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RESUMO 

 

A Desertificação no Nordeste é ocasionada por uma série de processos e fatores climáticos, 

tendo como um de seus principais núcleos o semiárido brasileiro. Ao longo dos anos vem-se 

desenvolvendo mecanismos para atenuar esse problema, apesar disso antigas práticas como o 

desmatamento, agricultura e pecuária continuam agravando o problema da desertificação. Este 

trabalho destaca o setor industrial do ramo alimentício como um desses impactos que geram a 

desertificação. Sabe-se que o ramo alimentício é composto por muitas empresas, porém essa 

pesquisa se focou em um setor como principal, o ramo da panificação. A panificação nos 

últimos anos teve um aumento considerável em sua economia, isso decorrente do aumento 

populacional e principalmente proveniente da demanda de oferta exigida pelo consumidor. 

Com esse aumento o setor de panificação teve que consumir mais matéria prima para utilizar 

como fonte energética, agravando ainda mais o desmatamento e a degradação do solo. Isto 

posto, o intuito principal desse trabalho foi o de levantar, identificar e analisar a realidade das 

Panificadoras (Jucurutu/RN) quanto aos principais impactos ambientais gerados. Para isso, 

sendo essa pesquisa de carácter exploratório e descritiva, foram feitas análises de textos 

acadêmicos já publicados relacionados aos impactos ambientais com objetivo de investigar a 

viabilidade das panificadoras e sua contribuição para com estes, aplicações de questionário com 

proprietários e funcionários dos estabelecimentos para obter dados acerca do problema exposto. 

Os resultados obtidos mostram que há um déficit muito alto no nível de escolaridade dos 

funcionários e que a maioria não tem conhecimento acerca das leis e regulamentos ambientais. 

Considerando que esta pesquisa enfatiza os impactos decorrentes das panificadoras, observou-

se que até o presente momento as medidas mitigadoras tomadas por alguns desses 

estabelecimentos estão relacionadas ao âmbito ambiental mais visível, tais como a emissão de 

poluentes na atmosfera. Mas, existem outras panificadoras do município que não fazem uso se 

quer dessas medidas. 

 

Palavras-chaves: Panificadoras. Desertificação. Impactos Ambientais. 

  



 
 

 

ABSTRACT 

 

Desertification in the Northeast is caused by a series of processes and climatic factors, having 

as one of its main cores the Brazilian semi-arid region. Over the years has been developing 

mechanisms to mitigate this problem, despite this ancient practices such as deforestation, 

agriculture and animal husbandry are still aggravating the problem of desertification. This work 

highlights the industrial food sector as one of those impacts that cause desertification. It is 

known that the food consists of many companies, but this research focused on a sector as the 

main branch of the bakery. The bakery in recent years had a significant increase in your 

economy, that due to increasing population and mainly from the demand of supply required by 

the consumer. With this increase the baking sector had to consume more feedstock for use as 

energy source, further exacerbating deforestation and soil degradation. That said, the main aim 

of this work was to raise, identify and analyze the reality of Bakeries (Jucurutu/RN) as the main 

environmental impacts generated. For that, being this exploratory and descriptive nature 

research, analyses were made of already published scholarly texts related to environmental 

impacts in order to investigate the viability of bakeries and your contribution to these, 

questionnaire applications with owners and employees of establishments to obtain data on the 

problem exposed. The results obtained show that there is a very high deficit in the educational 

level of employees and that the majority has no knowledge about the environmental laws and 

regulations. Whereas this research emphasizes the impacts arising from the bakery, it was 

observed that at the moment the mitigating measures taken by some of these establishments are 

related to the environmental scope more visible, such as the emission of pollutants into the 

atmosphere. But, there are other bakeries of the municipality who do not use if either of these 

measures. 

 

Keywords: Bakeries. Desertification. Environmental Impacts. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Segundo Conti (1995), o problema da Desertificação não é recente. Porém ao longo dos 

anos a discursão sobre a Desertificação tem ganhado forças, devido ao problema está se 

agravando e se tornando cada dia mais evidente. Nos dias hodiernos os estudos direcionados a 

desertificação estão abrangendo dimensões globais, pois a mesma atinge regiões de terras secas 

de todo o planeta. 

De acordo com Matallo Jr. (1999), o conceito do termo desertificação teve início nos 

anos 1930, devido a intensos processos de degradação localizados em alguns estados do oeste 

americano. Sabe-se ainda que esse processo decorre principalmente do desmatamento e da 

intensificação da exploração dos solos, como agentes exploratórios desse problema estão a 

agricultura e a pecuária caracterizadas como causas antrópicas. Porém estes são só alguns dos 

processos que levam a Desertificação. 

Verdum et al. (2001) salientou que o francês Aubreville em 1949 teria sido o precursor 

da conscientização do termo desertificação com o descobrimento do conceito que iria identificar 

o aparecimento dos “verdadeiros desertos” localizados nas colônias europeias no norte da 

África e/ou nos países em que o grau de precipitação variava entre 700 a 1.500 mm. 

De acordo com Kotler (2010), os produtos e serviços comercializados por empresas 

estão apresentando uma crescente evolução decorrente do comportamento do consumidor. 

Como o consumidor vive em constante mudança de comportamento, isso implica que o volume 

de produtos e serviços está em constante variação, já que o perfil das empresas tem como um 

de seus objetivos atender as exigências impostas pelos consumidores. 

 O ramo da panificação é mais um desses setores que ganharam aumento na 

produtividade, somados aos supermercados que começaram a inserir a panificação nos seus 

empreendimentos. O setor da panificação atualmente é um dos maiores no Brasil com a 

contribuição de outros setores se tornam um importante gerador de empregos e distribuição de 

renda (ABIP, 2009).  Sabe-se que as panificadoras na produção alimentícia dispõem de vários 

tipos de fontes energéticas como por exemplo, fonte a base de lenha, eletricidade, gás dentre 

outras. Fontes energéticas de acordo com Goldemberg, Moreira (2005) são insumos essenciais 

para o desenvolvimento sustentável e econômico. 

Segundo Barbosa et al. (2004), cada fonte energética tem seus pontos negativos e 

positivos na sua utilização, isto implica no tipo de escolha a ser utilizada. Já que sua escolha 

deve ter como consideração aspectos relacionados com sua eficiência energética e com o meio 

ambiente, além dos benefícios econômicos e técnicos.  Após o surgimento da crise elétrica em 



17 

 

 

2001 foi necessário a utilização de outros tipos de fontes, como exemplo a biomassa, energia 

nuclear dentre outras (SOLA; KOVALESKI, 2004). Vale ressaltar que entre algumas das fontes 

energéticas utilizadas na produção alimentícia o impacto ambiental está sempre presente. O 

setor de panificação da cidade de Jucurutu por utilizar da lenha como sua principal fonte 

energética corrobora com esses impactos ambientais, uma vez que os empreendimentos ao 

inserirem a lenha na sua matriz energética ocasiona o desmatamento, emissões de CO², Erosão 

dentre muitos outros fatores que aumentam a desertificação.  

Isto posto, esta pesquisa ganha relevância à medida que pretende responder o seguinte 

questionamento: quais são os impactos causados pelas panificadoras sendo eles antrópicos e/ou 

de casos naturais no processo de desertificação? É com a finalidade de responder essa pergunta 

que esse trabalho analisa o caso das panificadoras da cidade de Jucurutu/RN. 
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1.1 OBJETIVOS  

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Identificar e avaliar os principais impactos ambientais causados pelas padarias no 

processo de desertificação da cidade de Jucurutu-RN. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

 Fazer um levantamento das padarias da cidade de Jucurutu-RN. 

 Descrever o processo de produção, buscando os elementos quem podem impactar o meio 

ambiente. 

 Elencar e compreender o impacto ambiental causado pelo processo produtivo das padarias. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Sabe-se que a maior fonte de economia nas panificadoras são as massas, dentre elas o 

pão, segundo Portilho (2010) o mercado de panificação é um grande indicador econômico, 

tendo assim uma relevância considerável para a sociedade e para o ambiente. 

No entanto, a forma de produção dessas panificadoras vem sendo alvo de severa 

investigação, já que seus processos produtivos causam ao meio ambiente impactos no meio 

físico e biótico, atingindo dessa forma pessoas, animais, plantas etc. Neste trabalho a relevância 

está no intuito de levantar, analisar e qualificar o impacto ambiental das panificadoras no 

processo de desertificação. Além disso, o estudo se justifica pela busca de conhecimento acerca 

da redução dos impactos causados pelas panificadoras decorrentes do processo de produção, 

com objetivo de expor soluções através de questionários aplicados na cidade de Jucurutu-RN. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 DESERTIFICAÇÃO – DEFINIÇÃO E CONCEITOS BÁSICOS 

 

A desertificação é um processo de degradação ambiental em regiões áridas, semiáridas 

e subúmidas secas, que ocasiona a infertilidade do solo e a diminuição da flora e fauna. Esse 

fator atinge principalmente o Nordeste, pois nessa região existe uma porção muito grande de 

áreas semiáridas cujas características presentes se encontram a evapotranspiração elevada, 

baixa fertilidade e capacidade de retenção de água muito baixa, além da alta salinidade e 

ocorrências de seca. Nesse âmbito estão inseridos o Estado do Piauí, Ceará, Rio Grande do 

Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e o norte de Minas Gerais. 

Segundo Travessos, Souza e Silva (2013) o semiárido possui 45,5 milhões de pessoas 

abrigadas, sendo que compõe 29% da população total no País. O mesmo possui cerca de 

969.589 km², além de possuir 90% do território nordestino. 

A desertificação foi definida pela Convenção (MMA1, s/d 1) como sendo: “A 

degradação da terra nas zonas áridas, semiáridas e subúmidas secas, resultante de vários fatores, 

incluindo as variações climáticas e as atividades humanas”. 

Já para Sampaio et al. (2003) desertificação pode ser definida como sendo a redução da 

produtividade biológica ou econômica das terras e a fragilidade ambiental, social ou econômica. 

A desertificação é originada por uma interação complexa de fatores físicos, biológicos, 

políticos, sociais, culturais e econômicos, constantemente fechada em ciclos viciosos que 

costuma progredir em fases como: desmatamento, degradação do solo, degradação da 

vegetação e da biodiversidade, redução da produção da renda agropecuária e a deterioração das 

condições sociais. 

A degradação dos solos consiste na perda atual ou potencial de produtividade ou 

utilidade em resultado de fatores naturais ou antropogênicos (LAL, 1997). Segundo o Processo 

de Degradação do Solo – Medidas de Prevenção (2017) a erosão do solo é vista como sendo a 

principal e mais divulgada forma de degradação do solo, portanto é o principal risco ambiental 

por ser um processo natural que ocorre ao longo do tempo geológico essencial para a formação 

do solo, além disso, a atividade humana promove a sua aceleração por meio de práticas 

improprias de mobilização, de deflorestação e de pastoreio. Em síntese a erosão do solo, é a 

                                                             
1 Ministério do Meio Ambiente. 
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retirada ou destacamento da camada superficial do solo tanto pela água (hídrica) como pelo 

vento (eólica). 

