como contra-partida dos projetos financiados é variável, e outras 

vezes, a empresa precisou entrar com um volume maior de recursos 

próprios do que o estipulado como colateral para a execução plena 

dos projetos. Como a empresa não prioriza as atividades internas de P 

& D, e utiliza mais intensamente as atividades externas de pesquisa e 

desenvolvimento, esse fato pode ser refletido no baixo envolvimento 

de pessoal do quadro da empresa, que apresenta apenas uma pessoa 

com dedicação parcial à atividade de P & D. 

2.2.1. Impacto das Inovações 

Os produtos que sofreram aprimoramento tecnológico voltados 

à exportação representam 100 % das vendas da empresa para o setor; 

em relação às vendas internas, regionais ou nacionais, 45% das vendas 
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da empresa são constituídos por produtos que foram aperfeiçoados 

apenas marginalmente, enquanto 50% das vendas voltadas para esses 

mercados está relacionada aos produtos tecnologicamente 

aprimorados com inovações incrementais. As inovações de produto 

aliadas às inovações de processo que foram promovidas e 

implementadas pela empresa nos últimos três anos, produziu impactos 

de alta importância, como a melhoria da qualidade do produto, a 

ampliação da participação da empresa em diferentes mercados, 

proporcionou a abertura de novos mercados, o aumento da 

flexibilidade da produção, a redução do consumo de matérias-primas, 

além de outros impactos de relativa importância como a ampliação da 

gama de produtos ofertados, a manutenção da participação da 

empresa no mercado, a redução dos custos do trabalho e de energia, e 

quase nenhum impacto negativo sobre o aumento da capacidade 

produtiva da empresa. 

As principais fontes de informação e de cooperação para 

desenvolvimento dos aprimoramentos tecnológicos de produtos e de 

processos, consideradas mais relevantes pela empresa Bombons Finos 

da Amazônia são, além das organizações de ensino e pesquisa, as 

empresas de consultorias locais e consultorias independentes oriundas 

das universidades e institutos de pesquisa, localizadas no país que a 

empresa conseguiu com a participação em feiras e exposições que 

ocorrem no Brasil e no exterior. Segundo as respostas indicadas pela 

empresa, as iniciativas de inovações de seus produtos e de seus 

processos não decorrem do envolvimento da empresa em arranjos 

cooperativos com outras empresas do setor mesmo setor conforme 

constatado pelo fato da empresa já haver afirmado que utiliza 

intensamente as fontes externas de pesquisa e desenvolvimento com 

organizações especializadas locais. 

2.3. Suporte do Governo 

As atividades inovativas da empresa receberam suporte 

governamental em nível federal, por meio de instituições públicas de 

pesquisa, como INPA, EMBRAPA, SUFRAMA, Universidade Federal do 

Amazonas (UFAM), da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), e 

da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado (FAPEAM), em âmbito 

estadual . Para registro de patentes e marcas a empresa conseguiu à 
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partir da cooperação estabelecida com a FUCAPI com registros no 

âmbito nacional, e na Venezuela. Contudo, a empresa afirmou que 

existem obstáculos que tornam o processo de implementação de 

projetos de inovação tecnológica mais lento, e dentre eles, considerou 

a escassez de serviços técnicos externos adequados como o 

obstáculo mais relevante. Alguns outros fatores foram identificados 

pela empresa como obstáculos de média relevância, como os riscos 

econômicos excessivos e os elevados custos de inovação, via projetos 

fomentados através de organizações públicas. A empresa Bombons 

Finos da Amazônia considera que a inovação tecnológica representa 

um fator de alta relevância para o alcance e manutenção de 

diferenciação competitiva no mercado. Mas outras importantes 

mudanças estratégicas e organizacionais ocorreram na empresa nos 

últimos três anos, principalmente, em relação à estratégia corporativa 

de marketing como, por exemplo, o design e à apresentação de seus 

produtos. 

3. ANÁLISES E COMENTÁRIOS SOBRE PESQUISA NA PEQUENA 

EMPRESA BOMBONS FINOS DA AMAZÔNIA 

Com base nas respostas obtidas, e nas abordagens de autores 

da área de inovação tecnológica, este estudo apresenta a seguir, 

comentários complementares decorrentes de uma análise mais ampla 

sobre as atividades inovativas que ocorreram na pequena empresa 

Bombons Finos da Amazônia. A trajetória da história da empresa é 

marcada, desde o início de suas atividades, por iniciativas que 

contribuíram para a sua diferenciação no seu mercado de atuação, 

caracterizado pela existência de poucas pequenas empresas que 

produziam produtos similares, à época do início das suas atividades 

produtivas. Vale destacar, ainda, que as pequenas iniciativas de 

inovação na etapa inicial da trajetória da empresa foram decorrentes 

das fontes internas de conhecimento, constituída pelo conhecimento 

tácito adquirido pela matriarca da família em relação ao processo 

produtivo das balas de cupuaçu e das balas de castanha, que 

formavam o mix de produtos da empresa na fase inicial de sua história, 

ou seja, pelo conhecimento tácito obtido pelo patriarca da família, 

proveniente de sua experiência profissional anterior. 
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A experiência profissional do proprietário no setor na produção 

industrial, e o conhecimento tácito adquirido ao longo de doze anos em 

empresa americana e mais treze anos em empresa japonesa, foram 

fundamentais para identificar as possibilidades de melhoria do produto 

ofertado, tais como alcançar a uniformidade das dimensões e do sabor 

do produto, aumentar o prazo de validade dos produtos, introduzir no 

mercado novas variações do produto, ampliar o seu mix de produtos, 

desenvolver embalagens mais atraentes que gerem maior valor 

agregado ao produto,  melhorar o processo de fabricação para redução 

do custo de produção e atender demandas de novos segmentos do 

mercado.  

Para atingir esses objetivos, relacionados à melhoria de 

produto e à melhoria de processo, a empresa utilizou diversas fontes 

externas para auxiliá-la na identificação e na implementação de suas 

atividades inovativas constituídas, principalmente, a partir do 

estabelecimento de cooperação com instituições de ensino e pesquisa 

locais, como o INPA, a EMBRAPA, a UFAM, o IDAM e a FUCAPI, e à 

partir de outras formas obtenção do conhecimento como a 

participação de funcionários e sócios em programas de capacitação e 

formação, a cooperação com consultores especializados na área de 

produção de chocolates, e a participação em feiras nacionais e 

internacionais do setor de alimentação, apoiada por instituições como 

a SUFRAMA, o SEBRAE e a FIEAM. 

De acordo com Figueiredo (2004), o processo de aprendizagem 

tecnológica das empresas não ocorre de maneira uniforme, e difere em 

função das formas e da velocidade em que se realiza. Na empresa em 

estudo o processo de aprendizagem é realizado pela aquisição interna 

e externa de conhecimento que é adquirido localmente e 

continuamente. Entretanto, ainda não foram identificados mecanismos 

consistentes de conversão de conhecimento na empresa, que 

conduzam à socialização e à codificação do conhecimento tácito 

existente, que dificilmente transmissível de maneira codificada, escrita. 

Em nove anos de atividade, a empresa promoveu substanciais 

aprimoramentos de produtos e de processos, que possibilitaram a 

fabricação de novas variações do produto produzido, inclusive, com a 

introdução de novos produtos, a ampliação do tempo de shelf life dos 

produtos, a conquista de novos clientes, a flexibilização do processo 
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produtivo para customização de seus produtos proporcionando 

aumento do valor agregado, principalmente, com a utilização de 

embalagens produzidas artesanalmente que utilizam resíduos da 

floresta amazônica, e os registros da patente de sua marca, obtido a 

partir da cooperação da empresa com a FUCAPI. 

A partir do modelo utilizado por Figueiredo (2004), pode-se 

considerar que a empresa Bombons Finos da Amazônia desenvolve 

atividades inovadoras no nível extrabásico de competência 

tecnológica, tendo em vista que realiza pequenas e contínuas 

adaptações em seus processos de fabricação, e introduz significativas 

melhorias nas especificações dos seus produtos. Para viabilizar a 

implementação das perspectivas de crescimento de uma pequena 

indústria de alimentos, que incluem a produção de novos produtos, a 

seleção e a capacitação de novos fornecedores locais, a ampliação do 

shelf life dos bombons de chocolate recheados com doces regionais, 

para possibilitar a exportação de parte de sua produção, a produção 

do chocolate regional em barras, voltando-se ao mercado exterior, a 

incorporação do selo amazônico de produção regional, o fortalecimento 

da capacidade técnica de sua equipe de funcionários, e a melhoria da 

capacidade gerencial do staff da empresa, foi (e continua sendo) 

fundamental a participação dos agentes financiadores locais e 

nacionais, que estimulam e apóiam as atividades inovativas das micro 

e pequenas empresas brasileiras no Amazonas, como a FAPEAM e a 

FINEP. 

Essas fontes de financiamento público são imprescindíveis 

para manter as atividades inovativas desenvolvidas pela empresa, e 

para impulsionar a sua trajetória de crescimento; o proprietário revela 

com orgulho o fato da Bombons Finos da Amazônia de ter sido a 

primeira empresa do setor de alimentos a ter um projeto aprovado pela 

FINEP, em dezembro de 2007, cujo objeto é o financiamento do estudo 

e da pesquisa para ampliação do shelf life de seus produtos para doze 

meses. A empresa possui outro projeto de pesquisa em andamento, 

financiado pela FAPEAM, com subvenção da FINEP, e relacionado ao 

Núcleo de Embalagens e Polpas Regionais, para promover um estudo 

para identificação e capacitação de fornecedores de polpas de frutas 

regionais e de cooperativas de artesãos para produção das 

embalagens regionais com a utilização de resíduos da natureza. 
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A taxonomia dos padrões setoriais da atividade inovativa 

apresentada por Pavitt (1984) estabelece a relação entre os setores 

de produção, de utilização, e de atividade principal da empresa 

inovadora, para classificação das inovações em cada setor produtivo; o 

autor apresenta dados que demonstram que 52,9 % das inovações 

utilizadas pelo setor de alimentos foram produzidas pelo próprio setor. 

Infelizmente, o estudo de caso isolado de uma única pequena empresa 

do setor de alimentos não possibilita a constatação dos principais 

impactos econômicos das atividades de inovação tecnológica, mas 

permite classificá-la em uma das categorias propostas por Pavitt 

(1984), como uma empresa dominada pelo fornecedor. 

