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Imageamento da subsuperfície baseado na condutividade: 
um método para a obtenção de CDIs 

 
 
 

Mônica Giannoccaro Von Huelsen1 
 

 

Resumo: O objetivo do imageamento da subsuperfície é transformar a 
resposta obtida pelo método AEM para uma imagem da condutividade 
pela profundidade (conductivity-depth image – CDI) e assim extrair in-
formação da geometria e condutividade do alvo. Este trabalho objetiva 
desenvolver um método para encontrar CDIs. Para isto, baseia-se na 
resistividade distribuída em camadas horizontais e na profundidade da 
corrente máxima. Ele irá facilitar a interpretação geológica e o subse-
qüente modelamento. Será aplicado o algoritmo RAMPRES, para a ob-
tenção da imagem. Este software foi adaptado para processar dados do 
sistema GEOTEM e nele foi implementado o cálculo da profundidade. 
 
 
Palavras-chave: aeroeletromagnético; imageamento; subsuperfície; 
modelamento. 
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Introdução 
 
A origem do sistema eletromagnético data de 1946. A partir de 

então foram desenvolvidos inúmeros equipamentos para diversas apli-
cações geofísicas entre elas as aerotransportadas. As empresas de ex-
ploração mineral sempre demonstraram grande interesse nesta ferra-
menta e os investimentos permitiram o progresso nos sistemas aéreos 
iniciando com equipamentos no domínio da freqüência e posteriormen-
te no domínio do tempo. 

Fundamentos científicos começaram a ser apresentados em 
1951, através dos trabalhos de Wait (1951), que descreveu o compor-
tamento de uma esfera condutora na presença de campo magnético. 

Hoje em dia se busca não apenas uma análise qualitativa de da-
dos AEM, mas também quantitativa. Assim, o modelamento de dados 
AEM vem sendo objeto de estudos para melhor interpretar as anomalias 
eletromagnéticas. Será aqui apresentada uma técnica de pré-
processamento de dados AEM, que pode ser aplicada durante a aquisi-
ção de dados. Esta servirá para obter uma imagem da condutividade do 
subsolo caracterizando-o quanto aos minerais, paleocanais, águas sub-
terrâneas, etc. 
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Sistema GEOTEM 
 

Os dados deste trabalho foram obtidos pelo sistema GEOTEM 
(Figura 1.1), através da USGS (United States Geological Survey). É um 
sistema da Geoterrex que trabalha no domínio do tempo. A vantagem 
deste sobre um sistema que trabalha no domínio da freqüência é que ele 
emite sinal num espectro de freqüência contínuo. As bobinas, rebocadas 
através da aeronave, receptora e transmissora, foram instaladas respec-
tivamente no avião e num charuto rebocado pela aeronave. A bobina 
transmissora consiste de seis voltas de cabo na horizontal (asas, parte 
frontal e traseira), sua área total foi de 232 m2. A corrente empregada 
chegou a um pico de 935 A. O sinal emitido é uma onda senoidal no 
domínio do tempo. O receptor posicionou-se no charuto com três eixos 
perpendiculares. Este charuto situou-se a aproximadamente 120 m aci-
ma do chão durante o vôo.  
 

 

Figura 1.1: GEOTEM –Sistema instalado na CASA 212 (Extraído de geoterrex-dighem, 
1999). 

 
O transmissor EM operou com freqüência base de 30 Hz, ou se-

ja, 30 pulsos por segundo. A transmissão do sinal foi realizada da se-
guinte maneira: ao se aplicar a corrente no transmissor é enviado um 
curto pulso de corrente (4037 microssegundos). Este pulso induz cor-
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rente na Terra que produz o campo secundário e esta resposta é medida 
após o fim do pulso inicial (Figura 1.2; cerca de 12530 microssegun-
dos). É produzido assim um ciclo de 16667 microssegundos o qual é 
amostrado (digitalizado) em 128 amostras. Posteriormente a corrente é 
invertida e outro ciclo de 16667 microssegundos é amostrado (mais 128 
amostras), totalizando assim 256 amostras em 32 milisegundos. 