Já para Fullen e Catt (2004), é imperativo que os solos sejam conservados, no presente 

e para futuras gerações. No caso de construções, em áreas de depósitos de tálus, que 

caracterizam condições instáveis, quando não se altera significativamente essas encostas 

plantando gramíneas e árvores, a tendência é de manter o seu equilibro ambiental. A erosão é a 

mais grave causa de degradação do semiárido Nordestino, por sua irreversibilidade, pela grande 

extensão de solos rasos, pelos aguaceiros intensos e pela agricultura em áreas de declividade 

alta e sem qualquer medida de prevenção (SAMPAIO, 2003). 

O Brasil quando se fala em recursos naturais é menção em todo o mundo. A flora 

brasileira possuiu uma variedade em unidades de conservação, sendo elas unidade de proteção 

integral e unidades de uso sustentável. 

Um conceito a ser informado sobre a flora é: 

 
A totalidade de espécies que compreende a vegetação de uma determinada região, 

sem qualquer expressão de importância individual dos elementos que a compõem. 

Elas podem pertencer a grupos botânicos os mais diversos, desde que estes tenham 

exigências semelhantes quanto aos fatores ambientais, dentre eles os biológicos, os 

do solo e do clima (Milaré 2012, p.162). 

 
 

Estudos apontam que o processo de desertificação no semiárido brasileiro vem 

comprometendo uma área de 181.000 km², provenientes da geração de impactos difusos 

concentrados em determinado território. 

Impactos ambientais estão diretamente interligados a destruição da Biodiversidade, dos 

recursos hídricos, da perda de propriedades físicas e químicas dos solos. Reduzindo a 

produtividade agrícola, o potencial biológico da terra e influenciando diretamente nos impactos 

as atividades socioeconômicas das populações. 

O desmatamento segundo Milaré (2012) é a destruição, corte, abatimento 

indiscriminado de matas e florestas, para a comercialização de madeira como para a utilização 

dos terrenos para a agricultura, pecuária, urbanização, ou qualquer outra ação econômica e obra 

de engenharia. Já para Ferreira (2007) o desmatamento é sinônimo de desflorestamento, ou 

melhor, a derrubada de árvores de uma região, desfazendo a formação florestal da área. 

Ainda sobre o desmatamento, ao ser destruído, em algumas regiões ocorre o fenômeno 

da degeneração2 ambiental. Para Fearnside (2010) processos ecológicos são alterados, mudando 

                                                             
2  Degeneração ambiental ou degradação ambiental são alterações biofísicas do meio que provocam uma 
alteração na fauna e flora naturais, existindo a possibilidade de perda da biodiversidade. 
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assim o funcionamento normal do meio ambiente, construindo uma série de alterações na 

estrutura do solo, intensificando ainda mais o problema. Em síntese o desmatamento origina 

vários outros impactos ambientais, como por exemplo o aumento da emissão de CO2 na 

atmosfera ocasionado pelas queimadas, erosão e empobrecimento dos solos, ou seja, perda de 

nutrientes no solo, desertificação, assoreamento do leito dos rios, mudanças climáticas dentre 

outras. 

Segundo Sampaio, Araujo e Sampaio (2005) o texto da Convenção de combate à 

desertificação, nos países afetados por seca grave e/ou desertificação é claro ao evidenciar que 

a degradação ambiental causa a desertificação, relata também a preocupação com as 

consequências sócias decorrentes desse processo. Além disso, o texto relata causas e efeitos da 

mesma, dentre elas está a redução da capacidade produtiva da agropecuária em uma área, a 

mesma pode ocasionar uma exploração mais intensa ou à ampliação da exploração para 

marginais, previamente ainda não explorados pela sua maior susceptibilidade à degradação. 

Tendo isso como uma preocupação, em um determinado período de tempo evita-se que a cadeia 

siga para a redução da renda agropecuária, ocasionando a queda da mesma.  Com isso pode-se 

dizer que ambos, redução da capacidade produtiva e redução da renda agropecuária, podem 

levar a degradação do solo ampliando assim a mesma numa certa área. 

Porém a redução da capacidade produtiva pode não conduzir a degradação do solo numa 

certa área, se a mesma decorrer da incidência de pragas que não leva essencialmente a uma 

exploração com maior degradação do solo, em outros casos pode acontecer o contrário. Como 

é o exemplo da ausência de mão de obra, nesta devido a uma substituição da agricultura pela 

pecuária, é provocando uma menor produtividade da terra, ocasionando uma menor degradação 

do solo. 

Em outra instancia a fase de redução da renda agropecuária por ser mais complexa, já 

que se torna difícil de caracterizar a desertificação por meio de causas e consequências. A queda 

da renda pode decorrer da menor produção da área, além de várias combinações de alterações 

nos preços de produtos e insumos e nas demandas. Nessa fase essa queda pode levar a 

deterioração das condições sócias da população na área e pode ocasionar uma exploração mais 

intensiva e mais agressiva ao meio ambiente (SAMPAIO; ARAUJO; SAMPAIO, 2005). 

Devido a isso a deterioração de condições sócias é mais complicada e a que apresenta 

uma maior tomada de dimensões paliativas. Mecanismos de proteção da sociedade, desde as 

ações governamentais às ações de solidariedade humana internacional, propendem a atuar 

quando as condições atingem um ponto muito grave. Há consequências mais imediatas que são 

mais fáceis de identificar e serem combatidas, além de causas profundas de difícil identificação, 
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as medidas de combate aos efeitos da seca no Nordeste, é a maior dificuldade 

independentemente de quais causas sejam alegadas para a ausência de medidas que 

solucionassem de vez o problema. 

Ainda segundo Sampaio, Araujo e Sampaio (2005) foram relatadas outras causas 

decorrentes da deterioração social que pode gerar a desertificação, como é o exemplo da 

pobreza, do baixo nível de tecnologia e exploração inadequada dos recursos naturais, da baixa 

renda per capita dentre outras. Porém, essas causas não são as únicas que desencadeiam o 

processo de desertificação. 

A outros fatores como as chamadas causas antrópicas: 

 O extrativismo vegetal (exploração desordenada e inconsequente de espécies madeireiras) 

e o extrativismo mineral (causados por erosões e afloramento das rochas que formam o 

solo). 

 A demanda por matérias que forneçam lenha, para as olarias e industrias de panificação, 

ocasiona um desmatamento descontrolado, principalmente porque essas industrias não 

possuem um plano de recomposição vegetal das áreas desmatadas. 

Além disso, para caracterizar a desertificação vários trabalhos foram realizados com o 

objetivo de definir indicadores e a maneira de medi-los. Porém o primeiro a definir parâmetros 

foi (Vasconcelos Sobrinho 1978, apud MATTALO JR, 2001), com 36 indicadores, dividido em 

seis categorias: físico, biológicos agrícolas, uso de terra, assentamento das populações. 

Segundo Mattalo Jr. (2001), um indicador deve ter um significado próprio, ou seja, ser 

claro, simples, mensurável e sensível a mudanças, mostrando tendência ao longo do tempo. 

Porém esses dados devem estar disponíveis e serem fáceis de coletar.  Então o autor, propôs 

uma nova alternativa de classificação dos indicadores, essa abordagem se deu da separação dos 

indicadores em Indicadores de Situação e Indicadores de Desertificação. Na primeira estancia 

foram enquadrados aqueles relativos ao clima e a sócioeconomia, ou seja, indicadores que 

apontam riscos de se iniciarem ou agravarem processos de desertificação.  Estes não medem a 

desertificação por si (Quadro 1). 
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Quadro 1: Indicadores de clima e socioeconomia 

Indicadores Definição 
Unidade de 

medida 
Método Periodicidade 

Clima 

Precipitação 

Quantidade de chuva 

que cai numa 

determinada região 

num certo período 

de tempo 

mm/dia/mês/ano 

Coleta em 

estações 

meteorológicas 

Diário 

Insolação 

Número de horas 

diárias (duração) e 

intensidade de 

radiação total 

horas/ano 

Coleta em 

estações 

meteorológicas 

Diário 

Evapotranspiração 

É a perda de água 

para a atmosfera, na 

forma de vapor 

mm/dia/mês/ano 

Coleta em 

estações 

meteorológicas 

Diário 

Sociais 

Estrutura de 

idades 

Indicador dos efeitos 

da desertificação 

sobre a população 

humana local 

% de homens, 

mulheres, crianças 

e velhos 

Censo 

demográfico 
Diário 

Taxa de 

mortalidade 

infantil 

Número de mortes 

de crianças, como 

menos de 1 ano, para 

cada mil nascidas 

vivas 

Óbitos/1000 

Censo e 

Pesquisa 

Hospitalar 

10 anos 

(Censo) e 2 

ano 

(pesq.hospit) 

Fonte: Adaptado de Mattalo Junior (2001). 

 

Já para a categoria dos Indicadores de Desertificação (Quadro 2), esses são aqueles que 

medem os aspectos biológicos e físicos do meio ambiente além de características agrícolas da 

área, exemplo a cobertura vegetal, índice de erosão e uso do solo agrícola. Desta forma o autor 

relacionou 18 indicadores, de forma a medi-lo e a periodicidade da medição. 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

 

Quadro 2: Indicadores de Desertificação 

Indicadores Definição 

Unidade de 

medida Método Periodicidade 

Biológicos 

Cobertura 

vegetal 

Percentagem de uma 

determinada área com 

cobertura vegetal 

nativa 

% de cobertura 

vegetal nativa em 

relação à área total 

Imagens  A cada 5 anos 

Estratificação da 

vegetação 

Número de estados 

existentes numa 

determinada área 

Número de 

estratos 

Pesquisa 

amostral de 

campo 

A determinar 

Composição 

específica 

Espécies nativas 

existentes na área 

Número de 

espécies 

Pesquisa 

amostral de 

campo 

A determinar 

Espécies 

indicadoras 

Espécies associadas 

ao fenômeno de 

degradação de um 

ecossistema 

Espécies 

Pesquisa 

amostral de 

campo 

A determinar 

Físicos 

Índice de erosão 

Identifica o processo 

de desagregação e 

transporte de 

sedimentos pela ação 

da água ou dos ventos 

Muito Grave, 

Grave e Moderada 

Imagens 

orbitais 
A cada 5 anos 

Indicadores Definição 

Unidade de 

medida Método Periodicidade 

Redução da 

disponibilidade 

hídrica 

Redução da 

disponibilidade 

efetiva de recursos 

hídricos de superfície 

e/ou subterrâneos 

Vazão e nível dos 

lençóis 

subterrâneos 

Monitoramento 

hídrico 

Anual ou a 

determinar 

Agrícola 

Uso do solo 

agrícola 

Ocupação do solo 

agrícola por tipo de 

cultura (permanente, 

pastos plantados, 

matas nativas) 

Área/tipo de 

cultura 

Imagens 

orbitais 
A cada 5 anos 

Rendimento dos 

cultivos 

Quantidade de um 

determinado produto 

colhido por unidade 

de área 

kg/há 
Pesquisa 

Agrícola 

A cada 1 ou 2 

anos 

kg/animal 
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Rendimento da 

Pecuária 

Quantidade média de 

produção de carne e 

derivados para cada 

animal (por tipo de 

rebanho) 

Coleta de 

informação 

sobre a 

produção 

A cada 1 ou 2 

anos 

Demográfica 

Por quilômetro 

quadrado. Pode ser 

aplicado a um 

município, 

microrregião ou 

Estado 

      

Fonte: Adaptado de Mattalo Junior (2001). 