Conforme afirma Pavitt (1984), que analisa o fluxo de 

conhecimento entre os diversos setores econômicos, a inovação de 

processo não possibilita a transferência tecnológica, enquanto a 

inovação de produto é facilmente transferida entre setores; no caso 

específico da empresa em estudo, a maioria das inovações de 

processo provêm de iniciativas da própria empresa, desenvolvidas por 

empresas do mesmo setor produtivo; as atividades inovativas 

tecnológicas da empresa Bombons Finos da Amazônia objetivam a 

melhoria de seus produtos e de seus processos. Contudo, embora 

reconheça que as atividades inovativas de produto e de processo 

ocorridas na empresa produziram diversos impactos positivos sobre a 

mesma, ainda é incipiente a sua capacidade de mensurar 

objetivamente de que forma esses impactos contribuíram para a 

melhoria do desempenho geral da Bombons Finos da Amazônia. 

Segundo o modelo proposto por Abernathy e Utterback (1978), 

a empresa Bombons Finos da Amazônia segue o padrão de inovação 

relacionado às características operacionais e organizacionais de 

empresas cuja competitividade está baseada na variação do produto e 

do processo; neste padrão de inovação tecnológica, as atividades 

inovativas são estimuladas pelas oportunidades decorrentes da 

expansão da capacidade tecnológica interna da empresa. Para esse 

autores, o processo gradual e cumulativo da capacidade inovativa da 

empresa produz um efeito positivo sobre o seu desempenho e, 

segundo Figueiredo (2004), a capacidade de inovação das empresas 

decorre do processo de aprendizagem tecnológica; o autor afirma que 

a acumulação tecnológica de uma empresa acelera a sua 
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competitividade, e pode tornar-se uma vantagem competitiva. No caso 

em estudo a empresa conseguiu certas similaridades com as 

abordagens destes autores, mas à sua própria maneira. 

Apesar de todos os resultados positivos já obtidos a partir da 

implementação de significativos aperfeiçoamentos e melhorias de 

produto e de processo, a empresa identifica alguns fatores que têm 

dificultado a sua atividade inovativa, tais como os elevados custos da 

inovação, a indisponibilidade de fornecedores locais para determinados 

insumos do seu processo produtivo, e a reduzida troca de informações 

entre as empresas do setor.   

Todo o processo de geração de atividades inovativas na 

empresa em estudo provoca importantes mudanças organizacionais, 

principalmente relacionadas às estratégias de produção e às 

estratégias de marketing. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Um dos primeiros aspectos que deve-se considerar neste 

estudo, é a carência de pesquisas sobre o processo de inovação 

tecnológica das micro e pequenas empresas, principalmente, daquelas 

situadas no Estado do Amazonas, em particular, das indústrias que 

atuam no setor de alimentos no Amazonas (Brasil). Dessa forma, esse 

estudo contribui para a apresentação de evidências empíricas sobre a 

atividade inovativa nesse setor produtivo num local com muitas 

singularidades como, por exemplo, o fato do presente estudo ser 

realizado no setor de alimentos e está situado no Pólo Industrial de 

Manaus em há predominância de empresas de motocicletas, 

eletrônicos e química. 

Com sua principal atividade na produção industrial de bombons 

de chocolate recheados com doces de frutas regionais, 

acondicionados em embalagens produzidas artesanalmente, oriundas 

de resíduos da natureza, que estimulam a preservação da floresta, 

incentivando o desenvolvimento sustentável da Região, embora a 

empresa não tenha desenvolvido produtos inteiramente novos e 

notável sua capacidade de promover significativas melhorias contínuas 

nos seus processos e em seus produtos, ao longo da sua trajetória de 

vida, que lhe possibilitaram lançar bombons de chocolate 
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substancialmente modificados, com a introdução de novos sabores de 

recheios com doces de frutas regionais, e o desenvolvimento de novas 

embalagens produzidas artesanalmente com forte apelo devido ao rico 

conteúdo amazônico. 

A intensa contribuição das organizações locais de pesquisa, 

ensino e fomento (Sistema Local de Apoio à Inovação) sobre os 

processos de geração de atividades inovativas nas micro e pequenas 

empresas, é claramente evidenciada neste estudo de caso. A política 

nacional estabelecida para estimular a capacidade de inovação 

tecnológica das empresas, a integração e as interações dinâmicas dos 

organismos locais de pesquisa e a criação de instituições financiadoras 

de pesquisa científica voltadas à atividade inovativa foram 

determinantes para gerar um ambiente propício à inovação e para 

apoiar a trajetória de crescimento da Bombons Finos da Amazônia, até 

o momento. 

Deve-se ressaltar que o espírito empreendedor e o 

compromisso dos proprietários com o desenvolvimento sustentável 

local. Com a valorização da cultura local e da divulgação da marca 

Amazônia no mercado nacional e internacional a empresa prosperou. 

Mas é fundamentalmente importante o fato da empresa em estudo 

reconhecer a importância que as atividades inovativas têm relação 

direta com sua trajetória de crescimento e em relação à sua 

diferenciação no mercado em que atua. Não menos importante, 

também são as organizações que contribuíram para a solidificação de 

um ambiente favorável à atividade inovativa na empresa que, 

regularmente, apresenta para diferentes organizações de fomento 

projetos de pesquisa voltados à inovação.   

Outra evidência significativa desse estudo é a participação das 

fontes internas e das fontes externas de conhecimento para a geração 

das atividades inovativas da Bombons Finos da Amazônia. Ao longo de 

sua trajetória de crescimento, a participação das fontes externas 

passam a predominar, mas não se sobrepõem às fontes internas, que 

continuam fortemente presentes na capacidade de seu proprietário de 

identificar oportunidades presentes no mercado, e na sua experiência 

profissional em relação à atividade produtiva industrial. Talvez este 

seja o principal diferencial competitivo da empresa que sabe procurar 

fora alternativas tecnológicas para melhorar e/ou criar novos produtos 
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e processos dentro de suas instalações combinando conteúdos 

externos com know how interno com apreciável competência e 

perspicácia.  

As perspectivas apresentadas pela empresa indicam que a sua 

trajetória está em movimento ascendente, e que o processo de 

geração da atividade de inovação tecnológica continuará sendo 

fundamental para o seu crescimento. Diante dos altos custos 

envolvidos na geração de inovação, constata-se a importância dos 

programas de estímulo e financiamento à iniciação científica e à 

atividade inovativa nas micro e pequenas empresas brasileiras. 
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1. INTRODUÇÃO 

O cenário socioambiental da Amazônia legal constitui-se em 

um desafio para a agenda pública. Especificamente para o equilíbrio 

entre a viabilidade econômica e a sustentabilidade política, ecológica, 

social e cultural da região. A constatação da depleção dos recursos 

naturais tem se constituído curiosamente em um debate onde a 

tomada de decisão requer cada vez mais a participação das 

comunidades envolvidas.  Isso é verificado quando percebemos que 

hoje as ferramentas de intervenção no território, contraditoriamente, 

são reflexos de um projeto de desenvolvimento implantado pelo 

próprio Estado na região de forma desconexa com a participação 

social, mas gradativamente sintonizada com a lógica de acumulação do 

modo de produção capitalista vigente. 

 Os investimentos estatais que criaram as estruturas técnicas 

para absorver o capital nacional e internacional na região, formam um 

conjunto de medidas que trouxeram para o século XXI agravantes 

sociais que se refletem no aumento da pressão sobre a capacidade de 

suporte do ambiente e no acirramento dos conflitos pela posse da 

terra, onde as comunidades tradicionais são os segmentos mais 

atingidos. 

 Na Amazônia, nos últimos 40 anos, essa visão 

desenvolvimentista contribuiu para um rearranjo no espaço da pesca 

artesanal, pois é inegável a existência das alterações que alcançam 

tanto o plano físico quanto a configuração de novos contextos sócio 
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territoriais. Esses espaços vêm incorporando alterações que passam 

pela “escassez” de recursos naturais, pela presença da indústria do 

turismo, especulação imobiliária e, mais recentemente, pela 

considerável implantação de Unidades de Conservação como: Áreas de 

Proteção Ambiental e mais expressivamente de Reservas Extrativistas 

Marinhas.  

 As mudanças na condição sócio espacial da microrregião do 

Salgado, segundo a literatura corrente, vêm assumindo novas 

funcionalidades, tanto em seu aspecto produtivo, devido ao esforço da 

produção pesqueira e a sua integração aos mercados regionais e 

internacionais, quanto pelo relativo crescimento das cidades 

litorâneas, que com a chegada gradual de um modo de vida urbano, 

vem apresentando alterações na espacialização de sua população e na 

relação estabelecida com o meio natural. 

 De acordo com LIMA (2007) é nesse contexto que verificamos 

a migração de pescadores artesanais para centros urbanos onde, 

geralmente, tentam se adequar a um novo modo de vida. Isso pode ser 

entendido como um reflexo da fragilidade ambiental em seu local de 

origem. Porém, suas trajetórias nem sempre obedecem a essa lógica. 

Na microrregião do Salgado, as migrações dos pescadores entre 

espaços de pesca semelhantes é uma estratégia de sobrevivência, 

pois ao migrarem, eles tendem a se reterritorializar em lugares com 

similitudes socioculturais menos conflitantes com o seu modo de vida. 

Esse fenômeno migratório está relacionado a fatores de ordem natural 

e social que sofrem consideráveis influências das diretrizes políticas 

do Estado para com esse segmento de trabalhadores. Desde a década 

de 1970, o modelo desenvolvimentista de gestão priorizou claramente 

o setor industrial da pesca. 

 A migração em comunidades pesqueiras, a partir de 

desequilíbrios socioambientais, é um obstáculo para o planejamento 

regional, inclusive na constituição dos macrozoneamentos, planos de 

manejo e áreas de amortecimento de Reservas extrativistas. A 

migração na Amazônia, como fenômeno crônico, fragiliza o princípio de 

participação coletiva tanto pelo conflito entre os próprios pescadores 

quanto pela característica não intermitente desse fenômeno.  
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Assim, torna-se necessário, para eficácia das intervenções do 

Estado, que utilizam o território como instrumento de gestão: criação 

de Reservas Extrativistas, políticas de crédito, políticas habitacionais 

e de regularização fundiária, um novo olhar sobre a comunidade 

tradicional salgadiana da referida microrregião. É fundamental a 

compreensão da territorialidade das relações que os pescadores estão 

estabelecendo diante da transformação de espaços de posse coletiva 

em áreas de uso sustentáveis. 

2. OBJETIVOS 

Este artigo pretende discutir a (re) significação dos espaços de 

pesca a partir da reterritorialização dos pescadores imigrantes no 

litoral paraense, verificada na ocupação de áreas de mangue para fins 

de moradia e na resistência à migração rural urbana, em especial na 

Unidade de Conservação “Mãe Grande” em Curuçá-PA.  

Pretende-se, também, analisar a relação do conhecimento 

multiterritorial do pescador imigrante como aporte para a gestão dos 

aspectos socioambientais no macrozoneamento e nos planos de 

manejo da citada Reserva Extrativista. 

