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1 INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é um dos países com maior extensão territorial do mundo e sua área equivale a 47% 

do território sul-americano, com população superior a 200 milhões de habitantes. Essa vasta extensão 

territorial credita ao país uma enorme diversidade no que tange as características da economia, 

agricultura, tecnologia, política, educação e habitação das muitas sub-regiões brasileiras. A ampla 

diversidade desses atributos contribui para acentuar os problemas sociais e dificulta o estabelecimento 

de uma relação sustentável e adequada entre a população e o ambiente que esta ocupa. Neste sentido, 

difundir o conhecimento para todo o território nacional com o objetivo de diminuir os problemas 

sociais e melhorar a adequação das várias formas de relação da população com o ambiente explorado 

e habitado exige pautar aspectos geográficos, econômicos, sociais e educacionais de maneira 

localmente específica, o que torna o processo mais trabalhoso, porém absolutamente necessário. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a diferença entre o Índice 

de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM)1 entre o estado mais desenvolvido e o menos 

desenvolvido, por exemplo, é de quase 20% do intervalo total do índice, o que reflete a profunda 

marca da desigualdade experimentada pelo país. Visando minimizar essas diferenças e os 

consequentes problemas que estas geram, insere-se o projeto RONDON: 

Uma ação do Governo Federal e coordenada pelo Ministério da Defesa, que 
tem por objetivo melhorar as condições estruturais de regiões brasileiras 
menos favorecidas a partir de ações que envolvem a participação do estudante 
universitário nos processos de desenvolvimento local sustentável e de 
fortalecimento da cidadania. (COORDENAÇÃO-GERAL DO PROJETO 
RONDON, 2008)  
 

O projeto tem caráter bastante amplo e oferece uma formação dinâmica para os seus 

participantes, possibilitando a aplicação do conhecimento adquirido durante a graduação em prática 

inovadoras e voltadas para atender as demandas das regiões atendidas, fortalecendo, portanto, o 

contato dos estudantes com novas cultura e ampliando e desenvolvendo sua visão de mundo.  

Devido à grande complexidade e diversidade dos temas a serem abordados, consideramos 

importante a concepção de uma equipe multidisciplinar, o que envolve a incorporação de 

participantes de diversas especialidades do conhecimento que englobam as áreas das Ciências Exatas, 

Humanas e Biológicas. A atividade conjunta, coordenada e multidisciplinar desses profissionais vai 

ao encontro das necessidades de ações que demandam um corpo de conhecimento cada vez mais 

integrado para serem mais eficazes, e assim, gerar de fato resultados satisfatórios no desenvolvimento 

da Comunicação, Tecnologia e Produção, Meio Ambiente e Trabalho da região que em que se deseja 

atuar, especificamente a Serra do Cachimbo. Esta serra está localizada no sul do estado do Pará e ao 

norte do estado do Mato Grosso, na zona de transição entre a Amazônia e o cerrado. 

                                                 
1 O IDHM é um número que varia entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano de uma 
unidade federativa, município ou região metropolitana. 



O cenário geral das demandas culturais, sociais e econômicas das cidades da região é fruto do 

próprio processo de ocupação da área que se inicia com a atividade migratória de grupos dos estados 

do Sul que são incentivados a popular a área, atraídos por programas de incentivo governamental 

lançados a partir da década de 1970. Baseados em um modelo de ocupação e desenvolvimento 

concentrador de terras e excludente, a ocupação da região foi negativamente impactante, o que 

acentuou uma crise socioambiental, dilacerou culturas indígenas e ainda encontra amplo espaço para 

continuar a operar nos dias atuais. 

Por ser de cunho rural, as comunidades das cidades que envolvem o projeto apresentam baixo 

índice de escolaridade e sofrem das consequências dessa realidade. Uma pesquisa sobre as 

características econômico-culturais da população local revela a existência de problemas bem 

conhecidos deste tipo de comunidade, como a exploração das áreas nativas sem a preocupação com 

ações sustentáveis. A extração ilegal de madeira nos biomas da região é o reflexo da falta de 

informação técnica para a população que passa a contribuir para este tipo de atividade. Um ciclo que 

se inicia com o próprio processo de ocupação, na época essencialmente sustentado pela atividade do 

garimpo, o grande motor do desenvolvimento nas primeiras décadas do processo de urbanização 

daquelas comunidades. 

Neste sentido, fizemos esforços para propor ações informativas e educativas no sentido de 

mobilizar mudanças neste ciclo histórico que, por um lado caracteriza a própria população local, mas 

ao mesmo tempo, ainda os mantém à margem de um desenvolvimento moderno, sustentável e 

alinhado com uma relação saudável com o ambiente. As propostas envolvem discutir conceitos 

importantes como sustentabilidade, uso consciente de agrotóxicos, impactos da exploração não 

planejada dos recursos naturais, noções básicas para a prevenção de doenças típicas e comuns ao 

modo de vida da população cachimbense. Pretendemos levar conhecimentos de base nas áreas de 

matemática financeira e operações bancárias. Incentivar o reconhecimento de habilidades entre a 

própria população para promover a interação comunitária. Propomos a partir deste projeto identificar 

essas demandas e levar as ferramentas mais essenciais para que então, a própria Comunidade torne-

se autossustentável não só no que produz e extrai de sua região, mas também para decidir sobre o 

melhor rumo a ser tomado frente à um futuro mais próspero junto aos ideais deste país. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1 Objetivo geral da proposta de trabalho.  

  

 O objetivo geral da equipe é levar contribuições para um desenvolvimento tecnológico 

baseado na sustentabilidade e que utilize dos próprios recursos de cada município. É importante 

destacarmos o diagnóstico que será apresentado a seguir no projeto, esses dados com caráter 

quantitativo servirão de base para implantarmos nossas atividades, além desse diagnóstico, utilizamos 

da própria cultura especifica das regiões para justificarmos a proposta. Os municípios selecionados 

para a operação serra do cachimbo são: Carlinda, Nova Guarita, Nova Canãa, Novo Mundo , 

Paranaíta, Peixoto Azevedo, Terra Nova do Norte, Castelo dos sonhos. Os sete primeiros municípios 

estão localizados no estado de Mato Grosso e apenas a região do Castelo dos sonhos pertence ao 

estado do Para no município de Altamira. A seguir serão apresentadas informações gerais sobre os 

estados, os principais dados dos municípios para as atividades e a sistematização das atividades a 

serem propostas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 DIAGNÓSTICO DA REGIÃO ABRANGIDA PELA OPERAÇÃO  

 

O estado do Pará está localizado na região Norte do Brasil e é o segundo maior em área, 

ficando atrás apenas do Amazonas, com uma população estimada em 8,3 milhões (IBGE, 2016). O 

estado começou a ser colonizado pelos portugueses em 1616 e, do Forte do Presépio, na baía de 

Guajará, nasceu a cidade de Belém, atual capital. A imagem a seguir ilustra o mapa do estado Pará: 

 

Figura 1 – Mapa do estado do Pará 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Grupo Virtuous (2016) 

 

A economia é apoiada na agroindústria, na mineração – sendo o alumínio e o minério de ferro, 

os principais produtos de exportação – na indústria madeireira, nas atividades pecuária – com um 

rebanho calculado em mais de 14 milhões de cabeças de bovinos – e no turismo, destacando-se em 

várias atividades, como o primeiro em produção de pimenta-do-reino e entre os primeiros na produção 

de coco da Bahia e banana. São Félix do Xingu é o município com maior produção de banana do 

País. A indústria concentra-se na região metropolitana de Belém, encabeçada pelos distritos 

industriais de Icoaraci e Ananindeua, e nos municípios de Marabá e Barcarena, como ilustrado na 

tabela 1. 

 

Tabela 1 - Dados geográficos 

População estimada 2016 8.272.724 

População 2010 7.581.051 

Área 2015 (km²) 1.247.955,38 

Densidade demográfica 2010 

(hab/km²) 6,07 

Número de Municípios 144 

Fonte: IBGE (2016) 



 O Pará abriga uma incalculável variedade de fauna e flora, e detém um potencial 

científico e econômico sem paralelo, ao todo, as reservas contabilizam mais de 57% do território do 

Estado. Localizado na Amazônia oriental, o estado está situado no maior corredor de florestas 

protegidas do mundo, divididos em áreas de proteção integral, de uso sustentável e terras indígenas 

(Secretaria de Estado de Meio Ambiente). 

O relevo do estado é predominante baixo e plano. Mais de 80% do território tem altitude de 

até 300 metros, sendo que destes, mais de 50% são de planícies com altitude de até 200 metros, em 

relação ao nível do mar. Na planície litorânea, as falésias variam entre 05 e 20 metros de altura. 