 

      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figu
pela 
(tran
elétr
d) Pr

 

d) 
ra 1.2: a) Campo magnético e corrente transmissora; b) tensões desenvolvidas 
corrente (sinal primário); c) campos primário e secundário induzidos no receptor 
smissão desligada). I: corrente; Hp: campo magnético induzido; Ep e Es: campo 
ico primário e secundário; T: tempo (Modificado de Palacky & West, 1991);       
incípios básicos do sistema AEM (modificado de Grant & West, 1965). 
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No sistema GEOTEM há quatro canais (17, 18 19 e 20) medin-
do o campo eletromagnético, durante os quatro milisegundos iniciais 
quando o pulso é produzido (on time), chamado de campo primário. 

 Há 16 canais (de 1 a 16) medindo o campo secundário após o 
desligamento do pulso. Estas medidas produzem a curva de decaimento 
(Figura 1.3), que pode ser chamada de sondagem aeroeletromagnética. 
Assim tem-se uma informação da subsuperfície em pV/A em função do 
tempo. As várias sondagens obtidas de uma área qualquer darão origem 
à imagem da condutividade pela profundidade (CDIs), lembrando da 
máxima: “uma imagem vale mais que mil palavras”. Para isto será a-
daptado um software cuja descrição está a seguir.    

 
Curva de Decaimento

-400000

-200000

0

200000

400000

600000

800000

20 19 18 17 16 15 14 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

canais

pV
/m

2

on time

of time

 
Figura 1.3: curva de decaimento-componente z. Software aplicado para                   

modelamento AEM – CDI 
 

O software adaptado (RAMPRES) baseia-se na resistividade 
distribuída em camadas horizontais (Macnae & Lamontagne, 1987;   
Nekut, 1987) e na profundidade da corrente máxima (Eaton & Hohman, 
1989; Fullagar, 1989, Fullagar & Oldenburg, 1984). 

O RAMPRES foi projetado para calcular a resistividade aparen-
te através da tensão induzida em uma bobina receptora estando concên-
trica a outra bobina transmissora (sistema de bobinas centralizadas). 
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Sua versão original data de 1986, e foi escrito por Stewart K. 
Sandberg. Desde então sofreu algumas modificações e para esta tese ele 
foi adaptado para o sistema GEOTEM. 

O software permite um arquivo de entrada que contenha a ten-
são, normalizada pela corrente transmitida, obtida no campo em pV/A; 
e também o tempo correspondente em milisegundos. Outros parâmetros 
são requeridos como: ganho do receptor, corrente do transmissor, o 
tempo de decaimento em microssegundos, a metragem do transmissor e 
a área efetiva do receptor. 

Com esses dados ele calcula a resistividade através das relações: 
- tempo retardado (late time) 

ra
av

3
. 3

=ρ                                                      (2.1) 

- tempo (early time) 
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onde   = comprimento do transmissor la

t  = tempo 
v  = impedância (V/A) 
a = raio do transmissor 

ra = área efetiva do receptor 
 
Com a resistividade inicial a função que representa a curva de 
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onde 
r : raio da bobina transmissora em m; 
µ : permeabilidade magnética (= 4.π.10-7); 
δ : corte da rampa em segundos; 

ea : área efetiva da bobina receptora em m2; 

ta : área da bobina transmissora em m2; 
k : número de iterações; 
R : resto da divisão  (vale 0 ou 1); 2/k

x : logaritmo da ρ (resistividade); onde 





= 5,2

12

.
10.3184,6

tz
ratρ ; 

z : impedância mútua (V/A); 
t : tempo em segundos. 
 
O algoritmo encontra a resistividade aparente através do método 

da secante. O método assume a função aproximadamente linear numa 
região local de interesse, é iterativo e é utilizado na solução das raízes 
da equação: 

 
f(t,ρ) –z(t)=0                                                  (2.4) 

 
onde z(t) é a impedância  (tensão do receptor dividida pela corrente 
transmitida). 

O incremento de resistividade não excede 10% do valor da re-
sistividade atual em espaço logaritmo, evitando um salto na curva de     
decaimento e valores negativos. 

A saída fornece a resistividade aparente (equações 2.1 e 2.2) e a 
profundidade da camada (equação 2.5) 

 
 

[ λ

σ
0,2467,51750 −−= etg ]                             (2.5) 

 
 
onde  t : tempo em (s); 
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σ  : condutividade (S/m); 

2.h
t

σ
λ = ; 

h = altura do transmissor (m). 
 