3. MÉTODO 

A pesquisa foi realizada a partir de um levantamento 

bibliográfico, embasada em livros e artigos publicados em acervos 

virtuais que tratassem dos temas: população, pesca artesanal, 

migração e gestão do território. No que diz respeito aos artigos 

publicados em revistas eletrônicas, estes foram pesquisados no banco 

de dados da Associação Brasileira de Estudos Populacionais , na 

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ambiente e 

Sociedade e no acervo do Museu Paraense Emílio Goeldi. 

Após o levantamento, com o intuito de obter informações 

sobre a relação da pesca artesanal com o meio ambiente, foram feitas 

visitas ao Instituto Chico Mendes, à Sede da Colônia de pescadores 

em Curuçá e à “Casa do Pescador” da Reserva Extrativista Marinha 

“Mãe Grande”. Objetivando uma abordagem qualitativa, tivemos como 

material de apoio entrevistas baseadas na história de vida dos 

pescadores. Nessa técnica, tendo em vista o grau de instrução dos 
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entrevistados, foi utilizado apenas um gravador. As intervenções do 

entrevistador foram consideradas mínimas tendo em vista que o 

objetivo foi evidenciar na experiência dos pescadores, minúcias das 

trajetórias geográficas na atividade da pesca, que geralmente não são 

contempladas a partir de questões fechadas, como por exemplo, na 

utilização de questionários. 

4. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E RESERVAS EXTRATIVISTAS 

MARINHAS NA AMAZÔNIA  

4.1. Território e política de Ordenamento Territorial 

Antes de nos atermos a relação estabelecida entre o 

surgimento de Reservas Extrativistas Marinhas e os direcionamentos 

das ações de ordenamento do território na Amazônia, faz-se 

necessário balizar esse assunto por meio de uma breve sistematização 

teórica sobre a conceituação de território, bem como a proposta de 

ordenamento como instrumento de ação pública: 

 Segundo Souza (1995, p. 84), “o território surge na tradicional 

geografia política, por isso o uso desse conceito ganha um viés 

ideológico associando a identidade sócio espacial não apenas ao 

espaço físico, mas com o território e ao poder controlador desse 

território”.  Essa visão do território como instrumento de controle e, 

portanto, disciplinador ligado ao poder do Estado é bem discutido na 

episteme geográfica. 

Os territórios são entidades históricas que expressam o 

controle social do espaço por uma dominação política 

institucionalizada. Os territórios modernos são resultados de domínios 

estatais e o Estado moderno é um Estado territorial (com uma base 

física definida). Tal base pode ser caracterizada como sendo 

“território usado”, os espaços efetivamente apropriados ou como 

“fundos territoriais” (áreas de soberania nacional ainda não 

incorporadas no tecido do espaço produtivo), Moraes (2005). 

 Além da já conhecida associação do território aos limites 

político-administrativos demarcadores de uma soberania, onde seu 

maior agente é o Estado, existem enfoques nas ciências sociais que 

dão ênfase a outras dimensões que se articulam desde a perspectiva 
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cultural até a econômica. De acordo com Haesbaert (2004, p.40), a 

leitura econômica “enfatiza a dimensão espacial das relações 

econômicas, o território como fonte de recursos ou incorporado no 

embate entre classes sociais e na relação capital-trabalho, como 

produto da divisão territorial do trabalho, por exemplo”. Dessa forma, 

nos estudos geográficos mais recentes, Haesbaert (2004) e Souza 

(2007), estabelecem leituras sobre o assunto que tentam ir além de 

uma interpretação fragmentadora.  Pois essa concepção tende a 

engessar a compreensão, devido à predileção nesses discursos pela 

desarticulação sócio espacial dos aspectos cultural, político, natural 

ou econômico do território.  

 Outro debate sobre esse conceito nas ciências sociais 

envereda pelo questionamento de sua perenidade enquanto ferramenta 

de análise na atual fase do capitalismo no mundo. Nesse sentido, a 

leitura geográfica mais recente vem demonstrando o equívoco de se 

acreditar nessa obsolescência conceitual do território, despertando a 

preocupação em analisá-lo sem as amarras de sua forma mais 

tradicional, onde as fronteiras balizam um espaço puramente concreto, 

contínuo e sem sobreposições territoriais. Sobre o assunto ver 

Haesbaert (2004) e Souza (2007). 

 A “desterritorialização” como discurso, com sua forte ligação 

a preceitos neoliberais, tende a generalizar o processo atual de 

redefinição territorial no mundo, como sendo único, e apontando assim 

tanto para o enfraquecimento da fronteira, para a desculturização, 

para o fim da soberania do Estado nação moderno, como para o 

próprio fim do território. Haesbaert (2004) ao analisar os principais 

discursos sobre a “desterritorialização”, além de identificar ora seu 

viés ideológico ora sua dissociação entre essa “desterritorialização” e 

a exclusão social, conclui que em todos seus discursos, tanto a 

política quanto a cultural ou a econômica são apenas uma parte do 

processo, pois geralmente não são concebidas de forma articulada. 

 Nessa concepção, percebemos que se torna controverso falar 

sobre território em uma análise que privilegie apenas uma face da 

dinâmica entre a “desterritorialização” e a “reterritorialização”.  

Com vistas a enfatizar a complexidade desse fenômeno, seria 

importante distinguirmos os processos de “desterritorialização” dos 
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grupos dominantes dos processos de desterritorialização das classes 

mais expropriadas. Segundo Haesbaert (2004, p. 250-251), a 

desterritorialização, para os segmentos incluídos pode ser percebida 

como uma multiterritorialidade segura, mergulhada na flexibilidade e em 

experiências múltiplas de mobilidade”. Já para os segmentos mais 

expropriados, “a desterritorialização é uma multi ou, no limite, a - 

territorialidade insegura, onde a mobilidade é compulsória”.  

 Feita essa ancoragem, partimos para a análise do estado da 

arte sobre o conceito de ordenamento do território.  De acordo com 

Moraes (2005)  o tema Ordenamento Territorial surgiu de forma 

efetiva no Brasil, como instrumento de planejamento, no período de 

redemocratização a partir da Assembleia Constituinte de 1988. Muito 

embora o referido termo tenha várias interpretações no âmbito 

teórico, aceita-se que no geral ele é concebido como um instrumento 

de gestão que visa racionalizar o uso do território para estabelecer um 

desenvolvimento disciplinado e construído a partir de bases 

sustentáveis.  

4.2. Mobilidade da Força de trabalho na pesca artesanal no Nordeste 

paraense e Reservas extrativistas Marinhas. 

O conceito de mobilidade da força de trabalho tece uma 

análise mais contextual e leva em consideração o modo de produção, 

pois pode está vinculada a sujeição espacial do trabalho ao processo 

de acumulação do capital.  

Embora a analise sobre a mobilidade deva ser entendida como 

um avanço, por não considerar a força de trabalho como ator soberano 

sobre sua faculdade de locomoção no espaço, a migração deve 

representar também um componente indissociável da análise sobre o 

acesso aos recursos socioambientais. 

Devido à emergência de novos padrões migratórios e do 

caráter generalizante dos conceitos sobre migração, Becker (1997), 

Damiani (1991) e Hogan (1991) atentam para a necessidade das 

análises locais e microrregionais da dinâmica populacional como forma 

de responder adequadamente aos aspectos político, econômico, 

ambiental e cultural que geralmente compõe esse tipo de fenômeno. 
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Na Amazônia, nos últimos 30 anos, os órgãos de planejamento 

do Estado vêm incorporando estratégias para conter a depleção dos 

produtos e serviços naturais, seguindo uma tentativa de ordenamento 

territorial onde estão presentes uma gama de unidades de 

conservação que se estendem desde as de proteção integral até as de 

uso sustentável. Muitas vezes, a atuação dessa unidades são 

conflitantes do ponto de vista da atuação entre os órgãos de 

planejamento e fiscalização, necessitando de maior articulação para 

lidar com ecossistemas que naturalmente exercem trocas de matéria e 

energia, bem como se constituem no cenário da ação de vários 

segmentos sociais. 

O conceito de Reserva extrativista, recentemente 

institucionalizado no Brasil, tem grande ligação com o processo 

histórico de conflitos no campo. De acordo com CHAMY (2006) a 

necessidade da criação desse instrumento de ordenamento territorial 

apoiou-se na luta dos povos da floresta, com grande ênfase no 

movimento dos seringueiros no Estado do Acre, liderado pelo 

sindicalista Chico Mendes na década de 1980. O reconhecimento 

dessa demanda partiu da necessidade de se racionalizar a intervenção 

no território Amazônico. Embora o histórico das políticas ambientais 

seja mais extenso no país, quando se trata de reservas extrativistas, é 

dessa forma que as ações passam ser objeto de planejamento por 

meio do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, lei 9.985 de 

18 de julho de 2000 que em seu artigo 18, define a Reserva 

extrativista como uma área de uso sustentável1.  

Ainda de acordo com o artigo 18 da referida legislação, trata-

se de uma área de domínio público, com o uso concedido às 

populações tradicionais e gerida por um conselho deliberativo presidido 

pelo órgão responsável pela sua administração e constituído por 

representantes de órgãos públicos, de organizações da sociedade civil 

                                                 
1  “[...] uma área utilizada por populações extrativistas tradicionais, cuja subsistência 

baseia-se no extrativismo [...], na agricultura de subsistência e na criação de animais 

de pequeno porte, e tem como objetivos básicos proteger os meios de vida e a cultura 

dessas populações, e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da unidade”. 
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e das populações tradicionais residentes na área, conforme se 

dispuser em regulamento e no ato de criação da unidade. 

 A microrregião do Salgado no nordeste paraense, nos últimos 

30 anos, vem sendo alvo de estudos, geralmente sistematizados por 

pesquisadores como Furtado (1997), Penner (1980) e Torres (2004) 

que dentre outros temas se interessaram pelo setor pesqueiro, mais 

precisamente pelo setor tradicional da pesca. Passados trinta anos 

com um arranjo associado à questão da diminuição dos recursos 

pesqueiros, ao uso desse espaço incorporado à indústria do turismo, 

bem como a especulação imobiliária e o aumento de fluxos migratórios 

nos ambientes de pesca, percebe-se agora a presença do Estado em 

áreas estratégicas do litoral paraense tentando mitigar sequelas de 

políticas da década de 19702. 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e 

Recursos Naturais não renováveis as reservas extrativistas marinhas e 

florestais no Pará representam mais de dois milhões de hectares 

protegidos em áreas de manguezais e florestas de terra firme. Só nos 

últimos dez anos foram decretadas no Nordeste paraense sete 

unidades, dentre elas a Reserva Extrativista “Mãe Grande” de Curuçá 

(2002), a de São João da Ponta (2002), Maracanã (2002), a de 

Chocoaré Mato Grosso no Município de Santarém Novo (2002), a de 

Tracuateua (2005), a Caeté Tapuaçú em Bragança, a de Arai Peroba 

(2005) e a de Gurupi-Piriá em Viseu (2005). Ao contrário das primeiras 

Reservas Extrativistas no interior do continente amazônico, que vêm 

de um legado de luta e organização política, a utilização de Reservas 

extrativistas marinhas3no litoral paraense é recente, a grande maioria 

delas ainda está em fase de implantação e criação de planos de 

manejo.  