O clima do estado é equatorial, ou seja, quente e úmido. As chuvas são constantes, com 

ausência de estação de secas. Considerando as precipitações pluviais, o clima da região é marcado 

por duas estações: o verão, de julho a outubro (temperaturas máximas próximas de 35°C); e o inverno, 

de novembro a junho (temperaturas mínimas próximas de 19°C). O inverno é a estação das grandes 

chuvas. 

Mato Grosso é uma das 27 unidades federativas do Brasil. Este estado, cuja capital é 

Cuiabá, está localizado a oeste da região Centro-Oeste do país e tem como limites: Amazonas, Pará, 

Tocantins, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Bolívia. A figura 2 ilustra o mapa do estado do 

Mato Grosso e suas divisas com os estados e países descritos.  

 

Figura 2 - Estado do Mato Grosso 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Grupo Virtuous (2016) 

  

Pelas características encontradas no estado, o predomínio é de pessoas adultas e com um 

índice de declínio para jovens e aumento de idosos. Pela média do estado há um predomínio de 

homens devido à emigração dos outros estados para o Mato Grosso, contudo, na grande Cuiabá há 

predomínio de mulheres, semelhante à média brasileira. Mato Grosso ocupa o nono lugar entre os 

maiores índices de desenvolvimento humano das unidades federativas do Brasil.  



Mato Grosso está organizado em 22 microrregiões e 5 mesorregiões, dividindo-se em 141 

municípios. As cidades mais importantes são: Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Cáceres e 

Barra do Garça. Juruena, Teles Pires, Xingu, Araguaia, Paraguai, Rio Guaporé, Piqueri, São 

Lourenço, das Mortes e Cuiabá são os rios principais. A drenagem da região se faz por meio de dois 

sistemas, os dos rios Amazonas e Paraguai. Ao primeiro, pertencem o Juruena e o Teles Pires 

(formadores do Tapajós), além do Xingu e do Araguaia, este na fronteira com Goiás. O principal 

afluente do Rio Paraguai no estado é o Rio Cuiabá.  

O estado ocupa uma área de 903.357,908 km² e é dominado por extensas planícies e amplos 

planaltos, a maior parte (74%) se encontra abaixo dos 600 metros de altitude. São abrangidas três 

regiões distintas: a porção centro-norte do estado, a dos chapadões sedimentares e planaltos 

cristalinos (com altitudes entre quatrocentos e oitocentos metros), que integram o Planalto Central 

Brasileiro; a do planalto arenito-basáltico, localizada no sul, simples parcela do planalto meridional; 

e parte do Pantanal Mato-Grossense, baixada da porção centro-ocidental. Ao sul do Planalto 

Brasileiro, situa-se o divisor de águas entre as bacias dos rios Paraguai e Amazonas, constituído em 

parte pela Chapada dos Parecis. A maior parte da área é drenada pelos rios da Bacia amazônica.   

Sua economia se baseia na indústria extrativista (madeira, borracha); na agricultura (cana-de-

açúcar, soja, arroz, milho); na pecuária e criações; na mineração (calcário e ouro); e na indústria 

(metalúrgica e alimentícia).  

O estado apresenta sensível variedade de climas. Prevalece o tropical super-úmido de monção, 

com elevada temperatura média anual, superior a 24º C e alta pluviosidade (2 000 milímetros anuais); 

e o tropical, com chuvas de verão e inverno seco, caracterizado por médias de 23 °C no planalto. A 

pluviosidade é alta também nesse clima: excede a média anual de 1 500 milímetros. Já em lugares 

elevados, como a Chapada dos Guimarães e a Serra do Monte Cristo, o clima é subtropical e a média 

anual não passa dos dezessete graus centígrados, podendo chegar bruscamente a zero grau 

centígrado.  

O estado do Mato Grosso, um dos campeões do desmatamento no Brasil e no mundo, era 

revestido por uma vegetação em que predominavam as florestas, como prosseguimento da mata 

amazônica. Na área do Pantanal Mato-Grossense que permaneceu nos limites do estado ocorria um 

revestimento vegetal composto de cerrados e campos. A zona de florestas compreendia 47% da área 

do estado, os cerrados 39% e os campos 14%.  

Mato Grosso possui unidades de conservação a nível federal, por exemplo: Parque Nacional 

do Cristalino, Parque Nacional do Xingu, Parque Nacional do Pantanal Matogrossense, Parque 

Nacional da Chapada dos Guimarães, Estação Ecológica de Taiamã, Estação Ecológica da Serra das 

Araras, Área de Proteção Ambiental Meandros do Araguaia, Parque Nacional do Juruena e Parque 

Nacional dos Campos Amazônicos.  



A pecuária e a agricultura em terras anteriormente constituintes de florestas ou de cerrado, 

que foram devastadas com este fim, foram os principais sistemas comerciais de Mato Grosso, dos 

séculos XX e XXI. Devido ao crescimento econômico propiciado pelas exportações, Mato Grosso 

tornou-se um dos principais produtores e exportadores de soja do Brasil, entre os municípios que 

destacam como exportadores está Rondonópolis maior exportador do Estado.  

Entre os 10 municípios mais ricos do Centro-Oeste, 8 são de Mato Grosso, com destaque para 

Alto Taquari, Campos de Júlio e Sapezal, que possuem os três maiores PIB per capita da 

mesorregião, e Cuiabá, que é sede de 8 empresas de grande porte, mesma quantidade que Belém e 

Florianópolis e maior número que em Campo Grande. É um dos maiores estados em relação à 

exploração de minérios.  

Atualmente, o crescimento na região de Sinop, Sorriso, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde e 

Matupá se mostra um forte propulsor para o desenvolvimento econômico do estado, baseado na 

produção e venda de grãos. As exportações do estado se basearam, em 2012, em Soja (40,59%), 

Milho (17,70%), Farelo de Soja (16,42%), Algodão Cru (7,86%) e Carne Bovina Congelada (5,13%), 

representadas na Figura 3.  

  

  

Figura 3 - Quantidade percentual de produtos exportados 

 

Fonte: IBGE (2016) 

 

 

3. CONTEXTUALIZAÇÃO DA REGIÃO ABRANGIDA PELA OPERAÇÃO.  

 

Dos oito municípios participantes da Operação Serra do Cachimbo, sete estão localizados no 

estado do Mato Grosso, na região Centro-Oeste brasileira e um município está localizado no estado 

do Pará. Dentro dos estados, os municípios estão distribuídos em três microrregiões, das quais sete 

estão na Mesorregião do Norte Mato-Grossense e uma na mesorregião Sudoeste paraense. A figura 4 

mostra a distribuição espacial das cidades participantes. 
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Figura 4 - Distribuição espacial dos municípios participantes  

Fonte: Google Earth 

 

Na Tabela 2, é apresentado o número de habitantes, a microrregião e a mesorregião de cada 

município participante da Operação Serra do Cachimbo. Dos oito municípios estudados, sete possuem 

população inferior a 20 mil habitantes e apenas um possui população superior a esse valor. 

 

Tabela 2- Dados gerais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* O distrito de castelo dos sonhos não consta no banco de dados dos institutos de pesquisa devido ao fato de 

pertencer ao município de Altamira. Não serão apresentados os dados de Altamira, por não representarem o 

distrito de castelo dos sonhos.  

Fontes: City Brasil 

 

Cidades População Microrregiões Mesorregiões 

Castelo dos sonhos 
(Município de 

Altamira)* 
15000 Altamira Sudoeste paraense 

Carlinda 12.108 Alta Floresta 
Norte mato-
grossense 

Nova Guarita 4.877 Colíder 
Norte mato-
grossense 

Nova Canãa do 
norte 

12.652 Colíder 
Norte mato-
grossense 

Novo Mundo 6.725 Colíder 
Norte mato-
grossense 

Paranaíta 11.540 Alta Floresta 
Norte mato-
grossense 

Peixoto de Azevedo 28.987 Colíder 
Norte mato-
grossense 

Terra Nova do Norte 14.584 Colíder 
Norte mato-
grossense 



O distrito de Castelo dos sonhos pertence ao município de Altamira, mas encontra-se a 950 

quilômetros de distância. Devido a isso possui uma ligação muito mais próxima com o município 

de Novo Progresso e com o município de Guarantã do Norte, no Mato Grosso.  

 

3.1 Urbano e rural 

 

Para desenvolver diagnóstico das cidades contempladas com o projeto, obteve-se resultados 

sobre o número de pessoas que residem na zona urbana e na zona rural que constam na Tabela 3. 