 

Mesmo sendo grandes os esforços para simplificar os indicadores do processo de 

desertificação, ainda persiste a complexidade de lidar-se com tantos deles. Alguns trabalhos 

estão optando por utilizar um conjunto de informações já disponíveis para avaliar cobertura 

vegetal, imagens de satélite entre outros pois são dados mais confiáveis. 

 

2.2 NÚCLEOS DE DESERTIFICAÇÃO NO NORDESTE  

 

Segundo Vasconcelos Sobrinho (1971), de acordo com estudos de indicadores de 

desertificação no Nordeste, identificou a cidade de Irauçuba/CE como sendo um dos núcleos 

de desertificação do Brasil, juntamente com as cidades Gilbués/PI, Cabrobró/PE e a região do 

Seridó/RN demonstrados na Figura 1. De acordo do Soares, Leite e Martins (1992), o 

mapeamento das áreas mais afetadas foi apresentado na Conferência Internacional, o tema 

abordado foram os Impactos de Variações Climáticas e Desenvolvimento Sustentável em 

Regiões Semiáridas (ICID 92), além disso foram indicadas a cidade de Irauçuba e municípios 

vizinhos juntos com microrregiões do Médio Jaguaribe e do Sertão de Inhamuns como 

pertencentes às áreas de mais impacto provenientes da desertificação. Porém de acordo com 

Lemos (2012) os municípios que pertencem a esses núcleos além de compartilharem secas e 

solos degradados, também compartilham índices muito grandes de pobreza e exclusão social. 
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Figura 1: Núcleos de Desertificação 

 

Fonte: Vasconcelos Sobrinho (1971) 

 

De acordo com Angelotti et al. (2009) no Nordeste por encontrar muito dos climas 

semiárido e subúmido seco, o mesmo apresenta baixo índice pluviométrico, precipitações 

irregulares ocorridas principalmente no início do ano e altas taxas de evapotranspiração. 

 

2.3 CONCEPÇÃO DE PANIFICADORAS 

 

O setor de panificação e confeitaria de acordo com dados da ABIP3, é composto por 

mais de 63 mil empresas (em sua maioria de micro e pequeno porte), atendeu mais de 42 

milhões de clientes no ano de 2010, além de gerar cerca de 758 mil empregos diretos e 1,8 

milhão indiretos. Porém mesmo com essa importância econômica, são poucos os estudos 

nacionais de caráter gerencial direcionados a esse setor (ASSOCIAÇÃO,2011). 

Essa parcela de panificação e confeitaria no Brasil é composta na sua grande parte de 

pequenas e médias empresas, representando cerca de 95% do total. Em média trabalham numa 

panificadora cerca de 15 pessoas, sendo 10 empregados e os demais proprietários ou familiares 

                                                             
3 Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria 
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(SINDIPAN,2005). Estimativa essa adotada já que não foi possível encontrar dados mais 

recentes. 

O setor de panificadoras é responsável por 85% do mercado no Brasil. Entretanto no 

decorrer dos últimos dez anos, o supermercado começou a conquistar uma parcela significativa 

desse mercado, representando cerca de 6,9%. Isto se deu em vista da mudança no perfil e no 

hábito do consumidor, que passou a comprar o pão no supermercado de forma industrializada 

ou até mesmo o tradicional pão Francês (SINDIPAN, 2005). 

Dado em vista a concorrência que o setor de panificação está sofrendo por parte dos 

supermercados, os empresários do ramo da panificação estão realizando mudanças, 

principalmente por meio da diversificação de produtos e de serviços. A mistura de pequena 

indústria com pequeno varejo foi uma das manobras que as empresas panificadoras 

desenvolveram. Além disso, uma ideia em destaque nesse processo de mudança, foi o aumento 

da importância dos serviços de alimentação na própria loja, tornando as padarias pequenas 

“estações de serviços”, oferecendo refeições como café da manhã, almoço e jantar 

(LACHINI,2005). 

 

2.2.1. TIPOS DE PADARIAS  

 

Segundo Igor Marques (2015) as padarias no Brasil estão passando por transformações 

nos últimos tempos, principalmente a partir da década de 90, devido a incorporação de novos 

serviços e diversificação do setor. Desse modo podem-se destacar alguns tipos de padarias 

dentro do mercado nacional. 

Sabe-se ainda que no ramo da panificação a variados tipos de ramificações, ou seja, 

diferentes classificações para as padarias. Neste capitulo serão abordados esses tipos de 

classificações desde as padarias industriais as padarias Boulangerie. 

 

2.2.1.1 Padarias Artesanais 

 

Nas padarias artesanais sua produção de panificados e confeitados é local, é considerado 

como o carro-chefe do estabelecimento. Suas vendas se dão de forma direta, ou seja, a venda é 

direta ao consumidor. Porém há também revenda para outras empresas e/ou estabelecimentos 

sem muita escala. 
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2.2.1.2 Padarias Industriais 

 

Já nesse tipo de padaria, o panificado é produzido em grande escala e a venda desses 

produtos não está destinada apenas ao consumidor local, ou seja, estão destinados também para 

fontes industriais, hospitais, as próprias padarias artesanais, lojas de conveniência, 

supermercados, além de fornecedoras para escolas do município em que esta é inserida dentre 

outros. O tipo de produto que mais se destaca é os pães industrializados. 

 

2.2.1.3 Padarias em Supermercados 

 

Nesse segmento a panificação não é o principal negócio dentro do supermercado, porém 

se configura na venda de panificados, estabelecendo preços menores que os próprios setores de 

panificação, ampliando assim a concorrência. 

 

2.2.1.4 Padarias Tradicionais 

 

Esses tipos de panificação oferecem variados tipos de pães, itens de confeitaria e alguns 

serviços de conveniência e foodservice como, por exemplo, lanchonete e produtos 

complementares a refeição. 

 

2.2.1.5 Padarias Gourmet 

 

A padaria Gourmet é um ramo da panificação que é definida por sua grande quantidade 

de serviços e produtos inseridos ao negócio, além da variedade de pães a também confeitaria, 

bar e lanchonete, serviço completo de café da manhã, almoço e uma variedade de produtos de 

conveniência que abrangerá as necessidades dos consumidores. 

 

2.2.1.6 Boulangerie 

 

Esse ramo é composto por padarias que focam apenas na produção de panificados, com 

um diferencial, já que as mesmas se focam na diferenciação de pães especiais, pães de alto valor 

agregado, com concentração de produtos próprios ou importados, elas são voltadas para um 

público seleto, ou seja, são direcionadas ao um público mais exigente e diferenciado. 
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A partir de uma análise classificatória pode-se dizer que o setor de panificação da cidade 

de Jucurutu/RN, é composta por padarias do tipo industrial, onde serão produzidos os produtos 

em grande escala e comercializados, como também por padarias Gourmet, padarias em 

supermercados e padarias tradicionais. 

 

2.2.2 PROCESSO DE PRODUÇÃO NUMA PANIFICADORA 

 

Esse capítulo abordará uma breve introdução de como seria o processo de produção do 

pão numa panificadora. Já que se sabe que no setor de panificação a inúmeros processos de 

produção para diferentes produtos, ou seja, a muitos métodos de produção para cada produto a 

ser realizado e comercializado. 

O processo produtivo em uma panificadora consiste desde a compra da matéria prima 

para a formulação do produto até a finalização do processo no setor de empacotamento. Com 

isso o presente capítulo trará uma abordagem rápida do processo de formulação do pão, 

alimento de maior destaque nesse setor. 

 

2.2.2.1 Processo para a formação do Pão 

 

Segundo Paula Junior et al. (2012) o preparo do pão é iniciado com a separação da 

matéria prima e sua quantidade necessária para sua execução, essa quantidade será estabelecida 

através da pesagem. Logo em seguida a matéria prima é depositada na Mexedeira, maquina 

utilizada neste processo, a Mexedeira terá a função de unificar a massa até que a mesma se torne 

homogênea. Após essa etapa, a massa é encaminhada para a Modeladora, que terá a função de 

realizar o formato do pão de acordo com a convenção pré-estabelecida. Em seguida, após sair 

da Modeladora o produto, ou seja, o pão é colocado em armários para que ocorra o processo de 

fermentação e seja finalizada a etapa. Logo em seguida, depois de ocorrer o tempo necessário 

para que haja a fermentação, o pão é depositado no forno onde será assado até atingir o padrão 

de qualidade necessário e posteriormente ser encaminhado para o balcão de vendas. 

Com a finalidade de obter uma maior visualização desses processos, foi feito uma 

adaptação do fluxograma do processo de panificação, como mostra a Figura 2. 
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Figura 2- Fluxograma do processo produtivo do pão 

 

 

Fonte: Adaptado de Paula Junior (2012) 

 

Ainda de acordo com Paula Junior et al. (2012) o processo produtivo deve apresentar 

entradas e saídas, ou seja, todo processo de produção deverá ser alimentado pelas entradas 

(insumos ou matérias primas) e posteriormente processado (bens em transformação) e no final 

têm-se as saídas (bens acabados em seu estado de fabricação). 

 

2.2.3 CLASSIFICAÇÃO DAS FONTES ENERGÉTICAS NAS PANIFICADORAS 

 

Antes de falar sobre a classificação das fontes energéticas, é importante ressaltar que 

fontes de energia é todo tipo de insumo essencial para o desenvolvimento econômico e 

sustentável. Nas panificadoras, é importante ressaltar que a deterioração do meio ambiente está 

acontecendo de forma insustentável, e alguns setores não estão dando a devida prioridade a essa 

causa.  Sabe-se que as fontes de energia são insumos essências para o desenvolvimento 

sustentável e econômico. Porém a questão ambiental antes era considerada exclusivamente 

prioridade das grandes empresas, o comprimento de normas da legislação, atividades 
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socioeconômicas eram formas de compensação aos danos ocasionados ao meio ambiente por 

essas empresas. 