                                                 
2 Segundo Mello (1997) o setor pesqueiro na Amazônia foi um dos primeiros a 

experimentar profundas transformações a partir do modelo de modernização 

implantado na região na década de 1970. As modificações assinalam desde 

consideráveis inversões de capital constante (maquinaria, técnicas e instrumentos 

modernos de captura e beneficiamento, etc.) à modificações nas relações de produção 

tradicionais.  
3 Segundo Chamy [2006], as reservas extrativistas marinhas (REM) são 

elaboradas a partir da transformação de espaços de uso comuns, com base 

em uma gestão compartilhada com os saberes das populações tradicionais.  
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A mobilidade dos trabalhadores, mesmo com toda a carga de 

conhecimentos intergeracionais em seu poder, por ainda não contar 

com uma formação política consolidada, implica em uma dificuldade 

que deverá ser superada endemicamente. As experiências comprovam 

que a ideia instituída sobre Reserva Extrativista Marinha só pode ser 

legitimada por meio da adesão dos segmentos sociais. 

5. A RESERVA EXTRATIVISTA MARINHA MÃE GRANDE DE 

CURUÇÁ – PA. 

A Reserva Extrativista Marinha “Mãe Grande” está localizada 

no Município de Curuçá, que pertence à Mesoregião do Nordeste 

paraense e está localizada na Microrregião do Salgado a 127 km de 

Belém do Pará. A sede municipal tem as seguintes coordenadas 

geográficas: 00º 43’ 48” de latitude Sul e 47º 51’ 06” de longitude a 

Oeste de Greenwich. Limita-se ao norte, com o Oceano Atlântico, ao 

Leste, com o Município de Marapanim, ao sul, com o município de 

Terra Alta e a Oeste, com o município de São Caetano. Foi criada em 

2002, abrange uma área de aproximadamente trinta e sete mil e 

sessenta e dois hectares e nove centiares (ver mapa da Reserva em 

Anexo 1). 

De acordo com o decreto de 13/12/2002, em seu artigo 3º, 

fica estabelecido que “Caberá ao Instituto Brasileiro de Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis administrar a Reserva 

Extrativista “Mãe Grande” de Curuçá, adotando as medidas 

necessárias a sua efetiva implantação, formalizando o contrato de 

cessão de uso gratuito com a população tradicional extrativista”. Até 

o presente momento, a referida Unidade de Conservação é integrada 

por 52 comunidades, perfazendo um total de aproximadamente seis mil 

famílias.  

De acordo com informações obtidas junto a Colônia de 

pescadores local, grande parte do pescado é destinado ao mercado 

consumidor externo. A Reserva “Mãe Grande”  é estabelecida em uma 

área cujo circuito econômico de sua produção de pescado encontra-

se ligado ao mercado regional, inclusive, devido à considerável atuação 

de atravessadores, consegue integra-se também ao mercado 

consumidor do Nordeste do País e em menor escala ao mercado 
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internacional. A comunidade de Abade é uma espécie de entreposto 

comercial de pescado da cidade, diariamente recebe muitas 

embarcações de pesca do litoral paraense. 

Quadro 1: REM “Mãe Grande”: Lista de Comunidades 

 

Fonte: MCT – Museu Paraense Emílio Goeldi (2003).  

 

 

 

COMUNIDADES 

PÓLOS 

COMUNIDADES MEMBROS 

1- CIDADE 

(ribeirinho) 

Sede (Bairros),Abade, Arapiranga,Curuperé,Muriá, 

Andirás, Pinheiro e São Bernardo 

2- Caratateua 

(ribeirinho) 

Aramquaim, Arupi, Valentim, Simôa, Pacamorema, 

Monteiro e Prauajó 

3- Boa vista do 

Iririteua (ribeirinho) 

Itajubá, Km 58, Cabeceira e Membéca 

4- Candeua 

(ribeirinho) 

Beira-Mar, Santo Antônio do Tijoca, Nazaré do Tijoca 

e Murajá 

5- Nazaré do 

Mocajuba (ribeirinho) 

Lauro Sodré e Marauá 

6- Ramos (ribeirinho) Coqueiro, Livramento e Pauxis 

7- Ilha de Fora 

(Insular) 

Mutucal, Iririteua, Pedras Grandes, Algodoal, Recreio, 

Furo Grande, Romana, Taparí e Arapiranga de Fora 

8- Tucumateua 

(Insular) 

Areuá, Arrombado, Paxicú, Campina, Praia grande, 

Sacaiteua, Ilhinhas, Cai n’água e Prego 
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 De acordo com o artigo I da Instrução Normativa Nº 2, de 18 

de Setembro de 2007 do Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade, entende-se por Conselho Deliberativo de Reserva 

Extrativista “o espaço legalmente constituído de valorização, 

discussão, negociação, deliberação e gestão da Unidade de 

Conservação e sua área de influência referente a questões sociais, 

econômicas, culturais e ambientais”. Outras ferramentas já se 

encontram pré-elaboradas, como por exemplo, seu regimento interno e 

o Plano de uso da área da Reserva, ambas necessárias como 

ferramentas de regulação do acesso aos produtos e serviços 

ambientais presentes. 

6. RESULTADOS 

Um dos empecilhos à gestão dessas unidades de conservação 

pode ser considerado a falta de participação da classe de pescadores, 

que têm em sua mobilidade sócio espacial pelo litoral paraense um 

fenômeno migratório que é reflexo dos problemas socioambientais da 

região. No entanto, as lutas desenvolvidas por esses grupos vêm se 

avolumando. Alguns exemplos são percebidos através dos fóruns de 

debates que acabam resultando em documentos que expressam o 

dilema socioambiental desse segmento social. Dentre eles, podemos 

mencionar a Carta de Bragança em 2004 e mais recentemente a 

demanda por Reservas Extrativistas Marinhas. Isso nos evidencia o 

quanto esse segmento tem mostrado suas propostas também ao nível 

do debate sobre sua própria situação socioambiental. No entanto, não 

podemos atribuir ao nível de organização dessa categoria algo mais 

integrado, pois embora esses movimentos possam ser contrários ao 

abandono de seus modos de vida, ainda estão em fase de 

amadurecimento e de articulação:     "Precisamos de políticas 

definidas para o setor pesqueiro, onde o pescador resgate sua auto-

estima e confie nas instituições governamentais e não 

governamentais" (Maria Luciomar, Carta de Bragança. Presidente da 

Z-23, Colônia de Pescadores de Colares, 2003).  

A REM Mãe grande de Curuçá possui na mobilidade da classe 

de trabalhadores um desafio, posto que a grande quantidade de 

migrantes bragantinos que se encontra em sua área, na maioria das 

vezes, não é filiada à Colônia de pescadores local e sem 
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representatividade no conselho deliberativo da Reserva. 

Simultaneamente, na migração desses pescadores para a Vila de São 

João de Abade vem acontecendo uma ressignificação do espaço de 

pesca, uma vez que a utilização de áreas de manguezal para fins de 

moradia é sintomática e tem denunciando cada vez mais o declínio da 

qualidade desse modo de vida.  

De acordo com Paixão (2006) ao priorizar a própria região, os 

pescadores estariam desenvolvendo uma estratégia espacial de 

sobrevivência por meio da preservação de seu modo de vida, opondo-

se à lógica da proletarização urbana, evidenciada na emigração para as 

grandes cidades, por exemplo, para a região metropolitana de 

Belém,ver Anexo 02.  Segundo Paixão (2006) e Torres (2004), a área 

delimitada pela RESEX “Mãe Grande” possui áreas de conflitos entre 

os pescadores imigrantes denominados de “Bragantinos” e os 

pescadores locais, tanto pela área de manguezal ocupada por palafitas 

chamada de “Bairro do Bragantino” situada no povoado de Abade, 

quanto pela acusação na qual os imigrantes bragantinos seriam 

introdutores de métodos predatórios de pesca. 

Imagem 03: Croqui do Povoado de São João do Abade 

 

 

Fonte: Paixão, 2006 
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Embora a transformação de áreas de posse comum de 

comunidades tradicionais no Nordeste paraense tenha acontecido em 

sua maioria através de decretos, num curto espaço de tempo, de 2002 

a 2005, a gestão desses espaços ainda é uma preocupação. O 

amadurecimento das reservas, como não acontece de forma integrada 

tende a criar um quadro de investimentos na microrregião de forma 

assimétrica.  A forma não integrada, pela qual as Reservas vêm se 

estruturando para gerir os recursos disponíveis pode gerar focos de 

investimento estatal, de maneira pioneira nas REM’S que tomarem a 

dianteira no seu processo de constituição. Isso, no início, pode trazer 

um maior interesse das outras comunidades para impulsionar a gestão 

de suas próprias áreas ou, contraditoriamente, aumentar o fluxo de 

pescadores das áreas que estão numa fase de implementação 

retardatária em direção às reservas que já estão participando dos 

projetos de fomento do Estado.  

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A comunidade de pescadores em Curuçá-PA, hoje em sua 

paisagem, reflete os resultados de políticas de ordenamento do 

território em fenômenos sintomáticos, advindos de ações da agenda 

pública no setor pesqueiro do Nordeste paraense. De acordo com 

Paixão (2006) nos últimos 20 anos, vem recebendo fluxo contínuo de 

pescadores de outros ambientes de pesca da microrregião do Salgado 

e zona Bragantina:  entrevista nº 1, pescador, natural de Viseu-PA, 

1/9/2006). “De repente, aí o peixe falhou. Por exemplo, eu fui pra 

Bragança, já deu mais condição pra gente, aí é esse um fator que a 

gente já tem que deixar pra lá pra vir pra Bragança (...) Aqui em Abade 

fica mais perto, quer dizer que o combustível que você vai gastar, por 

exemplo, mil litros de óleo, daqui pra Bragança, de lá do pesqueiro 

[área de pesca] até aqui, você só gasta quinhentos (...) Aqui o pessoal 

abriro essa rua... Aí ela queria porque queria, porque a gente já teve 

essa filha aí, queria botar pra estudar. Porque, você sabe, lá na praia, 

só tem lá até a quarta série (...) Então pra continuar, já tem que 

colocar aqui pra Curuçá, aí pra Marapanim. Então a gente não tem um 

ganho suficiente que dê pra manter os filhos longe da gente”.  