Como não foi possível obter dados sobre o distrito de castelo dos sonhos, o excluiremos de nossa 

análise, levando-se em conta apenas as características gerais da região citada anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3: Aspectos populacionais  

País/Município 
População 

total (2010) 
População 

rural (2010) 
População urbana (2010) 

Brasil 190.755.799 29.830.007 160.925.792 

Carlinda (MT) 10.990 6.415 4.575 
Nova Canaã do Norte 

(MT) 
12.127 5.311 6.816 

Nova Guarita (MT) 4.932 2.992 1.940 

Novo Mundo (MT) 7.332 4.449 2.883 

Paranaíta (MT) 10.684 5.032 5.652 
Peixoto de Azevedo 

(MT) 
30.812 11.008 19.804 

Terra Nova do Norte 
(MT) 

11.291 6.212 5.079 

Fonte: Atlas do desenvolvimento humano (2016) 

 

Tendo em vista os dados obtidos, nota-se que o município mais populoso é Peixoto de 

Azevedo com 30.812 habitantes. Os outros municípios, possuem números muito menores, sendo que 

a segunda maior população está em Nova Canaã do Norte, com 12.127 habitantes. A menos populosa 

é Nova Guarita 4.932 habitantes. 

Com relação à população urbana e rural, existe grande equilíbrio entre a distribuição nestas 

localidades. Existe maior número de residentes em zona rural, nos municípios de Carlinda, Nova 



Guarita, Novo Mundo e Terra Nova do Norte. Em Nova Canaã no norte, Paranaíta e Peixoto de 

Azevedo, existe maior representatividade na zona urbana. 

Com referência no Produto Interno Bruto (PIB), pode-se avaliar a partir da figura 5 o perfil 

econômico das cidades para se evidenciar os principais setores. 

 

Figura 5 – Composição do PIB dos municípios 

 

Fonte: IBGE (2016) 

 

A fatia do PIB obtido pela indústria se mostra muito abaixo que os demais setores, com média 

de 7,52%, sendo que a Terra Nova do Norte contribui com a maior parcela, 15,57%, seguida de Nova 

Canaã do Norte, 7,29 %. Novo Mundo e Nova Guarita possuem os menores valores com a menor, 

5,01 % e 5,64 % respectivamente. 

O setor público é o segundo menor, com média de 18,76%, verificando-se que a atividade 

econômica da região possui baixa parcela autônoma. O maior valor corresponde às cidades de 

Carlinda e Peixoto de Azevedo, 22,58% e 23,56% respectivamente. Novo Mundo e Terra Nova do 

Norte respondem por valores abaixo da média, 13,35% e 15,36 %. 

O setor de serviços se mostra significativo, pois possui um valor relevante com média de 32,85 

%, tendo o maior valor a cidade de Peixoto de Azevedo (42,09%), que pode ser justificado pela maior 

parcela da população da região da Serra do Cachimbo. Possui menor valor para o setor de serviços o 

município de Novo Mundo, com 22,42%. 

A maior parte da parcela do PIB, em quase todos os municípios é o setor agropecuário, com 

média de 40,87%, acima ainda do setor de serviços. Novo Mundo possui o valor de contribuição de 

59,22%, bem a frente de Peixoto de Azevedo, com 27,46%. 

A agricultura, portanto, é extensa e diversificada. Conforme dados do IBGE (2013), todos os 

municípios listados possuem grande parcela de agriculturas temporárias, baseadas de arroz, 
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mandioca, milho e soja, no entanto, outras culturas são bastante cultivadas na maioria dos municípios 

da Serra do Cachimbo, como abacaxi, cana, feijão e melancia. 

As culturas caracterizadas como permanentes também são bem extensas, sendo que as únicas 

produzidas em todos os municípios são a banana e o café.  As plantações que envolvem parte dos 

Municípios são de maracujá (Paranaíta, Novo Mundo, Nova Guarita, Carlinda, Terra Nova do Norte, 

e Peixoto de Azevedo) e palmito (Terra Nova do Norte, Carlinda, Nova Canaã do Norte e Paranaíta). 

Laranja, coco-da-bahia, castanha de cajú e guaraná também são muito encontradas na região.  

A pecuária como apresentado na Tabela 4, também justifica a maior parcela do PIB 

agropecuário.  

Tabela 4: Produção pecuária municipal 

Município 
Bovinos 

 (Cabeças) 
Galináceos  
(cabeças) 

Leite 
Produzidos 

 (1.000 litros) 

Ovo de 
Galinha 
 (1.000 
dúzias) 

Carlinda - MT 230.180 37.600 37.600 166 

Nova Guarita - MT 131.547 22.532 6.390 93 
Nova Canãa do 

Norte - MT 
399.295 43.890 20.562 184 

Novo Mundo - MT 349.607 31.599 7.382 142 

Paranaíta - MT 427.546 21.479 6.750 322 
Peixoto Azevedo - 

MT 
315.580 17.720 7.418 113 

Terra Nova do 
Norte - MT 

268.272 43.910 33.371 727 

Fonte: IBGE (2016) 

 

Em todos os municípios a pecuária predominante é a de bovinos, o município que mais produz 

gado possui 427.546 cabeças e 2015. Isso pode justificar o fato de quase metade da população residir 

em zona rural. Nova Canaã do Norte, além de possui o segundo maior valor de bovinos, 399,295, 

possui a maior população de galináceos. Terra Nova do Norte destaca-se pela larga pecuária de 

galináceos, além de produzir uma quantidade de ovos muito superior a de outros municípios.  

É importante destacar a relação entre o número de habitantes nos municípios e a atividade 

agropecuária. A Região da Serra do Cachimbo possui uma economia predominante agropecuária. 

Este fato justifica a necessidade dos indivíduos residirem na zona rural.  

 

 

 

 



4 - IDENTIFICAÇÃO DOS ÍNDICES DE POBREZA E EXCLUSÃO SOCIAL 

 
Considerar os índices de pobreza e exclusão social são fundamentais para um entendimento 

mais completo da situação dos moradores da Região da Serra do Cachimbo, uma vez que a análise 

do PIB evidencia riquezas que nem sempre estão bem distribuídas, pois partindo da realidade 

brasileira, a maior parte das riquezas são produzidas por poucos. Esses indicadores apresentados na 

Figura 6 são importantes para criação de políticas públicas que procura melhorar e tornar a sociedade 

mais democrática e igual. 

Desta forma, as análises dos índices de pobreza se tornam indispensáveis. O IVS2 (Índice da 

Vulnerabilidade social), construído a partir de indicadores do ADH3 (Atlas do Desenvolvimento 

Humano), vai além de identificação da pobreza levando em conta índices monetários, e é 

complementar os IDHM. 

O IVS possui três dimensões: IVS Infraestrutura Urbana, IVS Capital humano, IVS Renda e 

Trabalho. O primeiro procura refletir condições de localização de domicílio que impactam em bem-

estar. Questões como saneamento básico e mobilidade urbana são consideradas na construção deste 

índice. O segundo diz respeito a dois aspectos, saúde e educação (ativas e estruturais), que 

determinam perspectivas atuais e futuras, de inclusão social dos indivíduos. 

O terceiro, além de agrupar indicadores referentes á insuficiência de renda (percentual de 

domicílio com renda per capita abaixo de um salário mínimo), considera fatores que estão associado 

ao fluxo de renda, configurando estado de insegurança, como a desocupação de adultos, ocupação 

informal de adultos pouco escolarizados, dependência de pessoas idosas e trabalho infantil. 

Figura 6: Evolução do IVS 

 

Fonte: Atlas da Vulnerabilidade Social (2016) 

                                                 
2 Varia de 0 a 1, estão os melhores resultados próximos de zero, e os piores próximos de 1. 
3 Plataforma de consulta de índices de desenvolvimento humano municipal. 
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Analisando os dados em primeira instância, comparando os índices de dois estados, Mato 

Grosso e Pará, observa-se que em todos os fatores, o Pará apresenta altos índices de vulnerabilidade, 

uma vez que possui o IVS em 2010 de 0,469, enquanto o Mato Grosso 0,277. O Estado do Mato 

Grosso possui IVS menor ainda que o Brasil, com 0,326. 

Dentre os municípios da Serra do Cachimbo, verifica-se que o pior índice encontra-se em 

Peixoto de Azevedo, e o melhor é Novo Mundo. Do ponto de vista de infraestrutura urbana, todos os 

índices são relativamente baixos, estando abaixo do índice brasileiro, sendo que a menor 

vulnerabilidade a infraestrutura urbana se encontra em Nova Canaã do Norte, com 0,115, e a maior 

em Terra Nova do Norte, com 0,192. A atenção, no entanto, deve ser voltada para os dados referentes 

ao capital humano, renda e trabalho, que apresentam sinais de maior vulnerabilidade na região. 

Peixoto de Azevedo apresenta também o pior índice com relação ao capital humano, 0,481, 

ultrapassando a média nacional e do Estado mato-grossense e o brasileiro. O menor índice para esse 

mesmo parâmetro encontra-se em Terra nova do Norte. Na perspectiva de renda e trabalho, 

novamente Peixoto de Azevedo apresenta maiores índices, acima também das médias nacionais e 

estaduais. Novo mundo apresenta, ainda, valores menores, com resultado de 0,309. 