Com o surgimento e debates ocorridos na Conferência Mundial do Meio Ambiente, a 

Eco 92. As empresas de menor porte como as de grande porte passaram a voltar-se para as 

questões socioambientais. Com isso surgiram formas de retardar alguns impactos causados ao 

meio ambiente, dentre elas estão as fontes energéticas. Tanto no passado quanto no presente a 

fonte energética, mais utilizadas por empresas panificadoras é a base da queima de madeira. A 

madeira ou lenha como é mais popularizada, no contexto mundial segundo Brito (2007) se 

evidencia nos países em desenvolvimento, conforme a Figura 3. Em determinadas regiões, a 

lenha é um componente de muita importância no suprimento de energia primária, especialmente 

no uso industrial. 

   

Figura 3- Porcentagem da biomassa florestal na matriz energética nacional de alguns países 

 

Fonte: Brito (2007). 

 

Esse processo consiste na queima da lenha como combustível para a produção de 

produtos. Porém esse queima e corte de material é causador de muitos impactos, como exemplo 

a poluição, o desmatamento a desertificação dentre outros. Com isso surgiu outras fontes 

energéticas, nos itens seguintes serão apresentados os tipos de fontes energéticas a serem 

utilizados no setor de panificação. Vale ressaltar que qualquer tipo de fonte enérgica trará 

pontos negativos ou positivos, sejam eles de grande intensidade ou de baixa intensidade. 
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2.2.3.1 Fonte energética a base de gás natural 

 

Devido à crise do setor elétrico, com o surgimento do racionamento de energia elétrica 

em 2001, fez-se necessário a procura por outras fontes energéticas. 

De acordo com Praça (2003) após o final da década de oitenta, o gás natural (GN) apesar 

de suas vantagens e versatilidade, era visto como um produto de segunda categoria dentre os 

combustíveis fosseis.  Essa fonte de energia não era muito atrativa para as empresas, dado em 

vista que possuía uma série de desvantagens e custos adicionais para o seu transporte, 

armazenamento e distribuição. 

Porém o gás natural recentemente vem sendo alvo de muita atenção, quebrando 

paradigmas e transformando-se em uma fonte energética essencial e estratégica para os países 

que a utilizam racionalmente. Além disso, está fonte agregou vantagens relacionadas a fatores 

energéticos e ambientais. 

O gás natural é definido como uma mistura de hidrocarbonetos leves, com sua maior 

parte sendo constituída por metano, este permanece em seu estado gasoso à temperatura 

ambiente e pressão atmosférica de acordo (CONPET, 2000). O mesmo é descoberto na natureza 

em forma de rochas porosas4 no subsolo e pode ser associado ou não ao petróleo, essas reservas 

de energia são provadas significativamente, isso significa que as mesmas podem serem 

utilizadas pelo consumo mundial por uns 65 anos (PBGÁS, 2002), além de estarem dispersas 

em mais de 90 países. Vale ressaltar ainda que o gás natural é o combustível fóssil mais limpo 

e mais seguro, com custo de produção baixo. 

E suas etapas de produção são divididas em cinco atividades interligadas: exploração, 

produção, processamento, transporte e distribuição. Segundo Praça (2003) no setor industrial o 

gás natural, se destaca principalmente em atividades relacionadas aos setores alimentícios, 

têxtil, cerâmicos, vidros, celuloses, fundição, siderurgia dentre outros. Nesse ramo o principal 

processo utilizado é a geração de vapor, isso também associado a sistemas de geração elétrica 

e cogeração5. 

A indústria de alimentos utiliza o gás natural como combustível para a realização de 

atividades como a lavagem, esterilização, pasteurização, cozimento, aquecimento, secagem e 

evaporação. Com a aplicação do gás natural a queima indireta do óleo combustível é substituída, 

                                                             
4 São rochas que apresentam entre seus poros, pequenos espaços volumétricos que no geral são ocupados por 

fluídos exemplo gás, água e petróleo (HAGY, 2009). 
5 Produção combinada de energia elétrica, através da produção de energia mecânica, e de energia térmica a partir 

de uma única fonte de combustível Praça (2003). 
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pela combustão direta, na qual os gases de combustão entram em contato direto com o produto 

fabricado, e permite um melhor controle, equalização da temperatura no interior dos fornos e 

uma maior eficiência. 

 

2.2.3.2 Fonte energética a base de eletricidade 

 

Nos últimos anos o Brasil apresentou um significativo crescimento econômico 

ocasionando crescente elevação do consumo elétrico (ANEEL, 2016). Segundo Ramos e 

Andrade (2017) com a crise hídrica e a falta de soluções alternativas de produção energética, 

foi gerado aumentos consecutivos da tarifa de energia elétrica, tanto para os consumidores 

residenciais como também para grandes consumidores (indústrias de pequeno, médio e grande 

porte). 

É sabido que o Brasil é um país com diversas possibilidades de geração energia, sua 

matriz energética é diferenciada da de outros países, dado em vista o reaproveitamento da 

energia hidráulica. Dentre essas possibilidades de geração de energia estão as usinas 

termoelétricas, estas que por sua vez são movidas a base de combustíveis fosseis. 

De acordo com Perota et al. (2011) o Brasil possui cerca de 2.389 usinas na geração de 

energia elétrica, além de 124 usinas em construção e mais de 496 outorgadas. Sendo que 1.432 

são termelétricas (UTEs), gerando um potencial de 32.057.635 KW que em porcentagem reflete 

26,41% do total.  A energia elétrica é um insumo de grande importância no que refere a todos 

os segmentos da sociedade moderna, nelas estão incluídas atividades industrias de grande porte 

até por da iluminação residencial (REIS; FADIGAS; CARVALHO, 2012). O país como o 

Brasil é privilegiado, uma vez que há abundância de recursos hídricos disponíveis para gerar 

energia elétrica que abrange 85,6% da participação na produção nacional de fontes energéticas 

em 2008 (ROSA et al., 2013). Outras formas de produção de energia alternativas renováveis 

são: energia eólica e solar. A energia eólica consiste na utilização de energia cinética retirada 

das massas de ar em movimento. 
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2.5 IMPACTOS DECORRENTES DAS PANIFICADORAS 

 

Técnicas e métodos para otimizar ou melhorar a preservação dos recursos do meio 

ambiente e diminuir a degradação ambiental, vem fazendo com que as organizações se aliem 

na busca por estratégias para melhorar o desenvolvimento organizacional. 

De acordo com Henriques e Catarino (2014) no passado, as empresas viam o meio 

ambiente como sendo um grande problema, com custos e fatores de riscos. Porém, na atualidade 

os empresários começaram a ver o meio ambiente como fonte de melhoria, oportunidades, 

eficiência e crescimento. Um exemplo é a energia poupada que diminui os custos de produção 

e as saídas indesejáveis, tais como os resíduos que são encurtados. 

 

2.5.1 Impactos Ambientais  

 

De acordo com o Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), no Artigo 1º de 

sua Resolução nº 01/86, considera-se impacto ambiental “qualquer alteração das propriedades 

físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou 

energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: a saúde, a 

segurança e o bem-estar da população; as atividades sociais e econômicas; a biota; as condições 

estéticas e sanitárias do meio ambiente; a qualidade dos recursos ambientais.”  A norma NBR 

ISSO 14 001: 2004, em seu item 3.4, define impacto ambiental como sendo “qualquer 

modificação do meio ambiente, adversa ou benéfica, que resulte, no todo ou em parte, das 

atividades, produtos ou serviços de uma organização”6. Percebe-se que a modificação do meio 

ambiente é a questão chave nessas duas definições. 

A seguir serão mostrados alguns tipos de impactos ambientais decorrentes do processo 

de panificação. 

 

2.5.1.1 Resíduos sólidos na panificação 

 

 De modo geral a crescente geração de resíduos sólidos urbanos é uma das grandes 

preocupações da humanidade, pois necessitam de um destino final sustentável, técnico e 

ambientalmente adequado. Esses resíduos nos últimos anos se apresentam nas áreas urbanas 

                                                             
6 “Seria de suma importância conhecer o conceito de impacto ambiental empregado por essa norma devido que 

muitas empresas e outras organizações têm adotado sistemas de gestão ambiental nela baseados. ” (SANCHEZ, 

2008 p.29)  
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como um dos principais problemas, uma vez que sua geração, descarte e disposição impróprios 

ocasionam diversos impactos ambientais, sócias, econômicos e de saúde pública 

(GONÇALVES, 2010). 

 Nos dias hodiernos as pequenas indústrias de segmento da panificação vêm sendo alvo 

de constantes diferenças de estudo e cobranças para a adoção de práticas sustentáveis, já que os 

mesmos afetam o cotidiano da humanidade (CALDERONI, 2005). 

 Os resíduos sólidos são determinados a seguir pela norma NBR 10.004 (2004) apud 

Pimenta & Gouvinhas (2005) como: 

 Resíduos Classe I (Perigosos): esses são aqueles que indicam periculosidade e que suas 

características apresentadas estão em função das propriedades físicas, químicas ou infecto 

contagiosas podendo oferecer risco à saúde pública, ocasionando mortalidade, incidências 

de doenças ou intensificando seus índices. O mesmo também oferece riscos ao meio 

ambiente, esse problema é proveniente do gerenciamento de forma inadequada que acaba 

gerando inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade dentre outros. Esses 

resíduos são divididos em (Resíduos perigosos de fontes não especificados) e (Resíduos 

perigosos de fontes especificadas); 

 Resíduos Classe II: Não perigosos; 

 Resíduos Classe II A- Não Inertes: são aqueles que se limitam nas classificações de 

resíduos Classe I (Perigosos) ou de Classe II B (Inertes). Esses resíduos do tipo inertes 

podem apresentar propriedades como: a biodegradabilidade, combustibilidade ou 

solubilidade em água. 

 Resíduos Classe II B (Inertes): qualquer tipo de resíduo que quando mostrado de forma 

representativa de acordo com a norma NBR 10007 (Amostragem de resíduos sólidos), e 

sujeitos a um contato dinâmico e estático com água destilada ou desionizada, à temperatura 

ambiente, conforme ABNT NBR 10006 (Procedimentos para obtenção de extrato padrões 

de potabilidade de água, mostrando aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor. 

Com relação ao setor da panificação, sabe-se que as micros e pequenas empresas são 

uns dos maiores meios de distribuição de alimentos no país, devido a isso essas empresas geram 

uma quantidade elevada de resíduos sólidos.  Isso pode ser decorrente de uma falha no processo 

produtivo e no gerenciamento de resíduos sólidos das panificadoras, resultando assim no 

desperdício de matéria prima. 
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Outro tipo de resíduo sólido decorrente das panificadoras que se destacam são os 

resíduos plásticos provenientes do processo de empacotamento do produto (embalagens), além 

disso, há também o papel e/ou papelão como resíduos sólidos decorrentes das panificadoras. 