A profundidade (g) aplicada aqui foi obtida por Eaton (1998) 

para o sistema GEOTEM e bobina com eixo vertical. 
Para cada curva de decaimento de um levantamento AEM ob-

tém-se as respectivas condutividades e profundidades referentes a cada 
canal. Estes dados são processados e encontram-se os perfis de condu-
tividade, como será mostrado a seguir. O método aplicado aqui se des-
taca por sua rapidez podendo ser realizado durante o levantamento de 
campo.  

Aplicação a dados reais – um teste para a obtenção das CDIs 

Para testar o software adaptado tomaram-se duas linhas de le-
vantamento AEM, cedida pela USGS. Um perfil cruza uma região de 
bacia sedimentar e o outro se localiza sobre uma montanha de embasa-
mento cristalino aflorante (Figura 3.1). Como a intenção ainda não é 
estudar a região, mas sim testar o software adaptado, a localização do 
levantamento aeroeletromagnético não será detalhada aqui. 

 
A linha 4 mostra áreas de alta condutividade (vermelho) poden-

do estar relacionada com a presença de água subterrânea que se tem na 
região.  
            

Na linha 601 prevalece maior resistividade, ou menor conduti-
vidade. Este resultado era esperado já que é uma região de embasamen-
to cristalino.  
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Figura 3.1: CDIs ou imagem da condutividade pela profundidade. 
Linha 4 é CDI que atravessa uma bacia sedimentar e Linha 601  
pertence à região de embasamento cristalino. 

 

Conclusão 

O sistema de aquisição de dados no domínio do tempo é cada 
vez mais utilizado já que trabalha com sinal em freqüência contínua, 
além disso, o GEOTEM permite o alcance de maior profundidade que 
os sistemas utilizados em helicóptero. Isto ocorre devido à intensidade 
com que a corrente é emitida. 

A adaptação do software para este sistema permitiu a elaboração 
de uma imagem da condutividade pela profundidade em subsuperfície, 
o que facilita a interpretação geológica. 

Apesar de não se tratar de uma representação quantitativa, mas 
qualitativa, ela torna-se importante à medida que pode ser elaborada 
durante o trabalho de campo, permitindo decisões durante a tomada dos 
dados. 
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Crescimento econômico sob incerteza: estudo de um modelo de 
destruição criativa 

 

Fabio Nogueira Carlucci1 
 

 
 
Resumo: Neste trabalho apresenta-se um modelo de crescimento eco-
nômico, de inspiração Schumpeteriana, de destruição criativa de Aghi-
on & Howitt, endógeno, com concorrência monopolista. Mostra-se que 
a produção de bens Y  é um processo estocástico cujo 
logaritmo é um processo de Poisson. Estuda-se o crescimento balancea-
do no SSE (equilíbrio estacionário estocástico) e o problema do bem-
estar social em regime estacionário. 

))(()( txFAt t=

 
 
 
Palavras-chave: crescimento econômico; destruição criativa; processo 
de Poisson; equilíbrio estacionário estocástico. 
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Introdução 
 

O desenvolvimento de novas teorias de crescimento endógeno 
pode ser entendido como um abandono progressivo das hipóteses bási-
cas dos modelos neoclássicos. Temos em Romer (1986), Lucas (1988) e 
Rebello (1991) um primeiro grupo de artigos que abandonam a hipótese 
de rendimentos marginais decrescentes e passam a trabalhar com ren-
dimentos constantes ou crescentes. Neste caso, não há previsão de con-
vergência entre países pobres e ricos. Um segundo grupo de artigos, tais 
como Romer (1990), Grossman & Helpman (1991) e Aghion & Howitt 
(1992), abandonam a hipótese de concorrência perfeita e passam a tra-
balhar com modelos de equilíbrio geral, com concorrência monopolista 
ou monopólio puro. Estes modelos seguem a inspiração de Schumpeter 
(1942) que salienta o fato do capitalismo ser, por natureza, uma forma 
de transformação econômica de caráter evolutivo, sendo que este não se 
deve apenas ao aumento da produção ou do capital e nem às variações 
do sistema monetário, mas 