Com interesse de se construir um panorama de vulnerabilidade, destaca-se outras cidades com 

índices altos, como Paranaíta, com IVS de 0,325,IVS Capital humano 0,429  e renda e trabalho de 

0,379. Além disso, é demonstrado que Carlinda também possui índices altos e alto risco de 

vulnerabilidade.  

Os dados da figura 7 em relação a porcentagem de habitantes vulneráveis a pobreza estabelece 

maior clareza com base nas desigualdades sociais.  

Figura 7: Níveis de pobreza em % de população 

 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano, 2010 
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No quesito da porcentagem de pessoas vulneráveis a pobreza, a média dos municípios da Serra 

do Cachimbo (40,11%) ultrapassa a média estado, sendo que a população de pobres em Peixoto de 

Azevedo é de 27,37%. Esse município apresenta também o maior nível de pobreza extrema (14,18%). 

Esse dado pode ser associado a poucas oportunidades de emprego outras condições sociais e 

estruturais no município.  

 

4.1 - Identificação dos principais problemas sociais e deficiências de informações, 

benefícios, serviços, programas e projetos, dos municípios contemplados no edital. 

 

O Plano de Gestão de 2010 a 2016 do Ministério do Meio Ambiente, sintetiza suas atuações 

em relação às políticas públicas direcionadas ao meio ambiente. Neste documento é registrada a 

ameaça à Reserva Biológica Nascentes da Serra do Cachimbo, uma vez que o Projeto de Lei nº 258, 

de 2009, altera a Unidade de Conservação Reserva Biológica Nascentes da Serra do Cachimbo para 

Parque Nacional Nascentes da Serra do Cachimbo e Área de Proteção Ambiental Vale do XV. Porém, 

o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) é contrário ao projeto. 

No mesmo documento, é mostrado que o Plano Estadual de Recursos Hídricos (PNRH) do 

Estado do Mato Grosso foi concluído de 2009 a 2015. O PNRH foi aprovado em 2005 até 2020, com 

revisão a cada quatro anos visando influenciar o Planejamento Plurianual (PPA) do governo federal 

e dos estados. O resultado da revisão em curso irá orientar as ações por meio de diretrizes, prioridades 

e indicadores que deverão gerar compromissos de órgãos do governo federal e dos órgãos estaduais. 

A Tabela 5 apresenta a quantidade de habitantes por ponto de acesso à internet de banda larga 

das cidades do Mato Grosso, segundo dados da ANATEL, em comparação com as capitais Cuiabá e 

São Paulo. 

                           Tabela 5: Habitantes por ponto de acesso à internet 

Cidade 
Habitantes por 
ponto de acesso 

Carlinda - MT 60,2 
Nova Guarita - MT 32,7 

Nova Canaã do Norte - MT 15,2 
Novo Mundo - MT 18,1 

Paranaíta - MT 34,7 
Peixoto de Azevedo - MT 25,9 
Terra Nova do Norte - MT 31,0 

Cuiabá - MT 4,0 

São Paulo - SP 3,7 

Fonte: Anatel (2016) 



Os dados são uma estimativa que considera todos os habitantes com acesso à internet, e 

mesmo considerando a quantidade real de acessos (cerca de 36,6% em 2013, segundo dados da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), os números de habitantes utilizando internet são 

muito altos, principalmente quando comparado às grandes capitais. Com isso, é possível verificar o 

quanto a internet ainda é de baixo acesso a toda a população de cidades pequenas. 

 

4.2 Identificação das principais políticas públicas vigentes nos municípios  

 

As Políticas Públicas (PP) buscam desenvolver, melhorar ou resolver situações em áreas 

prioritárias e de direitos iguais a todos os cidadãos. Segundo definição da Secretaria de Meio 

Ambiente do Estado do Paraná, as PP são:   

[...] conjuntos de programas, ações e atividades desenvolvidas pelo Estado diretamente ou 
indiretamente, com a participação de entes públicos ou privados, que visam assegurar 
determinado direito de cidadania, de forma difusa ou para determinado seguimento social, 
cultural, étnico ou econômico. As políticas públicas correspondem a direitos assegurados 
constitucionalmente ou que se afirmam graças ao reconhecimento por parte da sociedade e/ou 
pelos poderes públicos enquanto novos direitos das pessoas, comunidades, coisas ou outros 
bens materiais ou imateriais. (PARANÁ, 2016) 
 

 Identificar as PP mais relevantes no Brasil, verificando a participação dos municípios 

contemplados no projeto Rondon, é uma etapa muito importante para nortear nossas ações. Essas 

políticas contemplam programas que possibilitam o desenvolvimento de diversas demandas da 

sociedade (Educação, saúde, economia, política e etc.), porém são muito pouco divulgadas 

principalmente em regiões afastadas dos grandes centros, ou com populações pequenas. 

 Nesse contexto é importante listarmos alguns dos programas com maior impacto e difusão 

nos estados e municípios brasileiros, que são: Bolsa Família, Mais Médicos, Minha Casa Minha Vida, 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar.  

 O programa Bolsa Família tem como objetivo a “transferência direta de renda, direcionado às 

famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o País, de modo que consigam superar 

a situação de vulnerabilidade e pobreza”. É importante destacar que em 12 anos esse programa retirou 

36 milhões de pessoas da pobreza extrema, e é reconhecido internacionalmente como um dos 

programas mais efetivos de distribuição de renda. Essa PP está presente em quase todo o território 

nacional, inclusive em todos os municípios que estão presentes nessa operação do projeto Rondon. 

Os sete munícipios e o distrito de castelo dos sonhos receberam aproximadamente nove milhões de 

reais no ano de 2016, segundo o portal de transparência do governo federal. A consulta para verificar 

o número de pessoas que foram beneficiadas por esse programa, é feita a partir do site da caixa 

econômica federal, entretanto esses dados não estão disponibilizados, o que inviabiliza essa 

informação.  

 Um dos programas citados, é o Mais Médicos que trouxe diversos avanços e possibilidades 

de atendimento para saúde, nas regiões mais carentes do Brasil. Além de disponibilizar recursos 



humanos para essas cidades mais afastadas das regiões centrais, segundo o Programa Mais Médicos, 

o objetivo também é ampliado para “mais investimentos para construção, reforma e ampliação de 

Unidades Básicas de Saúde (UBS), além de novas vagas de graduação, e residência médica para 

qualificar a formação desses profissionais”. 

 Esse programa não foi aderido por todos os municípios do projeto, comtemplando apenas os 

municípios de Nova Canaã do Norte, Paranaíta, Peixoto de Azevedo e Terra Nova do Norte. No total 

foram disponibilizados 6 médicos para esses quatro municípios.  

 Outro programa essencial para o desenvolvimento desses municípios é o programa nacional 

de fortalecimento da agricultura familiar, que possui o objetivo de  

Financiamento a implantação, ampliação ou modernização da estrutura de produção, 
beneficiamento, industrialização e de serviços no estabelecimento rural ou em áreas 
comunitárias rurais próximas, visando a elevação da renda da família produtora rural. 
(BNDES, 2016)  

Essa política de financiamento para o pequeno produtor rural é muito importante nos 

municípios da operação, pois na região rural estão localizadas metade da população dos municípios 

(exceções para Nova Canaã do Norte e Peixoto de Azevedo). O impacto dessa ocupação da região 

rural, reflete na economia dos municípios como ilustrado na Figura 5, apresentada anteriormente. 

Percebe-se a grande concentração do PIB na Agropecuária, porém esses valores não são 

distribuídos igualmente a população, e podem estar aglutinados nos grandes latifundiários. Por isso é 

importante ações e PP como o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, para 

levar o protagonismo desse setor para o cidadão da região rural e pequeno agricultor.  

  

4.3 - Análise da situação social dos municípios  

 

Os indicadores sociais são de extrema importância, pois com eles conseguimos observar e 

entender melhor as condições de vida de cada comunidade, quais são os recursos disponíveis e 

serviços essenciais para se viver ponderadamente. Observaremos esses indicadores na Tabela 6 a 

seguir. 

Tabela 6: Indicadores Sociais 

Municípios 
Índice de Gini 

2010 
IDHM 2010 

Peixoto de Azevedo (MT) 0,67 0,649 

Nova Canaã do Norte (MT) 0,55 0,686 

Paranaíta (MT) 0,53 0,672 

Novo Mundo (MT) 0,52 0,674 

Carlinda (MT) 0,52 0,665 

Nova Guarita (MT) 0,51 0,688 

Terra Nova do Norte (MT) 0,51 0,698 

Fonte: Atlas do desenvolvimento humano (2010) 



 

Podemos perceber que o município que mais possui desigualdade social é o de Peixoto 

Azevedo, com um Gini de 0,67. Com isso, seu Índice de Desenvolvimento Humano também é o 

menor ficando na posição 124, entre 141 municípios do Mato Grosso.  