2.5.1.2 Desmatamento e poluição do ar decorrente do setor de panificação 

 

 A utilização dos recursos naturais é uma fonte de geração de renda perpassa desde os 

tempos antigos. A lenha é um recurso natural geradora de renda, seu subproduto é a madeira 

que vem sendo explorada há muitos anos, por ter várias utilidades desde cocção de alimentos 

em residências, como também matrizes energéticas em estabelecimentos 

comerciam/industriais. 

 Segundo Arruda, Benício e Cunha (2014) no ramo empresarial a microempresa é 

considerada uma empresa de pequeno porte, em decorrência desse porte a mesma muitas vezes 

passa despercebida quanto aos problemas ambientais, decorrentes da sua atividade industrial. 

O setor de panificação é um dos que mais consome lenha no processo produtivo. A utilização 

da lenha como insumo energético para a produção de matéria-prima ocasiona certos impactos, 

como é o exemplo da queima de lenha nas fornalhas que gera uma fumaça com compósitos 

tóxicos. 

  A principal fonte de lenha é a caatinga que tem papel relevante no processo produtivo 

das panificadoras, a mesma é fornecedora de produtos madeireiros e não madeireiros (Pareyn 

and Gariglio 1999). A flora desse bioma tem uma diversa biodiversidade de espécies com portes 

e arranjos fitos sociológicos variados, fundamentais para o desenvolvimento regional 

nordestino, onde foram registradas 1981 espécies, sendo 318 endêmicas (Pereira 2009). 

 Mesmo com sua importância pesquisas apontam que até o ano de 2009 cerca de 45,62% 

de vegetação da caatinga fora suprimida, isto tem ocasionado no bioma ao longo dos anos um 

rápido processo de desertificação, consequentemente intensificando o processo erosivo e a 

salinização dos solos, provenientes da perda de fauna e flora (Brasil 2011). Outro problema a 

ser abordado é a produção de fumaça gerada pela lenha nos fornos, essa fumaça contém 

monóxido de carbono (CO) que causam danos à população do entorno (Queiroz 2009), além 

do uso da lenha como forma energética que pode influenciar no risco contra a quantidade das 

espécies vegetais lenhosas. 

 O setor de panificação é relacionado a esses tipos de impactos, pois o mesmo causa à 

perda da cobertura vegetal proveniente de sua fonte energética a base de lenha, o apodrecimento 

dos solos também está incluído já que o mesmo é ocasionado devido ao deposito insumos de 

matéria prima no solo. Segunde Mendes (1997), atualmente as indústrias que mais prejudicam 
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a preservação da biodiversidade no Semiárido são o setor de panificação, cerâmicas, caieiras 

dentre outras. De acordo com Seplan, IIca (2000) o Estado do Rio Grande do Norte tem uma 

realidade florestal caracterizada pela elevada dependência em matéria de lenha e carvão mineral 

utilizados no setor energético industrial e comercial. 

Segundo o Projeto Pnud/Fao/Ibama/Bra/87/009 (1993 apud CARVALHO; 

GARIGILIO; BARCELOS, 2000) o consumo de energia florestal (lenha, carvão mineral) no 

Seridó volume equivalente a 578.000 st/ano. Destes 433.000 st/ano (75%) refere-se ao setor 

domiciliar e 145.000 (25%) refere-se ao setor industrial. Assim foi caracterizada a forte 

dependência econômica e social provenientes das fontes energéticas florestais na região. De 

acordo com dados do SEBRAE-RN (2000) relata que no Seridó os principais consumidores de 

lenha são as indústrias da panificação, cerâmicas e olarias que juntas consumiam no ano de 

1989, 79.500 st/ano, sendo mais da metade de todo o consumo industrial. 
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3. PROCESSOS METODOLÓGICOS 

 

 O atual capítulo tem o objetivo de abordar os principais procedimentos metodológicos 

utilizados para a obtenção de informações presentes nesta pesquisa. Além disso, são expostos 

instrumentos utilizados para a realização dos estudos e de qual forma se sucede, quando 

necessário o tratamento dos dados adquiridos. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

 Primeiramente procurou-se obter dados sobre o tema estudado, de forma que o campo 

de estudo fosse dividido e que essa divisão detivesse uma definição obvia do que se viria 

investigar, característica fundamental de pesquisas exploratórias. Com a finalidade de uma 

melhor exploração do tema abordado, realizou-se pesquisas de caráter exploratório e pesquisas 

descritivas utilizando técnicas quantitativas e qualitativas no que diz respeito a análise de dados. 

 De acordo com Gil (2010), as pesquisas exploratórias possibilitam uma maior 

proximidade com o problema, o tornando mais visível e facilitando a construção de hipóteses. 

De forma similar para Selltiz, Wrightsman e Cook (1965), se enquadram nas categorias de 

estudos exploratórios aqueles que visam descobrir ideias e intuições de modo a ampliar o 

conhecimento do pesquisador a respeito dos fatos e possibilitar a formulação mais precisa de 

problemas. Ainda de acordo com Gil (2010) a coleta de informações através de pesquisas 

exploratórias, ocorre por meio de levantamento bibliográfico, de entrevistas com pessoas que 

possuíram experiência prática com o assunto e por meio de análise de dados que promovam 

uma maior compreensão. 

 Utilizada geralmente como forma de levantamento, a pesquisa descritiva tem como 

objetivo fundamental a descrição das características de determinada população ou fenômeno, 

podendo-se ainda estabelecer possíveis relações entre variáveis e provavelmente a natureza 

dessas relações (GIL, 2002). O estudo de caso e a análise documental são tipos de pesquisas 

descritivas.  

A pesquisa descritiva realizada na elaboração deste trabalho teve o intuito de relatar as 

características e opiniões da população diretamente relacionada com o tema exposto. 

Decorrente disso, foram realizadas pesquisas documentais e levantamento de campo que 

levaram a dados qualitativos e dados quantitativos. 

 Associada a pesquisa bibliográfica existente na própria pesquisa exploratória, está a 

pesquisa documental que não só tem como fonte documentos impressos, mas também outros 
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tipos de documento, como exemplos fotos, jornais, filmes, documentos legais dentre outros. 

Ainda de acordo com Gil (2010) é recomendado como fonte documental todo material 

consultado que seja interno a uma organização, desta forma, os documentos dessa categoria são 

realizados com finalidades diversas, como por exemplo, assentamento, autorização, 

comunicação etc. 

 Na realização deste trabalho, foram examinados documentos legais, tais como relatórios 

de órgãos públicos, imagens, jornais, capítulo de livros dentre outros, a respeito do tema 

estudado, que neste caso foram as panificadoras da cidade de Jucurutu/RN, no qual foi de suma 

importância para a análise de impactos ambientais como a desertificação ocasionados pelo 

processo de produção das panificadoras.  O Estudo de Impacto Ambiental, Relatórios acerca 

do estudo Industrial de panificação, Degradação do solo e recursos naturais são alguns das 

fontes documentais obtidas para a obtenção deste trabalho. Foram ainda analisadas monografias 

com temáticas sociais ligadas ao negócio, Jornais Online acerca de debates sobre os 

empreendimentos, etc. 

  Com o objetivo de se aprofundar no assunto foi realizado um levantamento de campo, 

com o intuito de confirmar os conhecimentos adquiridos através da pesquisa documental, 

especialmente no que se refere aos impactos ocasionados por essas panificadoras. Para que 

sejam realizados levantamentos, é necessário que informações sejam solicitadas de um grupo 

considerável de pessoas a respeito do problema em questão, em seguida pelo método da análise 

quantitativa, se adquire as conclusões correspondentes aos dados apurados. 

A pesquisa de campo teve um papel fundamental para a realização de um estudo de 

caso, no qual se foi possível averiguar a realidade pretendida segundo Trivinõs (1987, p. 111) 

este tipo de estudo “fornece o conhecimento aprofundado de uma realidade delimitada que os 

resultados atingidos podem permitir e formular hipóteses para o encaminhamento de outras 

pesquisas”. 

Para a realização do  trabalho foram aplicados questionários com conteúdo acerca do 

tema abordado, ou seja, nos questionários estavam presentes perguntas correlacionadas com o 

setor da panificação e como o mesmo atuava diante dos impactos ambientais ocasionados pelo 

mesmo. A pesquisa foi realizada em diferentes bairros da cidade de Jucurutu/RN, a partir do 

conhecimento do método de porcentagem adquiridos pelos dados obtidos com a análise, 

caracterizou-se os impactos ocasionados pelas panificadoras de modo que se achou relevante 

comparar esses resultados adquiridos com estudos anteriores, análises e pesquisas bibliográfica 

referentes ao tema proposto. 
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3.2 AGENTES E INSTRUMENTO DA PESQUISA 

 

 Esse estudo exploratório tem como agentes responsáveis os funcionários e patrões das 

Panificadoras de Jucurutu/RN, de modo que ambos estão dentro do campo estudado. Há 

diversas pessoas empregadas nessas panificadoras, porém para a concretização deste trabalho 

optou-se por selecionar certa quantidade de pessoas de cada empreendimento, ou seja, de cada 

empresa foram aplicados de 10 a 12 questionários preenchidos por funcionários e de 1 a 2 

questionários preenchidos por patrões ou empregados com cargos maiores, como por exemplo, 

o cargo de gerente e/ou administrador. Os questionários foram aplicados em 6 empresas de 

grande e pequeno porte da cidade de Jucurutu/RN. 

Como método utilizado para a coleta de informações foi aplicado dois tipos diferentes 

de questionários, sendo que o (ANEXO 1) refere-se ao questionário direcionado para os padrões 

ou chefes administrativos do empreendimento, com o objetivo de avaliar seus conhecimentos 

acerca dos impactos ambientais além da desertificação, regulamentações e normas que regem 

o empreendimento. O segundo questionário (ANEXO 2) é direcionado aos funcionários dos 

presentes estabelecimentos, nele consta como objetivo principal a realidade econômica, o nível 

de escolaridade e conhecimento dos empregados acerca dos problemas ocasionados por essas 

panificadoras, no que diz respeito aos impactos ambientais, regulamentações e normas. 

 Segundo Severino (2007), o questionário caracteriza-se como sendo um grupo de 

questões (abertas e fechadas), metodicamente articuladas, com o intuito de levantar 

informações escritas por parte dos agentes pesquisados, tendo como finalidade conhecer a 

opinião dos entrevistados sobre o tema em estudo. 

 Para o estudo em questão, foram utilizadas questões fechadas e abertas, ou seja, algumas 

respostas são dadas dentro de opiniões predefinidas pelo pesquisador, contudo, algumas 

respostas poderiam ser complementadas com comentários extras dos entrevistados e outras 

possuíam total liberdade de comentários. O método que foi aplicado os questionários dos chefes 

das panificadoras, fora de forma oral (semelhante aos questionários direcionados) aos 

funcionários no mês de janeiro de 2019. 