Há 8 anos teve sua área de manguezal e estuários 

transformados em Reserva Extrativista Marinha e há 6 anos discute 
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com a comunidade o seu Plano diretor. Os imigrantes após várias (re) 

territorializações pelo litoral exercem uma estratégia de sobrevivência 

que acaba por mudar as relações tradicionais herdadas 

intergeracionalmente. De acordo com Paixão(2006) e Torres (2004), no 

povoado de Abade, esse fator, aliado à especulação imobiliária, tem 

levado os mesmos a “fundirem” seu espaço de trabalho ao espaço de 

residência, utilizando-se das redes sociais de parentesco; 

característica presente na ocupação de áreas de mangue para fins de 

moradia por esse segmento.  

A reterritorialização desses pescadores é bastante conflituosa 

por serem apontados como os causadores de degradação das áreas de 

mangue e pelo fato de estarem submetidos a sistemas de aviamento: 

“A gente paga a despesa tudinho e racha no meio o que sobrar, 

entendeu como é? Aí quer dizer que vai todinho o óleo a despesa, 

tudinho, comida, a gente leva a carne [?], né? Aí tudinho vai. Aí 

quando chega de lá, quando a gente mata o peixe aí, paga tudinho 

aquela despesa, tudinho aí o que sobrar do coisa [da venda para o 

patrão] a gente reparte. Paixão (2006) Entrevista nº 2, pescador, 

natural de Fortalezinha, Maracanã-PA, 1/09/06). 

Com efeito, criada a Reserva, estabelece-se a necessidade 

agora do remanejamento de suas moradias para novas áreas que lhes 

permitam o acesso, bem como preservem suas redes de parentesco e 

vizinhança há muito usadas como estratégias de reterritorialização. Em 

contra partida, a Reserva extrativista Marinha e o Plano Diretor 

Urbano do Município, por ainda estarem em fase de implantação, são 

dois mecanismos que, embora de esferas governamentais diferentes, 

possuem como elo o cenário socioambiental local e permitem a 

participação da sociedade civil nas tomadas de decisão. O 

desenvolvimento sustentável em discussão no povoado deve 

contemplar a multiterritorialidade embutida nesses atores da pesca 

artesanal para se conceber a definição do plano de manejo das áreas 

de pesca, na criação da área de amortecimento da Reserva, no Plano 

Diretor Urbano do município e nas futuras áreas a serem destinadas 

ao seu remanejamento da área de manguezal na Vila de Abade. Dessa 

forma, percebemos que as Reservas Extrativistas Marinhas existentes 

ou em implantação no litoral paraense são áreas delimitadas 
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territorialmente para gerir de forma sustentável os recursos naturais 

disponíveis para uso comunitário. Mas a mobilidade da força de 

trabalho dos pescadores artesanais não tem obedecido a esses limites 

espaciais de planejamento das Unidades de conservação. 

Naturalmente, torna-se fundamental a criação dos planos de manejo 

pensados a partir de um sistema integrado de gestão entre as 

Reservas Extrativistas Marinhas existentes. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Conselho Nacional de Educação (CNE) ao definir as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil além de 

estabelecer novos direcionamentos para as escolas onde funcionam as 

séries iniciais da  Educação indicou a forma de organização das suas 

propostas curriculares, bem como os processos de elaboração dos 

projetos pedagógicos das escolas que atendem a demanda. Estas 

diretrizes estabelecem, entre outros, os princípios políticos, éticos e 

estéticos que devem fundamentar essas propostas pedagógicas em 

Educação Infantil para todas as realidades do Brasil. Desta forma, elas 

devem contemplar aspectos afetivos, físicos, sociais, cognitivo-

lingüísticos e emocionais da criança. Essa nova forma de estruturação 

busca evitar principalmente, que apenas se dê ênfase na alfabetização, 

nas habilidades psicomotoras e no estímulo ao cálculo de forma 

precoce, como eventualmente vinha ocorrendo em muitas escolas do 

país.  

No Amazonas essa situação não se mostra tão diferente, uma 

vez que, a primeira etapa da educação básica, mas especificamente a 

Educação Infantil, atualmente, destina-se a crianças de zero a cinco 

anos. Ela não é obrigatória, porém um direito a que o Estado tem 

obrigação de atender. As instituições que oferecem Educação Infantil, 

integrantes dos sistemas de ensino público, são as creches e as pré-

escolas. Para estas, a clientela divide-se pelo critério exclusivo de 

faixa etária (zero a três anos na creche e quatro a cinco anos na pré-

escola).  
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Em função das particularidades da faixa etária exige-se que a 

Educação Infantil cumpra duas funções complementares: cuidar e 

educar.  Compreendemos, portanto, que o educar na esfera da 

instituição de educação infantil significa também orientar as crianças 

no cuidado com o planeta compreendendo-o como parte integrante de 

si mesmo.  

Nestas últimas décadas, o atendimento à criança de zero a 

cinco anos pode ser considerado não só como uma necessidade 

oriunda das condições de vida nos grandes centros urbanos, mas 

como uma realidade em todos os lugares. Assim, é na escola que a 

criança de hoje aprende os comportamentos e conceitos mais básicos 

para a convivência em sociedade, uma vez que, são nessas 

instituições de ensino que ela esta passando mais tempo.  Nossas 

crianças vivem num mundo cada vez mais complexo e que, na pior das 

hipóteses, têm caminhado lentamente para a autodestruição tendo em 

vista principalmente o fato da Educação Ambiental oferecida nas 

escolas não ser produto de uma reorganização e articulação de 

diversas disciplinas e experiências que facilitem uma visão integrada 

do meio ambiente.  

Assim, a Educação Ambiental para esta clientela deve, antes 

de tudo, desenvolver a compreensão, o conhecimento, as habilidades e 

a motivação para que as crianças possam adquirir discernimento, 

valores e atitudes necessárias para lidar com questões e problemas 

ambientais e por sua vez auxiliar na mudança da mentalidade dos 

adultos acerca desta temática.  

Desta forma, nosso trabalho objetiva conduzir a uma visão 

pedagógica que tem como base a concepção da criança como ser 

social-ambiental, inserido na cultura. Por isso, iremos explorar como 

construir os saberes do aluno em Educação Ambiental, através de 

narrativas: contos maravilhosos, do menino ou da menina inseridos na 

cultura amazônica ribeirinha analisando também os discursos 

antropocêntricos presentes na mediação dos professores em aulas de 

Educação Ambiental a partir do uso de narrativas do imaginário local. 
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2. EDUCAÇÃO AMBIENTAL: ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Há uma crescente necessidade da existência de linhas teóricas 

claras que possam sustentar a reflexão sobre o tratamento especial 

das questões ambientais no âmbito da Educação Infantil e demais 

modalidade de ensino em nosso país, isso tem acarretado pesquisas 

incipientes acerca da temática Educação Ambiental. No entanto, há 
uma relação estreita entre a epistemologia moderna e a existência da 
Educação Ambiental, nestes termos, necessitamos fazer uma 

retrospectiva histórica do surgimento da mesma. 

Ao fazer uma análise dos diferentes períodos históricos do ser 

humano, descobriremos diferentes concepções acerca do homem e da 

natureza, pois as maneiras de conceber as formas de vida, de mundo e 

de sociedade foram modificadas com o passar dos tempos. 

O primeiro período histórico considerado essencial 

fundamentar é o período pré-socrático. Os filósofos pré-socráticos 

foram filósofos que antecederam Sócrates, (470/399) a.C, Flickinger 

(p.58). Isto quer dizer, que existiram anterior a filosofia antiga.  

Os filósofos pré-socráticos não concebiam uma separação 

entre homem e natureza, e concordavam que as transformações e 

movimentos que constituem a natureza (physis) e a própria existência, 

poderiam ter surgido das propriedades de uma única substância que 

forma todo o cosmos. Foram chamados de filósofos da natureza em 

função de seus interesses pelos processos naturais, pois observavam 

e problematizavam as mudanças que ocorriam no meio ambiente, 

chegando a questionar os motivos dessa transformação. 

Para estes filósofos Gregos o raciocínio e as observações dos 

experimentos não faziam mais parte de uma mitologia grega, e sim de 

uma fase de princípios baseados na observação por constatações, 

segundo Civita (1989, p.39), Tales de Mileto afirmou que a causa de 

todas as coisas que existem é o elemento água. Anaximandro enfatiza 

que o princípio universal de todas as coisas era uma substância 

indefinida, chamado o apeíron, que significaria o indeterminado, o 

ilimitado, isto inclui o planeta Terra. O apeíron seria algo abstrato, que 

não se fixa diretamente em nenhum elemento visível ou palpável da 

natureza. Já Heráclito, por sua vez, explicou a questão do devir, da 
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mudança; sua reflexão vinha ao encontro da teoria de que o fogo é o 

tempo físico. Ele atribuiu à mutabilidade a essência da existência, pois 

concebia a realidade do mundo como algo mutável, em constante 

transformação. Anaxímenes, por sua vez, explicou a origem do 

universo a partir de uma substância única fundamental, chamada ar. 

Todas as indagações acima feitas sobre tais elementos e descobertas 

tratam-se de uma discussão sobre as propriedades e elementos 

naturais que formam a natureza. 

O período Clássico, que corresponde de 470 a 322 a.C, é outro 

período que marca a história da humanidade tendo como principais 

pensadores, Sócrates, Platão e Aristóteles. Eles construíram uma base 

da estrutura de nosso conhecimento e pensamento. No momento 

histórico anterior, com os pré-socráticos, questionava-se sobre a 

origem da natureza, com Sócrates, questionava-se acerca de quem 

era o homem e de seus costumes assumidos pela tradição. 

Para Grün (1996, 20) , a concepção aristotélica de natureza 

expressa algo alegre e vivo, onde todas as espécies procuram realizar 

seus fins naturais, sendo substituída pela ideia de uma natureza sem 

vida que em certo momento tendiam naturalmente para um fim e era 

esta concepção teleológica da realidade da época, que explicava a 

natureza de todos os seres.  

Também no período medieval surgiram concepções acerca do 

homem com a natureza, sua constituição e existência, apesar de que 

no século XV, a visão de mundo era marcada por poucos conflitos. 