Os municípios de Nova Guarita e Terra Nova do Norte possuem a menor desigualdade social 

entre os oito municípios comtemplados para o projeto, porém observamos uma diferença no índice 

de desenvolvimento humanos, sendo o de Terra Nova do Norte o maior (0,698). Percebemos que isso 

ocorre, por conta da menor taxa de analfabetos como é mostrado na figura 8 a seguir:  

 

Figura 8: Taxa de analfabetismo de acordo com a faixa etária 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Atlas do desenvolvimento humano 

  

O índice de analfabetismo está diretamente ligado com os índices de desenvolvimento humano 

e índice de Gini4 como discutido acima, entretanto há um dado comum para todos os municípios, que 

é uma grande porcentagem de analfabetos com 18 anos ou mais. Esse dado pode ser explicado pelo 

desenvolvimento histórico da educação no nosso país, na qual somente com a Lei de Diretrizes e 

Bases (LDB) 93/94 o ensino médio foi garantido pela constituição a todos os brasileiros. 

Historicamente no Brasil, apenas pessoas privilegiadas ou que estavam próximos aos grandes centros 

tinham acesso a educação e esse cenário vem mudando de forma lenta, indicando que essas cidades 

historicamente ainda vivenciam um processo de desigualdade social muito grande. Um dos focos 

principais das oficinas é desenvolver atividades que mostrem a importância e insiram esses cidadãos 

em prática da escrita e leitura.  

                                                 
4 Coeficiente de Gini deve ser o mais próximo possível a zero para indicar uma renda muito bem distribuída. Significa 
que o PIB é distribuído igualmente entre todos os indivíduos. Quando o coeficiente for 1, o PIB estará sob posse de uma 
única pessoa. 
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 No gráfico percebe-se que as demais faixas etárias estão participando desse processo de 

democratização do ensino obrigatório, e o índice de analfabetismo é baixo, comparando com os dados 

nacionais. O único município que possui alta nessa taxa é Terra Nova do Norte, como destacado 

anteriormente na análise dos indicadores sociais.  

 Para evidenciar a quantidade de alunos que estão presentes na escola, foi construído um 

gráfico, apresentado na Figura 9, com algumas faixas etárias.  

  

Figura 9: Porcentagem de alunos na escola, segundo faixa etária 

 

Fonte: Atlas do desenvolvimento humano (2016) 

 

 Destacamos a presença majoritária em quase todos os municípios de alunos entre 6 a 14 anos 

frequentando a escola (Ensino fundamental). Nesse gráfico há destaque, ainda, para a baixa 

concentração de alunos com idade superior a 18 anos. Esse dado indica a importância de atividades 

para divulgação do ensino superior, mostrando os programas sociais voltados para o ingresso dessa 

modalidade de ensino. Também é importante apresentarmos políticas de permanência estudantil no 

ensino superior, possibilitando não apenas o acesso, mas a continuidade e término da escolarização 

desses indivíduos.  

 

5 PROPOSTA 

Diante do exposto anteriormente, nosso projeto prevê ações formativas e culturais de acordo 

com as demandas da região e coerentes com o avanço científico, tecnológico e cultural a qual todos 

brasileiros deveriam ter acesso. Essas ações se organizam em um conjunto de 21 ações sobre os 

seguintes temas gerais: educação ambiental, cultura, ciência, tecnologia, educação básica aplicada a 

problemas locais, trabalho e política. 
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Quadro 1: Educação Ambiental Básica  
Objetivo 
Incentivar o interesse da educação ambiental nas crianças e jovens e fazer com que 
disseminem esse conhecimento no futuro, protegendo, assim, o meio ambiente. 
Justificativa 
Como grande parte da população do estado é formada por jovens e crianças e tendo em vista 
os problemas ambientais presentes nas regiões, essa atividade tem a finalidade de cativar o 
interesse desse público em relação a conscientização ambiental por meio de uma linguagem 
simples e dinâmica. 
Retorno esperado para a comunidade 
Espera-se sensibilizar ambientalmente as crianças e jovens, por meio dos personagens utilizados 
no teatro e as atitudes conscientizadas tomadas por elas. 
Público alvo Áreas contempladas Metodologia/Recurso Carga 

horária/Turno 
Diretamente crianças 
e jovens e 
indiretamente adultos 

Comunicação/Meio 
ambiente 

Discussão/ Produção de 
cartazes de divulgação das 
informações a comunidades; 
Projetor de multimídia e 
aparelhagem de som. 

4 horas/ 
Período da 
manhã e tarde 

 
 
 
 
 
Quadro 2: Vivências Culturais 
Objetivo 
Através desta oficina, pode-se cultivar juntamente com o público local e integrantes de outras  
equipes do projeto, atividades culturais, como Cinema, show de talentos, e exploração da cultura 
local. 
Justificativa 
A cultura é uma das principais formas de emancipação humana e promoção de um novo olhar 
sobre o mundo e a sociedade que nos cerca, assim buscamos evidenciar as formas de cultura locais 
e clássicas, visando promover a sublimação da cotidianidade e despertar os sujeitos para novas 
possibilidades de relações sociais. 
Promover interação entre os integrantes dos grupos e residentes dos municípios para que haja uma 
ampla comunicação e sucesso no trabalho, além de se explorar os conhecimentos da cultura local 
sobre patrimônios culturais e pontos turísticos, música, que muitos moradores ainda não possuem. 

Retorno esperado para a comunidade 
A compreensão da importância dos patrimônios culturais, música local e costumes são construídos 
historicamente.  Essas vivências gerarão as próprias vivências de sua história. 

Público alvo Áreas contempladas Metodologia/Recurso Carga 
horária/Turno 

População e 
funcionários da 
prefeitura, e demais 
grupos do Projeto, e 
demais grupos do 
Projeto Rondon. 

Comunicação/Trabalho Palestra/ Exposição de arte, 
música e cinema/ Produção 
de material de divulgação/ 
Projetor de multimídia e 
aparelhagem de som. 

3 horas/ 
Período 
Noturno 

 
 
 
 
 
 



Quadro 3: Feira de Ciências sobre temáticas locais 
Objetivo 
Capacitar multiplicadores na área de ciências e meio ambiente. 
 

Explorar assuntos como: ciclo hidrológico, aquecimento global, camada de ozônio, queimadas, 
desmatamento, reflorestamento, visando criar cidadãos conscientes sobre o reflexo de suas 
ações cotidianas no meio ambiente. 
 

Realizar pequenos experimentos nas áreas de física, química e biologia. 
Justificativa 
Esta atividade visa despertar no público, principalmente nos jovens, o interesse e acesso a novos 
conceitos e atividades envolvendo ciências físicas, químicas e biológicas. A introdução dessas 
informações, de forma integrada aos temas de relevância local, tem como objetivo apresentar 
dados importantes para sua vida e apresentar ao público alvo a possibilidade de busca de 
conhecimento na ciência, de modo integrado a suas práticas locais. 

Retorno esperado para a comunidade 
Os participantes devem usar os ensinamentos adquiridos durante esta atividade e disseminá-los 
para os demais. Criação de grupos de discussão visando à continuidade dos trabalhos. 
 

Agregação de novos conceitos para os jovens da cidade 
Público alvo Áreas contempladas Metodologia/Recurso Carga 

horária/Turno 
Professores e 
estudantes. 

Comunicação/Tecnologia 
e produção/Trabalho 

Aulas expositivas/ Projetor 
de multimídia, aparelhagem 
de som, materiais caseiros e 
de laboratório, cartazes e 
material de divulgação. 