 A análise de muitas outras opiniões idênticas, relacionadas a presença de outros 

trabalhos, com o mesmo intuito e metodologia análoga tratadas num mesmo universo, geram 

dessa forma várias informações significativas, como isso se tornou um motivo relevante para a 

não aplicação de muitos questionários. Percebe-se que a boa distribuição dos questionários, em 

conjunto com as informações já disponíveis, foi eficiente na realização das análises pretendidas. 

Na Figura 4, podem-se verificar as localidades onde os questionários foram aplicados. 
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Figura 4- Localização das Padarias do estudo realizado 

 

Fonte: Google Earth (2019). 

 

Nessa perspectiva, estão marcadas as localidades onde os questionários foram aplicados 

são: Bairros da cidade de Jucurutu/RN  
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4. JUCURUTU- BREVE HISTÓRICO 

 

 Segundo Recife (2005) o município de Jucurutu está situado na mesorregião Oeste 

Potiguar e na microrregião Vale do Açu, em fronteira com municípios de Açu, Triunfo Potiguar, 

São Rafael, São Fernando, Caicó, Florânia, Santana dos Matos, Jardim de Piranhas e Campo 

Grande além do Estado da Paraíba. Abrangendo uma área de 962 km² introduzido nas folhas 

Caicó (SB.24-Z-B-I), Currais Novos (SB.24-ZB-II), Augusto Severo (SB.24-Y-D-IV) e Açu 

(SB.24-X-D-V), a partir da escala de 1:100.000, estabelecida pela SUDENE. A sede do 

município tem uma altitude média de 63 cm e coordenadas 06°20’24,0” de latitude sul e 

37°01’12,0” de longitude oeste, com cerca de 264 km de distância da capital Natal, sendo 

efetuada através das rodovias pavimentadas BR-304 e RN-118.  

 

4.1 ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS  

 

O município de Jucurutu foi criado pela Lei n° 932, de 11/10/1935, desanexado de 

Campo Grande, Santana do Matos e Caicó. Segundo o censo do IBGE7 (2010), Jucurutu tem 

no ano de 2010 uma população residente cerca de 17.319 habitantes, sendo 8.700 do sexo 

masculino (50,20%) e 8.619 do sexo masculino (49,80%), sendo que 10.388 são residentes da 

zona urbana (60,00%) e 6.931 na zona rural (40,00%). A população estimada no presente ano 

de 2018 é de 18.274 habitantes (IBGE/2018).  

A densidade demográfica de Jucurutu segundo censo de (2010) é de 18,95 hab/km². Na 

área da saúde a presente cidade dispõe de 01 Hospital, 12 Postos de Saúde. Já na rede 

educacional, o município possui 56 estabelecimentos de ensino, sendo 17 de ensino Pré-escolar, 

37 de ensino fundamental e 02 de ensino médio. Da população 63,60% são alfabetizados. O 

município possui 4.241 domicílios permanentes, sendo 2.598 na zona urbana e 1.643 na zona 

rural.  Da qual 3.201 estão conectados à rede geral de água, 691 são abastecidos através de poço 

ou nascente e 349 por outras fontes. Além disso, apenas 697 domicílios ligados à rede geral de 

esgotos e 2.604 têm coleta regular de lixo. Sendo que as principais atividades econômicas são: 

agropecuária, extrativismo e comercio. 

Em questão do ranking de IDHM8 (2010) em Jucurutu é 0,601 o que situa esse município 

na faixa de IDHM9 entre 0,600 e 0,699. O que mais contribui para o IDHM do município é 

                                                             
7 Instituto Brasileiro de Geografia Estatística 
8 Índice de Desenvolvimento Humano 
9 Índice de Desenvolvimento Humano Médio 
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Longevidade com índice de 0,755, em seguida a renda com índice de 0,583 e a Educação com 

índice de 0,492. 

 

4.2 ASPECTOS FISIOGRÁFICOS 

 

Segundo Recife (2005) o clima de Jucurutu é muito quente e semiárido, com estação 

chuvosa atrasando-se para o outono. Clima semiárido é caracterizado pela baixa umidade e 

volume pluviométrico. Neste clima as medidas de precipitação variam de 400 a 600 mm de 

chuva por ano.  

A precipitação Pluviométrica Anual da cidade de Jucurutu é: 

 Normal: 861,0 mm 

 Observada: 478,4 mm 

 Desvio: -382,6 mm 

 O Período Chuvoso é de fevereiro a maio, com temperaturas médias anuais: 

 Máxima: 36,0 °C  

 Média: 21,0 °C  

 Umidade relativa média anual: 66% 

 Horas de Insolação: 2700 

 Formação Vegetal 

 

 A vegetação é composta pela Caatinga Hiperxerófila, vegetação está de caráter mais 

seco, com abundância de cactáceas e plantas de porte mais baixo e espalhado. Espécies que se 

destacam mais é a jurema-preta, mufumbo, faveleira, marmeleiro, xique-xique e facheiro. 

Floresta Caducifólia, vegetação composta por espécies de folhas pequenas e caducas que caem 

em período seco.  

 Solos predominantes e características principais: Bruno não Cálcico - fertilidade média 

a alta, textura arenosa / argilosa e média / argilosa, fase pedregosa, bem drenada, relevo suave 

ondulado. Uso: pecuária extensiva, algumas culturas de palma forrageira, culturas que resistam 

a um longo período de estiagem e culturas de ciclo bem curto que possam produzir colheitas no 

período de chuvas. O controle da erosão deve ser intensivo. Aptidão Agrícola: regular e restrita 

para pastagem natural. Apta para culturas de ciclo longo como algodão arbóreo, sisal, caju e 
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coco e regular para lavouras. Sistema de Manejo: médio e baixo nível tecnológico as práticas 

agrícolas dependem do trabalho braçal e tração animal com implementos agrícolas simples. 

Relevo de 400 a 800 metros de altitude. Serra: do Camelo. Depressão Sertaneja - terrenos baixos 

situados entre as partes altas do Planalto da Borborema e da Chapada do Apodi. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Com base nas informações fornecidas pelos proprietários e funcionários das 

Panificadoras do município de Jucurutu/RN através de questionários, foram obtidos os 

seguintes resultados referentes ao nível de escolaridade que se encontra os funcionários, as Leis 

Ambientais, as fontes energéticas utilizadas, ao tipo de matéria prima utilizada nas 

panificadoras no processo de queima, a percepção dos proprietários e funcionários com relação 

a questões ambientais, o local depositado dos insumos (resíduos de matéria prima), o 

conhecimento de onde é retirada a matéria prima utilizada para queima, órgão responsável pela 

fiscalização do empreendimento e por último o conhecimento sobre o termo ‘’Desertificação’’. 

 

5.1 NÍVEL DE ESCOLARIDADE 

 

No Gráfico 1 a pesquisa atendeu-se ao nível de escolaridade, ou seja, o grau de ensino 

em que se encontram os funcionários das panificadoras.  O questionário foi aplicado em 

diferentes locais da cidade de Jucurutu/RN, contou com a participação de 64 funcionários 

distribuídos pelas panificadoras entrevistadas. O Gráfico 1 mostrar que 59,37% dos 

entrevistados não completaram o ensino fundamental, sendo que 34,38% completaram o ensino 

fundamental e somente 6,25% dos entrevistados completaram o ensino médio. 

  

Gráfico 1- Nível de escolaridade 

 

Fonte: Autoria Própria (2019). 
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 Uma das causas que poderiam interferir na conclusão do ensino desses entrevistados é 

a renda familiar, uma vez que ao comparamos com o Gráfico 2 percebe-se com evidencias o 

fato citado. 

Ainda sobre o nível de escolaridade dos empregados das panificadoras, o Gráfico 2 

corresponde ao tipo de órgão ou instituição em que os funcionários receberam algum tipo de 

educação.  O Gráfico 2, mostra que 85,93% dos entrevistados frequentaram escolas públicas e 

que 14,07% frequentaram escolas particulares.  

   

Gráfico 2- Instituição de ensino 

 

Fonte: Autoria Própria (2019). 

 

 Ao analisar o Gráfico 2, percebe-se que a maior porcentagem de entrevistados relatou 

somente ter estudado em instituições do ensino público, uma vez que seus familiares não 

disponham de renda para que os mesmos frequentassem escolas particulares. 

 

5.2 CONHECIMENTO DE LEIS E REGULAMENTOS AMBIENTAIS 

 

 O Gráfico 3 corresponde a uma comparação entre o discurso do patrão e empregado 

quanto ao conhecimento sobre as Leis ambientais.  O Gráfico 3 mostra que em quesito de 

consciência sobre as leis ambientais que regem o empreendimento, os proprietários estão 

divididos entre conhecimento suficiente e pouco conhecimento, sendo que 66,66% afirmou ter 

pouco conhecimento e 33,34% terem conhecimento suficiente. Quanto à situação dos 

funcionários o mesmo acontece, 9,25% afirmou ter pouco conhecimento acerca do assunto, 

enquanto que 90,75% afirmou não possuir nenhum conhecimento a respeito das leis 
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ambientalistas.  Isto é mais um reflexo do nível de escolaridade em que esses funcionários se 

encontra, por não terem tido uma educação de qualidade e/ou um aprofundamento no nível 

escolar como visto no Gráfico 1, isto pode ter refletido no grau de consciência e de atitude 

ambiental desses funcionários. 

 Destaca-se ainda que o estudo da percepção ambiental é de suma importância, já que é 

essencial para que se possa compreender melhor as inter-relações entre o homem, suas 

expectativas, anseios, satisfação e insatisfações, julgamentos e condutas. A percepção 

ambiental se define como sendo uma tomada de consciência do ambiente para com o homem, 

ou seja, o ato de perceber o ambiente que se está inserido (FAGGIONATO, 1998). 

 

Gráfico 3- Comparação do conhecimento dos Proprietários e Funcionários quanto às Leis 

Ambientais 

 

Fonte: Autoria Própria (2019). 

 

5.1.3 FONTES ENERGÉTICAS UTILIZADAS NAS PANIFICADORAS 

 

 Por meio da pesquisa inferida, foram identificados três tipos de fontes energéticas 

utilizadas nos empreendimentos entrevistados, como: a lenha, o gás e a eletricidade. Observou-

se ainda no Gráfico 4 que 40% dos estabelecimentos utilizavam apenas a lenha como sua única 

fonte energética total, 30% era associada em conjunto com a eletricidade e o gás, 20% utilizava 

ambas a três fontes energéticas e 10% era conjugada entre gás e lenha. 
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Gráfico 4- Fontes energéticas  

 

Fonte: Autoria Própria (2019). 