Pois na idade média as comunidades eram pequenas e levavam uma 

vida sem muita complexidade com a natureza, o tempo, e tudo o mais 

relacionado aos acontecimentos pertencia a Deus, nesse período a 

visão de mundo dominante era o Teocentrismo (Deus estava no centro 

de tudo). Essa etapa foi marcada pelo surgimento de fortes mudanças 

e revoluções no âmbito da física e da astronomia, em virtude das 

grandes afirmações de Copérnico, Galileu e Newton. Para Nicolau 

Copérnico, a Terra passou a ser um planeta observável, deixando 

assim de ser o centro do universo. Galileu fez uma abordagem 

empírica, e a experiência tornou-se uma fonte de conhecimento para 

explicar os fenômenos da natureza. Através de seu método empírico 

Francis Bacon compreendeu na ciência uma forma de controlar e 
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dominar a natureza, extraindo dela tudo que ela pudesse oferecer para 

este o conhecimento caracterizaria um meio seguro de conquistar o 

poder sobre a natureza. 

A revolução científica no século XVII marcou o domínio da 

ciência pela técnica através da conquista do método científico que 

pôs de lado as reflexões filosóficas. Alguns historiadores da Filosofia 

chamam de filosofia moderna aquele saber que se desenvolveu na 

Europa durante o século XVII e que deu origem ao cartesianismo. A 

razão cartesiana pressupõe a divisibilidade infinita do objeto e a 

indivisibilidade do espírito. Para Flickinger (1994, p.45) é impossível 

opor duas autonomias, portanto se a razão é autônoma, a natureza 

não pode gozar desta autonomia. Desta forma, a natureza precisa ser 

dominada. Formula-se a seguinte questão: Como posso dominar 
alguma coisa da qual faço parte?A resposta é, devo situar-me fora 

dela. 

Foi René Descartes quem destacou a oposição entre: Homem-

Natureza; Sujeito-Objeto, Espírito-Matéria. O Homem passou a ser 

considerado o senhor de todas as coisas, senhor de seu destino, 

situando-se no centro do antropocentrismo. Nesta perspectiva, para 

este homem, senhor da natureza, todos os conhecimentos deveriam 

ser úteis à vida, e a natureza passou a ser vista como um meio para 

se atingir um fim. 

As ideias de Descartes tiveram grandes influencias na 

reformulação da história do pensamento ocidental, pois a partir delas 

se fundamentou um método cartesiano, que somente poderia ser 

compreendido através das vias racionais do pensamento humano. A 

visão fragmentada e mecânica das estruturas vivas perpassou a 

modernidade e continua muito presente, de forma oculta, na ação 

humana atual. A divisão entre espírito e matéria levou à concepção do 

universo como um sistema mecânico que consiste em objetos 

separados.  

Essa concepção mecanicista ao passar a permear a maioria 

das nossas ciências  exercer também grande influência no movimento  

responsável pela conhecida fragmentação em nossas disciplinas 

acadêmicas e entidades governamentais e serviu como fundo lógico 

para o tratamento do meio ambiente natural como se ele fosse 
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formado de peças separadas a serem exploradas por diferentes grupos 

de interesses (CAPRA, 2003, p. 37). 

A visão antropocêntrica de Descartes coloca o homem no topo 

da cadeia, numa posição privilegiada, pois o saber e o conhecimento 

técnico são fundamentais para a razão instrumental, resultando uma 

hegemonia sobre a natureza, e um instrumento para dominar o mundo.  

Para Grün (2009, p.23), o pensamento cartesiano é 

extremamente utilitarista, pois a natureza foi exposta de forma a ser 

utilizada por todos os meios e fins, e o ser humano era visto como não 

fazendo parte da natureza. Segundo este autor, uma das principais 

causas da degradação ambiental atual, tem sido identificada no fato de 

vivermos sob a influencia de uma ética antropocêntrica. No sistema de 

valores formado de acordo com esta ética o Homem por considerar-se 

o centro de todas as coisas, pensa que tudo o mais no mundo existe 

unicamente em função dele.  

A ética antropocêntrica está ligada justamente ao que 

atualmente denominamos paradigma mecanicista. Ela se afirma com a 

visão epistemológica caracterizada pelo abandono da concepção 

organísmica da natureza em detrimento da concepção mecanicista 

desta mesma natureza. Isto significa que os seres humanos retiram-se 

da natureza. Eles passam a olhá-la de fora, vêem-na como quem olha 

uma paisagem, a natureza e a cultura passam a ser duas coisas muito 

distintas, e este passaria a ser considerado o novo ideal da educação: 

diferenciar-se o máximo possível da natureza e tornar-se humano 

(Grün, 1994, p.49). Isto se caracterizou como a ética antropocêntrica 

originada da complexidade do moderno. Estas ideias educacionais 

ganharam corpo em Francis Bacon e Johann Amos Comenius (1592-

1670), segundo esses o homem deveria dominar a natureza para, por 

meio desta dominação, libertar-se de si mesmo,sendo assim,também 

no código curricular racional  que objetivava a construção de uma 

sociedade construída racionalmente,é  a natureza tornando-se 

objetificada.  

Podemos perceber, desta forma, que por mais variadas que 

possam ser as formas que assumiram os currículos das instituições de 

ensino na modernidade, existe uma característica comum a 

praticamente a todas essas configurações: é o fato de legitimarem 
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suas concepções a partir da descrição objetiva da natureza. Ou seja, a 

natureza é objetivada para garantir a objetividade do conhecimento. 

O processo de objetificação da natureza ocorre, ironicamente, 

em virtude da necessidade de emancipação, desenvolvimento técnico, 

científico e independência dos seres humanos. Esta separação entre o 

sujeito conhecedor e o objeto precisa ser extinta. A crise ecológica 

que vem ocorrendo no planeta de certa forma imprime-nos certa 

urgência e nos obriga a fazer isto logo, seja considerando o holismo, 

com muita cautela para não cairmos, no ponto de vista ecológico, na 

pedagogia redundante e isto ocorre quando no próprio discurso que 

visa preservar a natureza introduzimos, sem perceber, elementos que 

poderão ser responsáveis por sua degradação (autonomia da razão, 

natureza objetificada, ética utilitarista, ética antropocêntrica, cisão 

entre natureza e cultura). Ou mesmo a partir da hermenêutica 

filosófica que segundo Grün, (2009,) pode ser considerada uma 

abordagem privilegiada para tratar do limiar epistemológico da 

Educação Ambiental. 

A hermenêutica situa sempre o ser humano no mundo, na 

história e na linguagem e não um sujeito senhor de si,separado dos 

objetos. Assim, podemos inferir que a luz da hermenêutica não há 

hegemonia, nem do objeto, nem da natureza, ela se fundamenta a 

partir de uma postura de entrega do sujeito aos horizontes de um dado 

problema. 

Contudo, sabemos que as ideias antropocêntricas e 

antiecológicas estão presentes em todos os níveis de ensino, inclusive 

nas séries iniciais do Ensino Fundamental. Se formos analisar mais 

cuidadosamente o modo como se manifestam essas ideias iremos 

perceber que na maioria das vezes elas aparecem através do silêncio, 

e isto se caracteriza por uma ausência, de referências aos assuntos 

do meio ambiente, e isto ocorre em áreas que estão diretamente 

ligadas ao meio ambiente como: a Biologia, a Física, a Química, as 

ciências naturais. Assim como, a partir dos discursos dos professores, 

nas historinhas infantis narradas pelos professores nas turmas de 

Educação infantil. Desta forma, queremos destacar a importância de 

contar e ouvir histórias na Educação Infantil, utilizando-se termos que 

imperceptivelmente pode configurar uma linguagem antropocêntrica 
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sobre a preservação do meio ambiente no qual as crianças desta faixa 

etária estão inseridas e em constante relação com este meio. 

3. METODOLOGIA 

A metodologia que caracteriza o processo de produção do 

conhecimento a partir do uso de narrativas locais em turmas de 

Educação Infantil, com ênfase na descoberta de discursos 

antropocêntricos dos professores de Educação Ambiental é de caráter 

qualitativo por meio da pesquisa etnográfica, em uma proposta de 

pesquisa do tipo teórico/empírica. Esse tipo de pesquisa permitiu que 

nos aproximássemos do contexto escolar rural para tentar entender 

como são veiculados e/ou reelaborados conhecimentos, atitudes, 

valores, crenças, modos de ver e de sentir a realidade ambiental pelo 

aluno ribeirinho e de que forma esse processo vem sendo mediado 

pelos professores nas aulas de Educação ambiental. A seleção dos 

sujeitos da pesquisa seguiu os critérios da amostragem intencional ou 

deliberada, que foi sendo definida tendo em vista os objetivos do 

estudo.  

Para colher as informações necessárias à elucidação do 

problema alavancado foram feitas observações em cinco escolas com 

turmas multisseriadas (pré-escolar de 5 anos,1° ao 4º ano do Ensino 

Fundamental)zona ribeirinha de Tefé , o que nos permitiu olhar e 

escutar algumas narrativas utilizadas pelo professores em suas aulas 

de Educação Ambiental. 

Em um segundo momento, foi escolhida (de forma aleatória) 

uma narrativa, uma variação da Lenda do Boto contada por uma 

comunitária. Esta lenda foi fornecida aos professores para que eles as 

utilizassem em suas aulas a fim de que a pesquisadora realizasse 

análise posterior. 

4. OBJETIVO GERAL 

O artigo tem como escopo principal analisar o discurso dos 

professores da Educação básica em aulas de Educação Ambiental a 

partir de narrativas orais locais com ênfase na descoberta de 

discursos antropocêntricos com vistas ao suscitamento de discussões 

sobre a questão ético–ambiental que possam esclarecer as relações 
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de preservação dos espaços naturais em comunidades ribeirinhas no 

município de Tefé, estado do Amazonas, Brasil. 

5. A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AS NARRATIVAS INFANTIS  

Meninos e meninas narram histórias a partir das que contaram 

para eles. Algumas foram contadas pelos pais, professores, avós e 

amigos. Outras foram descobertas em páginas coloridas de livros 

infantis. Mas todas narram o enredo a partir de um modelo cristalizado 

em sua mente, uma espécie de versão da história que a criança guarda 

para si. As crianças com até seis anos e que residem nas zonas rurais 

ribeirinhas tendem a seguir fielmente essa matriz. O ambiente, a 

cultura, ou seja, a maneira como a criança experimenta o mundo e a 

maneira como o mundo influencia essa criança são fundamentais para 

a construção de suas experiências também no que concerne a ideia de 

conservação desta mesma cultura e ambiente. 