3 horas/ 
Período 
Noturno 

 
 
 
 
Quadro 4: Estruturação de uma Biblioteca comunitária aberta 
Objetivo 
Construção de uma pequena biblioteca e promover arrecadação e troca de livros. 
Justificativa 
A relativa falta de instrução no trabalho, produção e tecnologia do estado tem raízes na falta de 
acesso a cultura e educação de qualidade. Visando ampliar a perspectiva de mundo desses sujeitos, 
a leitura uma atividade fundamental para a formação intelectual da população, tornando 
imprescindível a presença de estruturas básicas como uma biblioteca de fácil acesso. Experiências 
e diversos países e locais do mundo já mostraram que a disponibilização e circulação de obras, 
principalmente de literatura, fomentam e ampliam as práticas de leitura da população. 
Retorno esperado para a comunidade 
Incentivar  o  hábito  de  leitura  e  ajudar  na  formação  intelectual.  Ensinar  noções  de trabalho 
em equipe com a arrecadação. 
Público alvo Áreas contempladas Metodologia/Recurso Carga 

horária/Turno 
Todos os públicos. Comunicação Conversa para incentivar a 

leitura/Livros 
diversos/Material de 
divulgação e orientação para 
uso da biblioteca  

8 horas/ Divido 
em dois turnos 
tarde e noite 

 
 
 



 
 
Quadro 5: Difusão de políticas públicas de interesse local 
Objetivo 
Oferecer palestras que informem para a comunidade as diferentes políticas públicas existentes, 
abrangendo segmentos, como a agropecuária, políticas voltadas para juventude e inclusão social e 
promover discussões sobre seus impactos na vida dos sujeitos. 
Justificativa 
É de fundamental importância a população ter conhecimento das políticas públicas, com a 
finalidade de reivindicar seus direitos e se posicionar como cidadãos, tendo condição de 
compreender e participar desses processos políticos de forma mais informada e consciente. 
Retorno esperado para a comunidade 
Conscientização do público alvo, acesso a informação e possíveis escolhas e reivindicações junto 
ao poder público local e nacional. 
Público alvo Áreas contempladas Metodologia/Recurso Carga 

horária/Turno 
Comunidade geral Comunicação Palestra/Ferramentas 

multimídia/Divulgação de 
recursos e formas de 
participação política 

3 horas/ 
Período Tarde  

 
 
 
 
Quadro 6: Informática básica e acesso a internet 
Objetivo 
Introduzir conceitos básicos de utilização de computadores de forma a simplificar a rotina diária 
da população, maximizar seu tempo e as suas potencialidades. 
Justificativa 
A informática é uma ferramenta imprescindível ao trabalho, à comunicação e ao próprio modo de 
vida contemporânea. O seu domínio resulta em uma inserção social mais ampla e construção da 
inteligência coletiva. Hoje em dia os computadores estão em todos os lugares e saber aproveitar os 
seus recursos é fundamental. Nas comunidades atingidas, o recurso aos computadores e internet é 
ainda mais importante para melhorar as condições de vida desse grupo no que diz respeito ao acesso 
a informação e reinvindicações locais. 
Retorno esperado para a comunidade 
Espera-se incentivar a utilização de computadores, apresentando ao público as ferramentas básicas 
e despertar a curiosidade destes em utilizar os equipamentos disponíveis na cidade para 
comunicação e acesso a informação. 
Público alvo Áreas contempladas Metodologia/Recurso Carga 

horária/Turno 
Público geral Tecnologia e produção Palestra e aula prática/ 

Ferramentas de multimídia e 
de informática/ Organização 
de materiais permanentes de 
orientação e divulgação. 

3 horas/ 
Período Manhã 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Quadro 7: Utilização de Garrafas Pet para Iluminação 
Objetivo  
Capacitar multiplicadores desta técnica; conscientizar a respeito da redução de gastos com 
energia elétrica na comunidade; trazer alternativa de iluminação as pessoas que não possuem 
energia elétrica em suas casas. 
Justificativa 
A iluminação é de fundamental importância para o desenvolvimento de uma comunidade, a 
ampliação da iluminação reflete até em menores taxas de violência, no entanto, também representa 
aumento de custo e consumo de energia. As lâmpadas de garrafa PET serão instaladas em 
domicílios ou locais coletivos como uma alternativa para iluminação sem gasto com energia 
elétrica durante o dia, aproveitando a boa incidência de luz solar na região. A atividade também 
prevê a conscientização da comunidade sobre uso da energia sustentável e também formas de 
reutilização de garrafas PET. 
Retorno esperado para a comunidade 
Os  participantes  devem  usar  os  ensinamentos  adquiridos  durante  esta  atividade  e disseminá-
los para os demais. Espera-se que com a criação de grupos, a implementação desse benefício seja 
efetiva em toda comunidade. 
Público alvo Áreas contempladas Metodologia/Recurso Carga horária/Turno 
Jovens e Adultos. Tecnologia e 

produção/meio 
ambiente 

Produção de materiais  3 horas/ Período Tarde 
e Noite  

 
 
 
 
Quadro 8: Produção de Sabão Sustentável 
Objetivo 
Instruir a população sobre os danos caudados pelo descarte incorreto do óleo de cozinha e 
apresentar  uma  alternativa  para  solucionar  este  problema.  Ensinar  a  população  a transformar 
o descarte em sabão e outros produtos. 
Justificativa 
O descarte incorreto do óleo de cozinha é capaz de acarretar prejuízos importantes no meio 
ambiente, como a inutilização da água para consumo. Além disso, o descarte inapropriado pode 
entupir tubulações e dificultar o tratamento de água nas estações de tratamento de esgoto. Uma 
alternativa para contornar esse problema é transformar o óleo em sabão que, além de preservar o 
meio ambiente, pode ser utilizado para consumo familiar ou também pode ser comercializado. 
Retorno esperado para a comunidade 
Conscientização da população com a questão ambiental no que diz respeito ao despejo 
inadequado do óleo de cozinha e suas consequências; criação de uma nova fonte de renda para 
as famílias. 
Público alvo Áreas contempladas Metodologia/Recurso Carga 

horária/Turno 
Todos os públicos Tecnologia e 

produção/meio 
ambiente 

Exposição da proposta com 
recursos multimídias/ 
Produção de sabão com o 
público  

3 horas/ Período 
Manhã e Tarde 

 
 
 
 
 
 



 
 
Quadro 9: Horta comunitária Orgânica e Composteira 
Objetivo 
Promover   e   incentivar   a   educação   alimentar   e   nutricional, informando sobre a qualidade 
e segurança dos alimentos, bem como hábitos necessários a uma vida mais saudável. Por meio de 
treinamentos, deseja-se estimular formas adequadas de consumo e aproveitamento, combate ao 
desperdício, noções de higiene e qualidade dos alimentos, visando orientar a comunidade quanto 
ao valor nutricional das hortaliças e sua importância. Estimular a prática do trabalho coletivo, 
usando mão-de-obra familiar na execução de todas as atividades, como forma de promover a união 
da comunidade; informar e promover formas de cultivo orgânicas e sustentáveis a partir da 
utilização de adubos naturais derivados da composteira. 
Justificativa 
A horta tem papel fundamental na alimentação saudável, farta e extremamente acessível.  Devido 
ao orçamento familiar ser baixo, a população poderá complementar a alimentação sem depender  
de   recursos.   Além   de   suprir   as   necessidades fisiológicas, a horta promove maior integração 
social entre os envolvidos, criando discussões e debates sobre melhorias no cultivo, inserção de 
novos vegetais na produção e divisão do trabalho comunitário. A composteira mostra a viabilidade 
da produção orgânica e importância da reutilização de materiais visando um modo de vida 
sustentável. 
Retorno esperado para a comunidade 
A comunidade espera por alimentos de maior qualidade e com fartura. Com melhores condições 
alimentares. Complementação da renda de famílias carentes. Incentivo a união da comunidade. 
Produção de um bem público. Redução na produção de lixo. 
Público alvo Áreas contempladas Metodologia/Recurso Carga horária/Turno 
Toda a   população,  
com  foco  para 
estudantes  e  
pequenos produtores. 
 

Trabalho /Meio 
Ambiente 

Atividades em grupo, 
manuseio de materiais 

3 horas / Período 
Manhã 

 
 
 
 
Quadro 10: Orçamento familiar e complementação de renda 
Objetivo 
Introduzir  técnicas  para  planejar  a  renda  familiar,  além  de instruir  quanto  ao  uso  de  
programas  de  auxílio  à  renda  do governo. 
Justificativa 
Segundo  os  dados  do  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e Estatística (IBGE) no estado do 
Tocantins, há aproximadamente 14 mil famílias que vivem com renda mensal de zero a R$70. 
Segundo o IBGE, a situação das famílias pode ser considerada de pobreza extrema. Esse é o 
principal motivo para o apoio à iniciativa de expor para as pessoas as melhores técnicas do uso 
do dinheiro, com planejamento e complementação até inclusive as opções de ajuda que o governo  
promove. 
Retorno esperado para a comunidade 
Melhor controle sobre o que é gasto pela população, melhor equilíbrio entre renda e despesas. 
Capacidade de encontrar gastos supérfluos e cortá-los. Uso mais amplo das políticas de auxilio 
financeiro. 
Público alvo Áreas contempladas Metodologia/Recurso Carga horária/Turno 
Chefes da família  Trabalho Aulas expositivas e 

materiais de cálculo  
3 horas / Período 
Manhã 

 
 



 
 