 

 Ainda sobre as fontes energéticas, o Gráfico 5 mostra os resultados referentes aos tipos 

de matérias primas utilizadas nos empreendimentos que utilizavam a lenha como fonte 

energética total ou parcial no processo produtivo. De acordo com Gráfico 5, cerca 50% da lenha 

utilizada é composta de Algaroba, 40% composta de Jurema e 10% de outros. 

 

Gráfico 5- Matéria Prima 

 

Fonte: Autoria Própria (2019). 

 

Pode-se perceber que 40% dos entrevistados, fazem uso da Jurema como matéria prima 

utilizada no processo produtivo. Porém é evidenciando por lei que a Jurema é uma das árvores 
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que não se pode utilizar, isto enfatiza mais a falta de comprometimento e compromisso com a 

legislação ambiental que rege o empreendimento. 

A extração de lenha, com foco principal nas obtidas do bioma caatinga, como fonte para 

as panificadoras ou indústrias alimentícias também foi exposto por Pereira, et al. (2005) em 

Mossoró-RN e por Soares (2011) na cidade de Patos-PB. Os autores averiguaram que a extração 

da lenha com utilidade nos tais empreendimentos ainda é muito forte, e que o interesse na 

preservação ambiental se tratava apenas de negócios, já que a escassez da matéria prima 

compromete sua continuidade.  

Para Alves et al. (2009), as atividades econômicas exercidas no Nordeste apresentam 

sempre desmatamentos indiscriminados da caatinga que por sua vez associada com sua 

fragilidade natural, apresentam uma série de consequências como: a desertificação tema 

principal abortado no trabalho, comprometimento dos recursos hídricos e a redução da 

biodiversidade biológica dentre outros.  

O Gráfico 6 abordará dados referentes à avaliação quanto ao conhecimento do local de 

extração dessa lenha. Observa-se ainda que no Gráfico 6, 80% dos entrevistados afirmou não 

ter conhecimento da fonte de extração da lenha, e 20% afirmaram terem esse conhecimento do 

local, pois relataram que as fontes de lenha vinham de fazendas e/ou sítios próprios.   

 

Gráfico 6- Conhecimento sobre a fonte da matéria prima 

 

Fonte: Autoria Própria (2019). 
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5.4 DEPÓSITO DOS INSUMOS DE MATÉRIA  

 

É sabido que no setor da panificação à geração de muitos insumos, ou seja, resíduos de 

matéria prima. O Gráfico 7 mostra em porcentagem o local de depósito desses insumos.  De 

acordo com o Gráfico 7, 50% dos entrevistados faziam o depósito desses restos materiais no 

solo, 20% reutilizava esses restos de matéria prima como adubos de plantas e os outros 30% 

eram usados de outras formas, como por exemplo: servindo como alimento na criação de 

fazendas de suínos.  

 

Gráfico 7-  Depósito dos insumos de matéria prima 

 

Fonte: Autoria Própria (2019). 

 

5.5 PERCEPÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS EM RELAÇÃO ÀS QUESTÕES AMBIENTAIS 

 

Segundo Farias & Teixeira (2002), assumir a gestão de problemas relacionados ao 

ambiente, ouvir e responder às preocupações da comunidade em relação aos seus produtos e 

operações, é um encargo de todo empreendimento que pretende atuar de forma responsável no 

mercado.  

O Gráfico 8 corresponde a uma avaliação a respeito dos impactos ambientais causados 

pelas panificadoras, nele será mostrado o ponto de vista dos proprietários e funcionários quanto 

ao respectivo empreendimento, sendo que o grau de impacto será classificado como ótimo, 

bom, regular, ruim e muito ruim. Verifica-se no Gráfico 8 que as opiniões dos proprietários 

estão divididas, sendo que uma parcela conta com 40% de resultados ótimos referente aos 

impactos, e outra parcela com 60% de resultados bons, ou seja, ambas as opiniões dos 

proprietários afirmam não causar nenhum tipo de impactos ao meio ambiente.  
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Quando a avaliação dos funcionários, 17,30% afirmaram que os empreendimentos têm 

ótimos resultados a respeito dos impactos causados, 38,47% afirmam resultados bons. Porém 

44,23% avaliam esses empreendimentos com resultado regulares, ou seja, se retornamos à 

avaliação dos proprietários a uma divergência de opiniões. O que se faz perguntar “o porquê 

dessa diferença de pontos de vista”?.   

 

Gráfico 8- Comparação do diálogo de patrão e empregado em relação a poluição jogada na 

atmosfera 

 

Fonte: Autoria Própria (2019). 

 

Em muitos estudos a respeito desse tema à semelhança de resultados, como foi o caso 

do estudo de Barbosa e Teixeira (2001), nele foram realizadas avaliações com relação à 

percepção dos empresários de pequenas e médias empresas no estado de Sergipe, quando 

verificadas as avaliações 80% dos proprietários declararam não poluírem o meio ambiente. Está 

falta de consciência e comprometimento com relação a causarem danos ambientais também foi 

observada na pesquisa de Farias e Teixeira (2002), nela a avaliação se concentrava em observa 

os impactos que as empresas estão causando ao meio ambiente.  

 

5.6 CONHECIMENTO DO TERMO DESERTIFICAÇÃO 

 

Foi verificado no Gráfico 9 o conhecimento dos entrevistados sobre o termo 

Desertificação, ou seja, os dados expostos em questão têm o propósito de conhecer qual é o 

grau de conhecimento e consciência dos proprietários e funcionários quando ao termo 
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Desertificação. Observou-se que no Gráfico 9, 84,34% dos entrevistados não possui nenhuma 

convicção do termo desertificação, porém 15,66% apresentam conhecimento suficiente do 

termo. 

 

Gráfico 9- Conhecimento acerca do termo Desertificação 

 

Fonte: Autoria Própria (2019). 

  

Com relação ao conhecimento sobre a Desertificação, observou-se no questionário que 

a maioria dos entrevistados não sabe do que se tratava incluindo proprietários e funcionários. 

Isso ocorre devido aos proprietários não perceberem que a preservação ambiental também é 

uma forma de negócios, e só haverem como uma constante fonte de custos para o 

empreendimento, esse posicionamento talvez decorra do fato de que a maior parte não disponha 

de educação ambiental e também de informações adequadas. 

Ainda de acordo com Gráfico 9, percebe-se também uma grande porcentagem de 

entrevistados que não conhecem o termo Desertificação, isso pode ser decorrente da defasagem 

de ensino em que esses funcionários frequentaram. Retomando ao que se foi visto no Gráfico 1 

e no Gráfico 2, nota-se que houve uma maior porcentagem de entrevistados que não terminaram 

de cursar o ensino fundamental e os que ainda concluíram o ensino fundamental foram em 

instituições públicas.  

Antigamente a visão que algumas pessoas tinham das instituições públicas eram que as 

mesmas não proporcionavam ao estudante uma educação adequada e de boa qualidade, em 

relação ao ensino numa instituição particular.  Além disso, havia muitas dificuldades, como por 

exemplo, os motivos financeiros ou o difícil acesso a essas instituições, fazendo com que alguns 
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desses entrevistados optassem por trabalhar e terem uma renda fixa em vez de concluírem seus 

estudos. 

 O setor de panificação da cidade de Jucurutu/RN apresentar um perfil energético bem 

diversificado, porém a fonte mais predominante ainda é a lenha. Por meio da análise dos 

Estudos de Impactos Ambientais decorrentes das panificadoras, da obtenção de dados 

adquiridos através de questionários aplicados aos proprietários e funcionários do dito 

empreendimento, da análise de textos acadêmicos já publicados sobre o tema abordado, 

constatou-se que o nível de escolaridade dos funcionários das panificadoras é muito baixo, além 

disso, os poucos empregados que concluíram está etapa, foram em escolas do ensino público, 

ou seja, a maioria dos empregados não possui ensino fundamental completo, o que vai ocasionar 

futuramente consequências. Tais consequências foram adquiridas pelo estudo de análise dos 

questionários aplicados, neles percebeu-se que a maioria dos entrevistados não possuiu nenhum 

conhecimento das leis ambientais que regem o empreendimento e principalmente não têm o 

conhecimento do órgão responsável pela fiscalização do mesmo.  

 Com a análise dos questionários viu-se que muitos dos entrevistados têm uma ideia 

conturbada do órgão responsável pela fiscalização ambiental do empreendimento, ou seja, os 

mesmos, por não possuírem um ensino adequado e por só terem conhecimento de um tipo de 

fiscalização da vistoria sanitária, vulgo vigilância sanitária, o confundiam com esse órgão.  

 Ainda devido à falta de conhecimento decorrente da defasagem do ensino, muitos 

funcionários não percebem o grau de impacto que as panificadoras causavam ao meio ambiente, 

principalmente o impacto ocasionado ao solo. Como visto no Gráfico 7, o depósito de matéria 

prima mais utilizado com maior porcentagem nessas panificadoras é o solo. Sabe-se ainda que 

tais insumos provoquem o impacto ambiental denominada desertificação do solo, já ao serem 

depositados no solo desencadeiam processos como a erosão, etc.  

 No que diz respeito a matéria prima fornecida para a produção do alimento nessas 

panificadoras, percebeu-se que há um outro problema. O Gráfico 6, mostrou que há uma 

considerável porcentagem de entrevistados que diz não saber a fonte de matéria prima utilizada, 

o que se faz pensar que os presentes estabelecimentos não possuem licença ambiental. Além 

disso, pela análise do questionário, viu-se que a maioria dos estabelecimentos utilizam a lenha 

como principal fonte energética e que seus proprietários têm conhecimento suficiente das leis 

ambientais demostrado no Gráfico 3, porém mesmo com esse conhecimento os proprietários 

das panificadoras ainda utilizam uma quantidade considerável da espécie de árvore Jurema 

datada pelo Gráfico 6, cuja a espécie por lei é proibida já que não se pode desmatar e nem 

utilizar a mesma como fonte energética.  
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 Foi visto ainda no questionário uma divergência de opiniões entre proprietários e 

funcionários, já que na vista dos donos o grau de satisfação dos empreendimentos é de ótimo e 

bom, porém ao ver dos empregados o grau de satisfação em relação ao impacto ocasionado na 

atmosfera decorrente da poluição do ar através da queima de matéria prima é de regular a bom. 

Isso mostra que os proprietários tentam enaltecer demais seus empreendimentos, porém os 

mesmo não percebem que no estabelecimento há opiniões de muitos outros.  Devido a isso cabe 

ressaltar a importância da fiscalização por parte dos órgãos ambientais competentes. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essa pesquisa se focou em avaliar 6 estabelecimentos do ramo da panificação na cidade 

de Jucurutu/RN, nela foi levado em conta o conhecimento de cada um dos entrevistados, por 

meio da análise e obtenção de dados através da aplicação de questionários com os proprietários 

e funcionários das panificadoras, da análise de textos acadêmicos já publicados sobre o tema 

abordado.  Teve também como o objetivo identificar e avaliar os principais impactos 

causados por essas panificadoras quanto ao processo de desertificação. 