 
o impulso que põe em funcionamento a máquina 
capitalista procede dos novos métodos de produção, 
novos métodos de transporte, dos novos mercados e das 
formas de organização industrial criadas pela empresa 
capitalista. Na busca de novos mercados, estrangeiros ou domésticos, 
o crescimento das empresas _ inerente ao caráter evoluti-
vo em constante transformação do capitalismo_ ocorre 
num processo de transformação qualitativa. 
... de mutação industrial _ se é que se pode usar este ter-
mo biológico _ que revoluciona incessantemente a estru-
tura econômica a partir de dentro, destruindo incessante-
mente o antigo e criando novos elementos. Este processo 
de destruição criativa é básico para se entender o capita-
lismo e a ele se deve adaptar toda empresa capitalista para 
sobreviver.  
(SHUMPETER, J. A., Capitalism, Socialism and Democracy, 
Harper Brothers, New York, 1942). 
 

No modelo de Aghion & Howitt, assumiremos uma função de 
produção  que independe do capital e, além disso, cujo o tama-F )(tK
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nho da população  é constante. No entanto, a força de traba-
lho Q  é dada por , onde  representa a mão de obra quali-
ficada, alocada no setor de produção, e  representa a parcela aloca-
da no setor de pesquisas. A incerteza do modelo é dada pela chegada de 
inovações, gerada pelo setor de pesquisas, que assumiremos ser um 
processo de Poisson com taxa λϕ .  

QtX =)(
)()( tztx +

)(t

)(tx

)z

))(( tx

)(tz

(

FAt=

γlog
)(log tY 1>

Vamos constatar que há uma alocação ótima da mão de obra e 
que a produção de bens Y  é um processo estocástico cu-

jo logaritmo, isto é, , com γ  constante, é um processo de 

Poisson.  
Estuda-se o crescimento balanceado no SSE e o problema do 

bem-estar social em regime estacionário. 
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O modelo 
 

Neste modelo existe um único insumo (intermediário) que é 
produzido com a tecnologia mais moderna. Este insumo será, eventu-
almente, substituído por outro mais produtivo, quando a inovação for 
adotada. Assume-se que a firma do setor de bens intermediários é mo-
nopolista de todo o setor. O monopolista do setor de produção adquire 
do setor de pesquisas uma patente que lhe dá exclusividade em sua pro-
dução. 

Se  representa o nível de produção de bens finais e  repre-
senta a quantidade de mão de obra qualificada alocada na produção 
desses bens, temos a seguinte função de produção 

Y x

 
                            Y                                         (1) )()( xAFxY ==

onde  é uma constante que representa a produtividade do setor e 
 é uma função que satisfaz a 

0>A
F
 
Condição 1: 

0)(' >xF  e  , para  ( F  côncava ) 0)('' ≤xF 0>x
 Se , então ρ satisfaz a condição do tipo 

Inada:  
)('')(')( xxFxFx +=ρ

0)(' <xρ , para ,  e . 0>x ∞=
→

)(lim
0

x
x

ρ 0)(lim =
∞→

x
x

ρ

 
Devido ao monopólio, a curva de demanda inversa determina 

para o preço o produto marginal, isto é,  . Assim, o ga-
nho pela produção Y(x) é dado por  de forma que a renda do 
monopolista é dada por : 

)(')( xAFxp =
xx)AF ('

 
                                                                (2) WxxxAFxL −= )(')(

 
onde W representa o custo (salário) da mão de obra qualificada. 

O problema do monopolista é, dados W e A, escolher a alocação 
ótima da mão de obra qualificada  que maximize a sua renda L(x). x̂
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Na equação (2) toma-se uma das variáveis como unidade da 
conta (numeraire). Elegendo-se a taxa de salários como numeraire, po-

demos definir o salário ajustado pela produtividade como 
A

Ww = .  

Observe que: 
WxxAFxAFxL −+= )('')(')('  

])([ wxA −= ρ  
0)(')('' <= xAxL ρ   para  0>x

 
Esta última desigualdade é conseqüência imediata da condição 1(b), e 
daí segue que  é solução de . Assim, temos: x̂ 0)(' =xL

 
xxAFxAFW ˆ)ˆ('')ˆ(' +=                                                (3) 

ou seja, 
 
                  ou                                          (4) )ˆ(xw ρ= )(ˆ 1 wx −= ρ
 

Além disso, a função renda máxima será dada por: 
 

xWxxAFxLLmáx ˆˆ)ˆ(')ˆ( −==  
e, como  

2)ˆ)(ˆ(''ˆ)ˆ('ˆ xxAFxxAFxW +=  
temos: 

                                        (5) ))((~)]ˆ('')ˆ([ 12 wLAxFxALmáx
−=−= ρ

 
onde 

                                                                  (6) )('')()(~ 2 xFxxL −≡
 
Note que  e  são funções decrescentes e estritamente positivas, 
para .  