Quadro 11: Reutilização de materiais 
Objetivo 
Conscientizar a população sobre a importância da reciclagem e os impactos ambientais e sociais 
associados. Capacitar os cidadãos envolvidos a confeccionar produtos e brinquedos a partir de 
materiais recicláveis. 
Justificativa 
Uma parcela significativa do lixo tem um destino inadequado, como aterros e lixões. A reutilização 
de materiais é uma alternativa para a redução dos resíduos sólidos que seriam depositados 
inadequadamente e além disso, promove a geração de renda através da comercialização dos artigos 
produzidos. 
Retorno esperado para a comunidade 
Conscientização da população sobre a importância da reciclagem e alternativas para a redução dos 
problemas relacionados ao resíduo sólido, além de expor meios de geração de renda a partir desse 
resíduo. 
Público alvo Áreas contempladas Metodologia/Recurso Carga horária/Turno 
Todos os públicos Tecnologia e 

produção/Meio 
ambiente 

Oficinas 
práticas/Resíduos 
sólidos 

3 horas/ Período Tarde 

 
 
 
 
 
 
 
 
Quadro 12: Coleta seletiva e de materiais para as atividades 
Objetivo 
Conscientizar a população e os órgãos públicos quanto à problemática dos resíduos sólidos  e  à  
importância  da  coleta  seletiva.  Mostrar que  os  materiais  que  foram coletados nos locais onde 
o mutirão foi realizado podem ser reciclados, gerando uma fonte de renda alternativa. 
Justificativa 
A coleta seletiva é um meio importante de diminuir os danos ao meio ambiente e também à própria 
população; e possibilita o reaproveitamento do lixo para a confecção de materiais que podem até 
servir de fonte de renda. 
Retorno esperado para a comunidade 
Espera-se que alguns dos moradores do município que estiveram no curso, utilizem o 
conhecimento aprendido em casa ou no seu trabalho, a fim de se reduzir a produção de resíduos. 
Público alvo Áreas contempladas Metodologia/Recurso Carga horária/Turno 
 

Todos os públicos 
Tecnologia e produção Mutirão para coleta de 

materiais 
3 horas/ Período 
Manhã 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Quadro 13: Otimização do conforto térmico das residências 
Objetivo 
Mostrar à população, através de atividades experimentais e uma breve introdução às noções básicas 
de conforto nas edificações, como ações simples podem ajudar a minimizar a temperatura elevada 
no interior das residências. Fazer com que os participantes percebam, na prática, como o uso de 
cores e materiais como embalagens “longa vida” influenciam no conforto térmico nas construções. 
Justificativa 
Conforme indicado pelo diagnóstico, a região apresenta temperaturas predominantemente quentes 
ao longo do ano. Dessa forma, as residências precisam de medidas que minimizem o calor em seu 
interior e algumas ações simples podem ajudar nessa tarefa. Com algumas experimentações feitas 
junto à população, os participantes podem tomar ciência dessas técnicas e melhorar, pouco que 
seja, a temperatura em suas residências. 
Retorno esperado para a comunidade 
Espera-se auxiliar a comunidade na minimização da temperatura no interior das residências,  
através  de  técnicas  simples,  baratas  e  de  fácil  aplicação.  De  forma, também, a diminuir os 
possíveis gastos de energia com ventiladores e aparelhos de ar- condicionado. Reaproveitamento 
de material que seria descartado para fins positivos para a comunidade. 
Público alvo Áreas contempladas Metodologia/Recurso Carga 

horária/Turno 
Todos os públicos. Tecnologia e 

produção 
Aulas 
expositivas/Ferramentas 
multimídia 

3 horas/ Período 
Noturno  

 
 
 
 
Quadro 14: Controle de insetos 
Objetivo 
Instruir sobre como evitar e eliminar os focos de criação dos vetores; orientar a montagem de telas 
que impedem a entrada dos mosquitos nas residências e locais públicos; orientar a produção de 
repelentes naturais. 
Justificativa 
Visto que existem inúmeras doenças que podem ser transmitidas por insetos, como dengue,  
malária,  febre  amarela,  febre  do  zika  vírus    entre  outras,  o  controle  e prevenção de criadouros 
destes vetores é muito importante. Além disso, a elaboração de telas e repelentes pelos rondonistas 
em conjunto com a população, gera um momento de aprendizado com proximidade. 
Retorno esperado para a comunidade 
Conscientizar a comunidade dos perigos decorrentes da falta de controle de insetos; diminuição 
dos criadouros de mosquitos, proteção das casas e pessoas, consequentemente, queda do índice 
de transmissão de doenças por eles causadas. 
Público alvo Áreas contempladas Metodologia/Recurso Carga 

horária/Turno 
Todos os públicos. Tecnologia e produção Aula expositiva/materiais para 

produção das telas e 
repelentes/ recursos 
multimídia  

3 horas/ 
Período Manhã 
e Tarde 

 
 
 
 
 
 



 
 
Quadro 15: Eletrônica básica 
Objetivo 
Prevenir acidentes com apresentação e explicação da norma regulamentadora NR-10 e melhorar o 
aproveitamento dos equipamentos eletro-eletrônicos através do uso correto dos mesmos e sua 
manutenção básica. Ainda, será ensinado e demonstrado como realizar a formatação de 
microcomputadores, visto que é uma atividade em crescimento, necessária e requisitada. Tais 
informações são de difícil acesso, e irão contribuir para o orçamento, visto que os participantes 
poderão oferecer pequenos serviços e prolongar a vida útil dos equipamentos. 
Justificativa 
Informar a população sobre o funcionamento básico de sistemas elétricos e eletrônicos visando 
qualificá-los para utilizá-los de maneira adequada e realizar reparos básicos. Ainda, visamos 
ensiná-los como formatar microcomputadores. 
Retorno esperado para a comunidade 
Instrução da população ao bom uso das instalações elétricas, formação de multiplicadores para, 
realização de pequenos reparos nas instalações elétricas, equipamentos e manutenção de 
computadores. Espera-se também instigar os participantes, principalmente os jovens, a se 
interessarem pela área da eletricidade, eletrônica e TI, e almejarem um curso técnico e/ou 
universidade. 
Público alvo Áreas contempladas Metodologia/Recurso Carga horária/Turno 
Jovens e adultos 
interessados. 

Técnologia e produção Aula 
expositiva/Recursos 
multimídia 

3 horas/ Período 
Manhã  

 
 
 
 
Quadro 16: Redes sociais 
Objetivo 
Instruir o público alvo sobre as possibilidades de participação pública e acesso a informação através 
de redes sociais, regras de conduta em mídias sociais e orientar condutas no caso de crimes 
cibernéticos 
Justificativa 
As redes sociais constituem parcela integrante das relações contemporâneas, se constituindo em 
espaço de comunicação, informação e divulgação fundamental para esse público alvo. Além disso, 
consideramos necessária a discussão de ações que busquem orientar e auxiliar a proceder contra 
crimes virtuais.  
Retorno esperado para a comunidade 
Acesso e uso de redes sociais para comunicação e divulgação da cultura e demandas locais. 
Conscientização, por parte do público alvo acerca das normas a serem tomadas na utilização de 
mídias sociais, como consequente diminuição de problemas. 
Público alvo Áreas contempladas Metodologia/Recurso Carga horária/Turno 
Comunidade em geral Comunicação Aulas 

expositivas/Ferramenta 
multimídia 

3 horas/ Período 
Manhã e Tarde  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Quadro 17: Práticas sustentáveis para uso, limpeza e conservação da Água 
Objetivo 
Demonstrar boas práticas do uso da água, desde seu tratamento até o uso consciente em atividades 
rurais e domésticas. Instruindo, possibilitando a desinfecção de água captada em poços, mananciais 
superficiais e águas pluviais, cujas características físicas e químicas são geralmente adequadas ao 
consumo humano, mas biologicamente não apropriada. Diminuir a incidência de doenças de 
veiculação hídrica diminuindo, em consequência, custos públicos com internações hospitalares. 
Capacitar e disseminar técnicas de desinfecção como Processos Térmicos, Desinfecção Química e 
Processos Fotoquímicos. 
Justificativa 
A partir do diagnóstico da cidades notam-se que muitas residências possuem abastecimento de água 
e esgotos inadequados. O descarte inadequado dos resíduos sólidos e a condição ruim do esgoto 
podem gerar infecção da água, cuja solução para possibilitar o consumo humano é simples, se 
aplicadas as técnicas corretas com controle de qualidade. A aplicação das técnicas requer produtos 
facilmente encontrados na região. 
 
Retorno esperado para a comunidade 
 Menor incidências de doenças causadas  pela qualidade inapropriada da água, redução de custos 
com o consumo deste bem natural, além de maior acessibilidade. 
Público alvo Áreas contempladas Metodologia/Recurso Carga horária/Turno 
População urbana e 
rural, grandes 
consumidores de água 
(escolas, fábricas, 
postos de gasolina, 
entre outros), agentes 
do governo e 
profissionais de 
construção civil. 