O setor de panificação (Jucurutu/RN) apresenta um perfil energético bem diversificado, 

porém constatou por meio dos dados obtidos com os questionários que há um índice muito 

grande de desmatamento, proveniente do setor energético dessas panificadoras já que as 

mesmas ainda apresentam a lenha como fonte energética mais predominante. Além do 

desmatamento a também outros tipos de impactos ambientais causados por esses 

empreendimentos.  

A poluição atmosférica é a alteração da qualidade do ar e também um dos impactos 

decorrentes do setor da panificação na cidade de Jucurutu, a mesma é ocasionada pela queima 

de matéria prima no processo de produção. Os resíduos sólidos decorrentes do processo 

produtivo também presentes nessas panificadoras entram como impacto ambiental, já que os 

mesmos têm seu fim depositado no solo, ou seja, os empreendimentos mencionados nesse 

trabalho por não possuírem uma estrutura apta para o fim desses insumos, acabam por 

utilizarem métodos antigos como o deposito de insumos no solo e/ou através da queima dos 

mesmos. 

Tais métodos abordados acima acabam por desencadear um problema maior, a 

desertificação do solo que ao longo dos anos vem sendo fonte de pesquisa para muitos 

estudiosos e pesquisadores, com o objetivo de avaliar e compreender esse fenômeno. Sabe-se 

ainda que o semiárido nordestino é um dos núcleos de desertificação no país. Porém constatou-

se que as padarias da cidade de Jucurutu/RN podem intensificar cada fez mais esse núcleo, pois 

as mesmas utilizam o modelo energético a base de lenha no seu processo produtivo, e não 

possuem nenhum tipo de conhecimento do local de onde esse material é retirado.   

Dado o exposto, tem-se que a retirada da vegetação sem técnica ocasiona áreas 

desnudadas e solos expostos à erosão, contribuindo no aumento do fenômeno da desertificação, 

o mesmo vale para os resíduos sólidos já que os eles contribuem para o esgotamento e redução 

da disponibilidade de recursos no solo, ou seja, alteram a qualidade do solo podendo torna-lo 

infértil e/ou desertificado.  Esses impactos tornam-se ainda mais perigosos uma vez que os 
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participantes, ou seja, patrões e empregados das panificadoras desconhecem as implicações 

ambientais, tais como normas e leis que regem o empreendimento. 

 Por isso espera-se que com medidas esses empreendimentos possam garantir um tipo de 

formação como, por exemplo, cursos de especialização sobre gestão ambiental e conhecimentos 

ambientais, parcerias com o governo, empresa e /ou universidades seriam de grande ajuda nessa 

empreitada, também se espera que essas panificadoras optem por recurso energético de 

conservação dos recursos naturais, exemplo energia solar e/ou eólica. Além disso, idealizar 

novas tecnologias também seria uma grande ponte na transformação dessas empresas, já que a 

tecnologia tende a melhorar e resolver problemas como os impactos ambientais, dentre outros. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 – Questionário realizado com proprietários e gerentes das Panificadoras da cidade 

de Jucurutu/RN. 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

CENTRO MULTIDIPLINAR DE ANGICOS  

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIAS 

BACHARELADO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

 

Questionário das Panificadoras da cidade de Jucurutu-RN 

 

O presente questionário tem por objetivo coletar dados e identificar a realidade das 

panificadoras do município de Jucurutu. Além disso pretende-se coletar opiniões acerca dos 

impactos ambientais. Esses dados são de grande relevância para dar continuidade ao Trabalho 

de Conclusão de Curso da aluna Ylanne Ylles Bezerra Lopes, do Curso de Bacharelado em 

Ciência e Tecnologia, sob a orientação da Professora Jacimara Villar, cujo o intuito principal é 

levantar e analisar os impactos causados pelas Panificadoras. 

 

Questionário n°: _______ 

Data: ____/____/____ 

Localidade: _______________________________________ 

 

1° PARTE- Levantamento sobre os processos de uma Panificadora 

1. Em relação ao processo de queima, qual é a fonte energética utilizada? 

 Somente o gás 

 Somente a eletricidade 

 Somente a lenha 

 Ambos gás e eletricidade 

 Ambos gás e lenha 

 Ambos lenha e eletricidade 

 Outros (quais): ____________________________________________________  

2. De acordo com a questão 1, que tipo de material é utilizado para a queima? 

Algaroba 

Juazeiro 

Plantas Frutíferas 

Jurema 

Outros (quais): _____________________________________________________ 

3. Após o processo produtivo, onde é colocado os insumos (resíduos de matéria 

prima)? 

Solo 

Rio 

Reutilizado 

Outros (quais): _____________________________________________________ 
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4. De onde é retirado a matéria prima utilizado na queima? 

_____________________________________________________________________ 

5. Numa escala de “0” a “10” qual é o grau de satisfação, ou seja, como você 

avalia a fumaça que é jogada no meio ambiente: 

 

 
 

6. Ainda sobre a poluição do ar, marque as alternativas que correspondem a 

estrutura da panificadora, no que diz respeito ao controle de emissões de 

fumaça? 

Ciclones, lavadores de gases, caixa de fumaça entre outros 

Chaminés com no mínimo 6 metros de altura 

Uso de serragem (reaproveitamento dos materiais) 

Outros (quais): ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

7. Com relação a geração de resíduos sólidos recicláveis (embalagens de plástico) 

você sabe de onde é retirado essa matéria prima? 

Sim 

Não 

Não sei 

Comente: ______________________________________________________________ 

8. Na produção de alimento, há resíduos sólidos orgânicos como aparas de pão 

(restos de pão ou outro produto) no final do processo, qual a atitude tomada em 

relação a isso? 

As aparas ou outro de tipo de resíduo orgânico é colocado no solo 

As aparas ou outro tipo de resíduo tem um fim reciclável   

Não sei  

Outros (quais): _____________________________________________________ 

 

9. Você possui algum conhecimento das leis e regulamentos ambientais? 

Sim 

 Não  

Talvez  

Comente: ______________________________________________________________ 

10. Você sabe o que é o termo desertificação? 

Sim 

Não 

Talvez 

Comente: ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

c 
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12. Com relação a percepção de passar a imagem de uma empresa ambientalmente 

correta, qual a sua opinião diante disso? 

 

Considera importante 

Considera pouco importante 

Considera não importante 

Outras considerações (quais): __________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

13. Sobre o licenciamento ambiental, você possui algum tipo de conhecimento? 

Sim 

Não 

Talvez 

Comente: _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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ANEXO 2 – Questionário realizado com os funcionários das Panificadoras da cidade de 

Jucurutu/RN. 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

CENTRO MULTIDIPLINAR DE ANGICOS  

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIAS 

BACHARELADO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

 

Questionário Socioeconômico dos Funcionários das Panificadoras 

 

O presente questionário tem o objetivo de coletar dados e identificar a realidade 

socioeconômica dos funcionários das panificadoras. Além disso pretende-se coletar opiniões 

acerca dos impactos ambientais.  Esses dados são de grande relevância para dar continuidade 

ao Trabalho de Conclusão de Curso da aluna Ylanne Ylles Bezerra Lopes, do Curso de Ciência 

e Tecnologia, sob a orientação da professora Jacimara Villar, cujo o intuito principal é saber se 

esses funcionários estão conscientes do tema abordado as Panificadoras. 

 

Questionario n°: _______ 

Data: ____/____/____ 

Localidade: ______________________________________________ 

 

1. PARTE- Levantamento do Perfil Socioeconômico  

1. A casa onde você mora atualmente é: 

Própria 

Alugada 

Cedida 

2. Quantas pessoas moram na sua casa (incluindo você)? 

Moro sozinho (a) 

Duas a três pessoas  

Quatro a cinco pessoas  

Mais de cinco pessoas 
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3. Qual o meio de transporte mais utilizado por você ao ir para o trabalho? 

Motocicleta 

Carro 

Transporte Coletivo Particular 

Transporte Coletivo Público 

A pé/carona/bicicleta 

4. Qual o seu nível de escolaridade? 

Não sei ler e escrever 

Ensino Fundamental Incompleto  

Ensino Fundamental Completo  

Ensino Médio Incompleto  

Ensino Médio Completo 

Ensino Superior Incompleto 

Ensino Superior Completo 

5. Em que tipo de escola você estudou? 

Somente em escola pública 

Somente em escola particular 

Parte em escola pública e parte em escola particular 

Estudei somente em casa (com professor particular, com ajuda de parentes) 

Nunca frequentei nenhum tipo de escola 

6. Você sabe o que é o termo Desertificação? 

Sim 

Não 

Talvez 

7. Com relação as leis ambientais você sabe qual o órgão responsável pela 

fiscalização do empreendimento? 

Sim 

Não 

Talvez 

Comente: _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

8. Você possui algum conhecimento das leis e regulamentos ambientais? 

Sim 

Não 

Talvez 
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9. Você sabe se há algum impacto causado pelo empreendimento? 

 

Sim 

Não 

Talvez 

Comente: ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

10. Numa escala de “0” a “10”, qual o seu grau de satisfação em relação aos 

impactos causados pelo empreendimento ao meio ambiente? 

 

 

 

 

11. De onde é retirado a matéria prima utilizado na queima? 

_____________________________________________________________________ 

12. Numa escala de “0” a “10” qual é o grau de satisfação, ou seja, como você 

avalia a fumaça que é jogada no meio ambiente: 

 

 
 

13. Ainda sobre a poluição do ar, marque as alternativas que correspondem a 

estrutura da panificadora, no que diz respeito ao controle de emissões de 

fumaça? 

Ciclones, lavadores de gases, caixa de fumaça entre outros 

Chaminés com no mínimo 6 metros de altura 

Uso de serragem (reaproveitamento dos materiais) 

Outros (quais): ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

14. Com relação a geração de resíduos sólidos recicláveis (embalagens de plástico) 

você sabe de onde é retirado essa matéria prima? 

Sim 

Não 

Não sei 

Comente: ______________________________________________________________ 

15. Na produção de alimento, há resíduos sólidos orgânicos como aparas de pão 

(restos de pão ou outro produto) no final do processo, qual a atitude tomada em 

relação a isso? 

As aparas ou outro de tipo de resíduo orgânico é colocado no solo 

As aparas ou outro tipo de resíduo tem um fim reciclável   

Não sei  

Outros (quais): _____________________________________________________ 
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16. Você possui algum conhecimento das leis e regulamentos ambientais? 

Sim 

 Não  

Talvez  

Comente: ______________________________________________________________ 

17. Você sabe o que é o termo desertificação? 

Sim 

Não 

Talvez 

Comente: ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

c 