Os simpatizantes da abordagem ecológica1 tem estudado o 

desenvolvimento das crianças em vários ambientes, e enfatizam os 

elos entre o desenvolvimento das crianças e a comunidade nas quais 

elas nasceram. Estes se referem ao local da criança dentro da 

comunidade como um nicho desenvolvimental2. E este diz respeito 

principalmente ao contexto físico e social em que a criança vive às 

práticas familiares e educacionais, as características psicológicas dos 

pais. Estas características com certeza são responsáveis pelas 

inúmeras habilidades que as crianças de 5 (cinco) anos já possuem, 

portanto ao  analisar a organização cultural dessas crianças 

                                                            
1 Segundo, COLE: A abordagem ecológica vê as crianças no contexto formado 

por todos os vários ambientes em que ela habita em seu cotidiano 

(microssistemas).Esses ambientes são relacionados uns com os outros de 

várias maneiras (mesosistemas), que são por sua vez ligados a ambientes e a 

instituições sociais em que as crianças não estão presentes,mas que têm 

uma importante influencia no seu desenvolvimento (exossistema)Todos esses 

sistemas são organizados  em termos das crenças e ideologias dominantes da 

cultura(o macrossistema). 
2 Nicho desenvolvimental diz respeito ao contexto físico e social em que uma 

criança vive, incluindo a as práticas de criação de filhos e educacionais da 

sociedade, além das características psicológicas dos pais.  
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concluímos que,  nestes contextos,elas organizam suas experiências 

iniciais nos moldes do comportamento dos adultos com os quais 

convive(professores,familiares ,comunitários) e isto inclui as 

concepções que têm sobre a conservação do seu meio 

ambiente,impressões claramente identificadas em suas narrativas 

orais.Desta forma, temos que considerar a cultura como projeto 

alternativo entre muitos projetos de vida ,em que as crianças podem 

chegar a um entendimento válido dos princípios de conservação do 

planeta que poderão ser uteis e guiar o seu desenvolvimento e de 

todos os seres vivos existentes em sua realidade. 

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, 

documento elaborado pelo Ministério da Educação do Brasil em 1998, 

vem com o objetivo de auxiliar os professores da Educação Infantil. 

Como o nome já o diz, trata-se de um guia, não existindo a 

obrigatoriedade de ser seguido. No entanto, é um subsídio que merece 

a atenção dos profissionais que ministram aulas para essa faixa etária. 

Este documento em seu terceiro volume traz um capítulo sobre a 

“Natureza e Sociedade”, no qual aborda as relações existentes entre 

ambos, e sugere como os temas propostos podem ser trabalhados. 

Segundo o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, o 

“trabalho com os conhecimentos derivados das Ciências Humanas e 

Naturais deve ser voltado para a ampliação das experiências das 

crianças e para a construção de conhecimentos diversificados sobre o 

meio social e natural” (BRASIL, 1998, p. 166). 

O Referencial Curricular Nacional prevê que os mitos, as 

lendas, as brincadeiras, o faz-de-conta, podem ser meios utilizados 

pelo professor para esclarecer junto às crianças fenômenos da 

natureza e da sociedade, a diversidade de culturas e crenças entre os 

povos, a geografia e hidrografia dos lugares, questões sobre o céu, o 

tempo e o espaço, entre outros. Destaca também que as práticas 

adotadas nas instituições de educação infantil têm desconsiderado “o 

interesse, a imaginação e a capacidade da criança pequena para 

conhecer locais e histórias distantes no espaço e no tempo e lidar 

com informações sobre diferentes tipos de relações sociais” (BRASIL, 

1998, p. 165), limitando a riqueza dos conteúdos trabalhados com a 

criança.  
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A Educação Ambiental faz parte deste princípio, pois é 

possível através das narrativas e histórias que as crianças vivenciam 

na Educação Infantil o fortalecimento da consciência de conservação 

do seu ambiente, ação algumas vezes não implementadas em sala de 

aula. 

Bastini & Mela (2002,p.56) partilham do conceito de espaço 

narrativo para caracterizar o desenvolvimento da criança desta faixa 

etária, afirma que, além de ser aberto a muitas possibilidades de 

movimento, pois ao imaginar a criança acaba desejando  praticar, o ato 

de narrar propicia um momento formativo, e poderá revelar as fases da 

história do processo de desenvolvimento da criança focalizando a 

evolução do movimento e da representação gráfica (desenhos, escrita) 

e da orientação sobre várias atividades necessárias à convivência 

social e familiar. 

O espaço natural, de rios, lagos, floresta está carregado de 

significados passíveis de interpretação pelo aluno, os quais, quando 

trazidos à tona, favorecem a sua aprendizagem e maior entendimento 

do ambiente no qual ele está inserido. E ao resgatar a importância da 

narrativa para o ser humano, admite-se que elas auxiliam esses 

indivíduos a tornar o mundo um lugar estável para se viver. Esse 

caráter construtivo da narrativa revela-se em função da busca de 

sentido para as experiências de vida. Assim, a narrativa pode ser vista 

como veículo e material de construção sociocognitiva da realidade e 

de significados para uma possível e necessária tomada de consciência 

acerca da realidade ambiental, ou mesmo funcionar como veículos que 

provocam campos de experiências intersubjetivas e promovem a 

compreensão das formas simbólicas, tanto no sentido de perpetuação 

quanto no de transformação da interpretação dominante sobre a vida 

social e ambiental local.  

Ao mesmo tempo, a narrativa poderá dependendo do trabalho 

do professor, tornar-se um instrumento de organização da experiência 

de conservação ambiental, quando a criança a materializa e quando 

através delas podemos também inferir acerca dos cuidados que deve 

ter com o seu ambiente , bem como do seu nicho familiar comunitário. 

De acordo com a filósofa Hanna Arendt (2002, p.22) a narrativa 

revela-se como uma ação política, porque suscita partilha em um 
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exercício de estranhar o que está posto e buscar ressignificá-lo, 

buscando a superação e a construção da realidade. Assim, apostamos 

em acreditar na construção da história da Educação Infantil como 

espaço narrativo que por ser lúdico, poderá ser intencionalmente uma 

proposição educativa para a formação da consciência ecológica 

ambiental, que devem propor novos significados às práticas de 

ausência de cuidado com o planeta a partir das manifestações 

criativas das crianças pequenas.  

6. IDENTIFICANDO DISCURSOS ANTROPOCÊNTRICOS, NO 

AMBITO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

As narrativas infantis se constroem em rodas de conversa, é 

muito comum que os guris comecem contando sobre a pescaria que 

fizeram com a família e terminem narrando como quase pescaram um 

grande peixe ou como o pai se perdeu numa caçada e quase não foi 

mais encontrado. Esses "causos" têm ligação com a presença do faz 

de conta no pensamento infantil e trata-se de uma forma de 

apreender o mundo e elaborar os sentimentos, que é uma 

característica marcante nessa faixa etária. Desta forma, se, por um 

lado, fica claro que a criança precisa brincar com os elementos de sua 

imaginação, que caracterizem o seu repertório - sem ser reprimida por 

não estar contando a verdade sobre a versão dos fatos -, por outro é 

preciso cuidar para que ela sempre tenha matéria-prima para fazê-lo, 

e de forma não deturpada.  

O contato com relatos de experiências nos grupos em que 

convive (na fala de adultos e também de outras crianças) é primordial 

para ela se familiarizar com os aspectos estruturais da narrativa, os 

marcadores de tempo e de espaço. Todavia, o professor deverá 

aproveitar-se das temáticas de suas histórias para conduzir a criança 

a refletir acerca deste universo que a cerca, e em consonância com a 

Educação Ambiental, fundamentar valores nessas crianças que 

transformem suas atitudes perante o meio ambiente. No entanto, os 

professores deverão ter cautela com os seus discursos sobre a 

preservação do meio ambiente nas aulas de Educação Ambiental para 

que não perpetuem ideias, algumas vezes até de forma inocente, de 

que os seres humanos são referências únicas e exclusivas para tudo o 

mais que existe na face da terra. Nesse sentido, não é exagero afirmar 
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que esses discursos devem vir permeados pela ética, pois ela exerce 

muita influência na qualidade de vida, no desenvolvimento 

sociocultural, assim como nas relações entre os homens e a natureza. 

O termo ética vem do grego ETHOS, que significa modo de ser, 

caráter. Para Vasquez (1993,p.53), a ética é uma ciência da moral e 

pode ser definida como: a teoria ou ciência do comportamento moral 

dos homens em sociedade,ou seja, é a forma do homem agir em seu 

meio social.Este conceito caracteriza a ética antropocêntrica que 

considera o comportamento do homem em relação a si 

mesmo.Segundo este o homem é um ser superior aos demais seres do 

planeta por causa da sua capacidade de raciocinar,produzir utencilios 

e modificar o seu meio ambiente. 

Para a ética ambiental, contudo, este conceito vai mais além 

que o conceito anterior, pois insere a vida humana na conservação da 

vida de todos os seres, este conceito de ética ambiental relaciona-se 

ao conceito de ética ecocêntrica (casa em grego, o OIKOS). Por esse 

conceito, o comportamento do homem deve ser considerado em 

relação a si próprio e em relação a todos os seres vivos. Assim o 

homem não pode mais se considerar o senhor da natureza ,mas parte 

dessa natureza ,destituindo-se da função de  predador.Sabemos que 

há um grande distanciamento entre os avanços conquistados no plano 

da ciência e da técnica, e a manifestações de ações éticas, estas não 

têm caminhado no mesmo ritmo. Essa dualidade vem sendo bastante 

discutida entre os que estudam a temática da ética e da moral no 

meio técnico-científico, uma vez que se trata de uma realidade, como 

já discutimos anteriormente, que tem sua origem já há alguns séculos, 

na lógica cartesiana e no utilitarismo baconiano. Algumas das questões 

recentes de ordem ética com as quais temos nos defrontado que 

incluem desde os testes de bombas atômicas na China, Índia e 

Paquistão até os problemas concernentes à bioética (transplante, 

comercialização de órgãos, clonagem, produção de organismos 

geneticamente modificados, etc.) tem raízes nesses preceitos em que 

o homem foi e continua sendo conduzido, inclusive pela ação 

educativa a se enxergar como parâmetro para a ocorrência de todas 

as coisas. 
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Atualmente o que esperamos dos nossos professores da 

educação infantil é que compreendam essa nova ética planetária e que 

colaborem na formação das crianças com vista a que, o quanto antes, 

estes se vejam tangido a rever sua ação habitualmente predatória em 

relação ao meio natural, entendendo que o ser humano não é dono da 

natureza, mas parte dela,e  isto significa que a natureza não existe 

para servi-lo, mas para que ele possa sobreviver em harmonia com 

todos  os demais seres. 