Meio ambiente/ 
Tecnologia de 
Produção. 

Palestra/ Recursos 
áudio-visuais. 

3 horas/ Período Tarde  

 
 
 
 
Quadro 18: Adubação orgânica e o cultivo de hortaliças. 
Objetivo 
Orientar pequenos produtores e outros habitantes sobre a eficácia da adubação orgânicas e as 
técnicas de compostagem, além do manuseio no cultivo de hortaliças. 
Justificativa 
Percebe-se o potencial do reaproveitamento dos resíduos orgânicos como fonte de adubo, 
proveniente da compostagem, resíduos bovinos e galináceos, deve ser explorada, até mesmo pela 
grande fatia da pecuária presente. Desta forma, haverá a redução de insumos químicos que muitas 
vezes são usados de forma inapropriada. O adubo orgânico pode ser utilizado em hortas, como 
enriquecedor do solo. Um procedimento ecologicamente correto e que beneficia a população local 
com a diminuição de gastos. 
Retorno esperado para a comunidade 
Ao aplicar os saberes da agricultura orgânica para a agricultura familiar Deve-se obter 
sustentabilidade e saúde perante a produção e consumidores, evitando gastos com o setor médico. 
Público alvo Áreas contempladas Metodologia/Recurso Carga horária/Turno 
Agricultores e 
cooperativas 

Meio ambiente/ 
Trabalho/ Tecnologia 
e produção 

Palestra/ Recursos 
áudio-visuais. 

3 horas/ Período 
Manhã e Tarde  

 



 
 
Quadro 19: Desafios da agricultura familiar, boas práticas de cultivo. 
Objetivo 
Conscientizar sobre a importância da prática da agricultura familiar, destacando pontos positivos 
na saúde e na economia. Fazer um panorama da agricultura da região e do país. 
Justificativa 
Com base nas informações obtidas, praticamente todos os municípios da Serra do Cachimbo 
possuem residências na zona rural, e a maior parte do PIB é proveniente da agropecuária. No 
mesmo cenário, obtém-se baixa escolarização, o que reforça a necessidade de sensibilizar essa 
população quanto aos desafios e caminhos para fortalecimento da agricultura familiar.  
Retorno esperado para a comunidade 
A disseminação destas culturas vão contribuir para a instrução dos pequenos produtores de forma 
economicamente sustentável. 
Público alvo Áreas contempladas Metodologia/Recurso Carga horária/Turno 
Agricultores e 
cooperativas 

Meio ambiente/ 
Trabalho/ Tecnologia 
e produção 

Palestra/ Recursos 
áudio-visuais. 

3 horas/ Período da 
Tarde  

 
Quadro 20: Manuseio e higiene de alimentos 
Objetivo 
Conscientizar os agentes da saúde e demais pessoas sobre a importância da higienização dos 
alimentos para consumo, eliminando os riscos químicos e biológicos. 
Justificativa 
Além dos cuidados no cultivo, a preocupação com a higienização deve ser levada em conta, devido 
a condições ruins no saneamento básico, como demonstrado, além da utilização indevida de adubos 
químicos e orgânicos. 
Retorno esperado para a comunidade 
A adesão de novos costumes relacionados à alimentação contribui para a saúde do cidadão. 
Público alvo Áreas contempladas Metodologia/Recurso Carga horária/Turno 
Profissionais da saúde, 
de escolas e a 
comunidade em geral. 

Meio Ambiente Palestra/ Recursos 
áudio-visuais. 

3 horas/ Período da 
Manhã 

 
 
Quadro 21:  Carreiras, Universidades, Vestibular e Permanência Estudantil. 
Objetivo 
Apresentar variadas opções de formação e carreira de modo a estimular a busca por formação 
profissional para o desenvolvimento da região. Familiarizar a população com as tecnologias de 
ingresso ao ensino como o Sistema de Seleção Unificada (SISU) e  Exame Nacional do ensino 
Médio e demais formas de acesso à universidade pública, bem como apresentar os benefícios à 
permanência estudantil oferecidos pelas universidades brasileiras como bolsa moradia e 
alimentação. 
Justificativa 
A orientação profissional é de grande importância no desenvolvimento de uma população. Dado o 
atual esforço nacional para se unificar o ingresso ao ensino superior, estados com baixos índices 
de escolaridade podem se beneficiar dos recursos nacionais para a formação de seus cidadãos. 
Retorno esperado para a comunidade 
Mudança de perspectiva profissional para jovens e adultos resultando na elevação dos índices de 
escolaridade da cidade. 
Público alvo Áreas contempladas Metodologia/Recurso Carga horária/Turno 
Estudantes Comunicação Palestra/ Recursos 

áudio-visuais. 
3 horas/ Período 
Noturno 



 

5.1 Atividades Complementares 

 

A atividade complementar proposta no cronograma a ser realizada no domingo, período 

noturno, compreenderá a exibição de filmes com temática específica que serão posteriormente 

debatidos com os participantes. 

 

 

6. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES 

 

Cronograma - Semana 1 

    
Segunda-

feira 
Terça-
feira 

Quarta-
feira 

Quinta-
feira 

Sexta-
feira 

Sábado Domingo 

Manhã 

08:00 Reunião 
com 

 os gestores 
e  

reconhecim
ento  
do 

município 

Quadro 10 Quadro 15 
Quadro 14 

 
Quadro 18 

Quadro 6 
Quadro 9 

Quadro 
12 

Quadro 
20 

Interação 
com  

a comunidade  
(feiras, 
eventos, 

 etc) 

09:00 

10:00 

11:00 

12:00 
Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço 

Tarde 

13:00 

14:00 

Quadro 5 Quadro 17  
Quadro 4 
Quadro 8 

Quadro 1 
 Quadro 16 

Quadro 
11 

Quadro 
18 

Quadro 
7 

Reunião  
da equipe 

15:00 

16:00 

17:00 

Noite 

18:00 Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar 

19:00 

Reunião  
da equipe 

Quadro 2 Quadro 13 
Reunião  

da  
Equipe 

Quadro 
21 

Quadro 
3  

Atividade  
complementa

r 1 

20:00 

21:00 

22:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cronograma - Semana 2 

    
Segunda-

feira 
Terça-
feira 

Quarta-
feira 

Quinta-
feira 

Sexta-feira Sábado Domingo 

Manhã 

08:00 Reunião 
com 

 os gestores 
e  

reconheci
mento  

do 
município 

Quadro 16 Quadro 1 
Quadro 12 
Quadro 10 

Quadro 8 
Quadro 5 

Retorno  
a 

concentração 
regional 

Retorno a 
cidade de 

origem 

09:00 

10:00 

11:00 

12:00 
Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço 

Tarde 

13:00 

14:00 

Quadro 14  Quadro 19 
Quadro 11 
Quadro 17 

Quadro 5  

Relatório 
final  
para 

prefeitura 

Encerrament
o  

15:00 

16:00 

17:00 

Noite 

18:00 Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar 

Jantar  
de 

encerrament
o  

19:00 

Reunião  
da equipe 

 Quadro 7 
Quadro 4 

Quadro 21 
Reunião  

da equipe 

Encerrament
o  

das 
atividades  

20:00 

21:00 
22:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Atendendo as demandas solicitadas no edital do projeto Rondon, foi possível conhecer e 

entender melhor a situação dos municípios contemplados nessa operação, e propor ações voltadas 

para um desenvolvimento sustentável, respeitando as especificidades locais. O foco principal dessa 

IES é possibilitar aos integrantes dessa operação, convívio com outros tipos de culturas e um senso 

de responsabilidade de retorno do investimento público a educação e produção de conhecimento, que 

infelizmente é um privilégio para poucos. 

Nas áreas comtempladas a busca por levar tecnologia de baixo custo e reprodutível, foi uma 

das principais metas dessa equipe. Entendemos que o período em que ocorre a operação é muito curto, 

por isso a importância das nossas atividades, possuírem um caráter multiplicador, ou seja, será 

possível ampliar e difundir ações que serão vitais para a melhoria desses cidadãos.  

Além de tecnologia sustentável é importante desenvolvermos o senso crítico e democrático 

nessas regiões, que por muitas vezes não tem acesso a informação. Um dos objetivos do projeto 

Rondon é levar a universidade para a comunidade, em caráter de extensão, acreditamos que nosso 

papel é complementar essa proposta, mostrando que é possível esses cidadãos também acessarem a 

esse espaço que é a universidade pública, tornando esse projeto mais do que uma extensão.  

Através dessa proposta, dentro dos objetivos estabelecidos no conjunto B, esperamos 

proporcionar a comunidade uma real contribuição, e para os integrantes dessa operação uma 

possibilidade de colocar em prática o conhecimento adquirido e produzido nessa Instituição de 

Ensino.   
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