7. RESULTADOS 

Durante o estudo com as narrativas nas escolas ribeirinhas, 

com ênfase na análise dos discursos antropocêntricos, percebemos no 

decorrer da observação das aulas dos professores, a priori, que as 

crianças e as narrativas se dividiam em dois grupos. As meninas 

preferiam os contos sobre encantamentos e os meninos, davam 

preferência, especialmente, as que tratam de caçadas, pescarias, 

visagens e assombrações. Ou seja, Meninos buscam aventura e ação e 

as meninas se identificam mais com a emoção dos seres encantados 

que podem resgatá-las e levá-las para outros lugares. Os meninos 

contavam histórias como A mulher dos cabelos de ouro, o mito da 

cobra grande, O curupira, as caçadas aos porcos do mato e onças 

buscando provocar a emoção e o medo com momentos de impacto e 

suspense. 

Na segunda etapa da pesquisa,quando os professores 

trabalharam a lenda sugerida pela pesquisadora percebemos que o 

ritual da metamorfose do Boto, que se torna um belo rapaz (no caso 

específico desta variação, torna-se policial) em um toque de mágica é 

mais interessante para as meninas. Ao ouvir as histórias, as crianças 

criavam hipóteses sobre como se sentiam os personagens frente aos 

seus dilemas, associando-os aos seus próprios dilemas do dia-a-dia, 

enquanto a professora procurava articular a temática da narrativa aos 

conceitos de preservação ambiental. 

Sabemos que a distinção entre ficção e realidade ainda está 

em desenvolvimento nos anos da Educação Infantil, um aspecto que 

sempre deve ser considerado ao ouvir a narrativa dos pequenos. Isso 

está relacionado com uma das características mais importantes do 
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pensamento da criança: o sincretismo, ou seja, a liberdade de associar 

elementos da realidade segundo os seus gostos pessoais, pautados 

principalmente por afetividade, significado intrínseco da experiência, 

grau de satisfação, e até de rejeição.  

Desta feita, em todas as rodas de atividades realizadas com a 

lenda, em todas as turmas, as crianças interrompiam, aqui e ali, com o 

intuito de completar a sequência da história afirmando que ela ou 

alguém próximo a ela, também, já fez aquilo, ou tal fato já foi 

vivenciado por alguém da comunidade. Isto ocorre segundo Papalia & 

Olds (2000,p.136 ) porque quando se assume o papel de narrador, essa 

flexibilidade de fronteiras entre experiência pessoal real e situação 

imaginada se mostra tanto nos relatos reais como nas histórias 

ficcionais. Desta forma podemos concluir que o mais comum e 

saudável é que a criança misture realidade e ficção para mais tarde 

separá-las e compreendê-la de forma mais eficaz. 

Para avaliarmos as nuances do discurso antropocêntrico sobre 

a educação ambiental que subjaz os contos maravilhosos narrados por 

professores e alunos em turmas de Educação infantil, escolhemos um 

pequeno trecho de uma variação da lenda do Boto vermelho. 

 

7.1 O boto policial 

Certo dia, um pescador aqui da comunidade saiu bem cedinho para 

pescar. Ele era muito jovem e ainda não tinha se casado, por isso, 

quando ele saia costumava dormir lá para dentro do lago. Neste dia, 

ele saiu sozinho, ele remou até chegar lá dentro da ressaca, lá onde 

ele gostava de pescar. Arrumou tudo aplumou a canoa e o arpão e 

ficou esperando algum peixe aparecer.Esperou,esperou e nada,não 

apareceu nem um peixinho e ele  resolveu arribar um pouco mais o 

lago e ficou bem embaixo de uma piranheira,lá ele teve mais sorte,de 

repente ele avistou um cardume de peixe,arrumou a sua hástia e 

começou a  arpuar.Rapaz,os botos resolveram pescar lá  naquele lugar 

também,quando ele tava arpuando em vez de acertar no peixe ele 

acertou foi num boto, tentou puxar a hástia do lombo do bicho,mas ele 

meteu força e fugiu pro fundo levando o instrumento de pesca  do 
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rapaz. 

O pescador voltou muito triste para casa, pois não pegou nada para 

comer e resolveu tomar uma cuia de açaí com tapioca. Já estava 

quase terminando de jantar o vinho quando ouviu baterem em sua 

porta. Foi abrir e eram três policiais, eles pegaram ele pelo braço e  o 

forçaram a ir até a beira do rio.Ele ainda perguntou o motivo pois não 

tinha feito nada a ninguém,mas eles pediram ao pescador que fechasse 

os olhos,ele fechou,então os policiais o mergulharam na água sempre 

dizendo,não respire e não abra o olho.Quando os policiais deixaram ele 

abrir o olho ,estava dentro de um grande hospital,e os policiais o 

levaram para dentro de uma sala onde tinha um homem deitado na 

cama com um enorme arpão em suas costas,então eles disseram,foi 

isso que você fez,agora, você vai tirar isso das costas do nosso 

amigo.do contrário nunca mais voltará a sua casa.Ele foi tentar tirar o 

arpão mais o homem dizia- ,aia,ai ,ai,ai e não deixava ele tirar o 

arpão.Rapaz,ele se viu aperreado,nesta luta ele ficou uma semana.Na 

segunda semana, ele aproveitou uma hora que o homem dormia e 

puxou com toda força o arpão,quando o homem quis gritar já tinha 

saído.De repente a água tomou conta de tudo ,ele não viu mais nada 

só água,ele nadou,nadou e nadou até boiar.Quando até que em fim 

chegou na terra,correu para a sua casa e fechou bem a porta.Desde 

esse dia ele não quis mais pescar,virou agricultor,o pior é que tem 

gente aqui na comunidade que não acredita nesta história. 

 

Narrada  por : D. Maria Nunes de Oliveira,comunidade rural de 

Preciosa,Tefé –Am. 
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Figuras 1,2,3,4,5,6: Ilustrações da lenda do Boto 
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7.2. Analisando a mediação do professor ao utilizar o texto O boto 
Policial em uma aula de Educação Ambiental em turmas de Educação 

Infantil.  

Trecho de uma atividade de interpretação de texto realizada pelos 

professores na Educação Infantil nas aulas de Educação ambiental: 

a) Onde morava o nosso boto vermelho da história? 

Análise: O pronome possessivo NOSSO Boto Vermelho sugere que o 

Boto  é nosso, passando a impressão de que os animais são 

propriedades nossas, por conta disso, podemos fazer com eles o que 

quisermos, pois eles somente existem em função da nossa existência 

(lógica antropocêntrica); 

b) Precisamos ter cuidado para não matar todos os nossos peixes, do 

contrário teremos que comer os botos...(comentários da professora). 

Análise: Na mensagem repassada ao aluno está implícito uma 

preocupação com a lógica capitalista, a defesa da vida se constitui em 

um enunciado tático do biopoder, ou seja,precisamos ter cuidado para 

não exaurir “nossos recursos”,pois corremos o risco de afetar a 

produção.(lógica utilitarista ); 

c) Onde morava o homem e o animal da história? 

Análise:Ao comentar sobre o ambiente onde ambos moram, faz-se 

destacando a o caráter fragmentado dos elementos  naturais e não o 

seu caráter  organísmico; 

d) Por que os Botos se transformaram em seres humanos (policiais)? 
R= Para forçar o pescador a corrigir o que havia feito ao Boto 

Vermelho. 

Análise: Tal intervenção sugere que o homem é o único com 

capacidade de fazer intervenções no planeta, a tarefa de resolver as 

coisas requer dos Botos uma autoridade que somente os humanos 

têm (ética antropocêntrica). 

Ao realizar tal reflexão estamos propondo que os educadores busquem 

uma ressignificação da Educação Ambiental na Educação Infantil 

oferecidas em escolas rurais, tendo em vista que, paralelo ao desejo 

de educar e de cuidar deve-se pensar em um espaço para se formar 

também alunos pescadores, caçadores e etc, mas, com consciência 

ecológica não antropocêntrica, sem pensamentos e atos 

objetificadores da natureza, avesso a uma ética utilitarista e sem 
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propensão a  realizar a cisão entre natureza e o que emerge da cultura  

local. 

Tudo isto com muita cautela para não corrermos o risco de cairmos, 

no ponto de vista ecológico, na pedagogia redundante, pois como já 

ilustramos acima, isto ocorre quando no próprio discurso que visa 

preservar a natureza introduzimos, sem perceber, elementos que 

poderão ser responsáveis por sua degradação. Tudo isto poderá ser 

viabilizado, também, mediante o tipo de metodologia empregada pelo 

professor, na construção das historinhas e narrativas, em sala de aula 

tornando este espaço um local onde as crianças possam vivenciar 

contar suas experiências de vida, falar de seus medos e de suas 

emoções. 

No entanto, a Educação Infantil concebida a partir dessa perspectiva 

necessita ser organizado por adultos que acreditam que os pequenos 

também podem ter razão e, coerentemente, se colocam a ouvir o 

discurso infantil em busca de sentido para as suas experiências de 

vida e de organização da experiência social, transformando-a em 

discurso e posteriormente em uma realidade menos complexa e não 

mecanizada. 

8. CONCLUSÃO 

E uma boa opção de se começar é implantar a EA na Educação 

Infantil (EI). Afinal, se queremos nos assegurar da existência de um 

futuro melhor teremos que investir nos personagens principais deste 

futuro: nossas crianças, por isso, não se pode ignorar suas primeiras 

manifestações criativas, ao contrário temos que valorizar e investir 

nelas. 

São inúmeras as formas pelas quais podemos trabalhar a 

Educação Ambiental no ambiente escolar, e esta pode se dá tanto de 

maneira formal como informal aproveitando que as crianças são 

facilmente seduzidas pelo meio que as cerca e pelas histórias 

maravilhosas. A união da Educação Ambiental e da Educação Infantil é 

primordial para criar uma nova geração que conheça, compreenda e 

valorize a natureza, tratando-a com respeito e admiração, sem 

objetificá-la, e reconhecendo-se como parte integrante dela. Por isso, 

ao planejarmos o trabalho na Educação Infantil com ênfase na 
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Educação ambiental, não podemos esquecer-nos de quando 

brincávamos e ouvíamos histórias na infância, da força que essa 

experiência ainda possui nas nossas recordações, do potencial 

estruturante que teve sobre as nossas idéias e sobre a construção da 

nossa identidade , que hoje ,deve ser bem menos permeada de valores 

antropocêntricos. 

Nestes termos, nós adultos devemos estar dispostos a aceitar 

o convite da criança para viajar por entre este ou aquele significado, a 

nos importar com seus apelos contra as ações que há tempos vêm 

destruindo o nosso planeta terra, esses e outros comportamentos 

poderão deveras auxiliar no curso da construção identitária das 

crianças. As narrativas infantis representam um rico exercício de 

negociação de significados em torno de objetos que visem à 

construção de uma nova forma das crianças se relacionarem com os 

adultos e de ambos se relacionarem com o ambiente, rumo à 

constituição de novos valores. 
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