1−ρ L~

0>w
Por outro lado, o setor de pesquisas é formado por um grande 

número de firmas que competem pela descoberta de uma nova tecnolo-
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gia (inovação). Neste setor, além da mão de obra qualificada z faz-se 
uso da mão de obra especializada s. 

Vamos supor que a função renda deste setor pode ser expressa 
como: 

 
sWWzVszszR s)(),(),( −−= λφ                                 (7) 

 
onde λ > 0 é uma constante e , para s fixo, φ satisfaz a condição 
1(a), com φ , e V é o valor para a firma de uma inovação e, a-
inda, W e  são os custos (salários) de mão de obra qualificada e 
especializada, respectivamente. Como φ  satisfaz a condição 1(a) e no 
equilíbrio , das condições de Kuhn-Tucker para maximizar (7), 
temos: 

)(.,s
0),0( =s

)(sW

Ss =

 
VzW )('λϕ≥ , para                                    (8) 0≥z

 
onde  e  representa a mão de obra qualificada alocada 
nesse setor. Observe que ϕ ,  e ϕ , pela condi-
ção 1(a). 

),()( Szz φϕ ≡ z
0)0( = 0)(' >zϕ 0)('' ≤z

No que se segue, é assumido que toda mão de obra especializa-
da S é empregada no setor de pesquisa, de forma que podemos escrever 
(7) como: 

 
SWWzVzzR s)()()( −−= λϕ                                 (9) 

 
O valor V da inovação depende dos recursos (L)  do setor que 

irá definir a patente de inovação e deve diminuir com o aumento da 
pesquisa λϕ . Assim, temos: )(z

 

)(zr
LV
λϕ+

=                                      (10) 

 
onde r é uma taxa de risco. 
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O objetivo do setor de pesquisas, para um dado W, é escolher a 
alocação ótima de mão de obra qualificada  de forma a maximizar a 
sua renda R(z). 

ẑ

De (9), temos: 
 

WzVzR −= )(')(' ϕλ  
e           
                                   )('')('' zVzR ϕλ=
 

Como λ > 0 e V > 0 temos , pois ϕ satisfaz a condição 1(a). 0)('' <zR
Assim,  é solução de e a função renda máxima é da-
da por: 

)(ˆˆ Wzz = 0)(' =zR

 
SWzWzVzRR s

máx
)(ˆ)ˆ()ˆ( −−== ϕλ                (11) 

                   
Aghion e Howitt (1992) analisam esta problemática quando a 

quantidade total de mão de obra qualificada é Q e Q = x + z. Mais ain-
da, o comportamento temporal (dinâmica) do modelo é determinado 
pelas chegadas das inovações do setor de pesquisas que surgem con-
forme um processo de Poisson com taxa λϕ .  )(z

Dinâmica do modelo 

O setor de pesquisas produz uma seqüência de inovações de     
acordo com um processo de Poisson generalizado, no sentido de que a 
taxa de chegada não é constante e varia de inovação para inovação. Pa-
ra k = 0, 1, 2, 3, ... se a inovação k está em uso, a taxa de chegada para a 
inovação k + 1 é dada por , onde  é a quantidade de mão de 
obra qualificada alocada no setor de pesquisas durante o uso da inova-
ção k. A inovação k é utilizada até a chegada da inovação k + 1 que é 
imediatamente adotada. 

)( kzλϕ kz
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Sejam  os tempos de chegada das inova-
ções. Durante o intervalo de tempo [ , cujo comprimento é alea-
tório, a inovação k estará em uso e podemos reescrever (1) – (6), 

...0 210 <<<= TTT
), 1+kk TT

                                             (12) 















−≡

=

=
−=

=

−

)(''.)()(~ 

)(

)(
.).('.)(

)(.

2

1

xFxxL

wx

xw
xWxxFAxL

xFAY

kk

kk

kkkkkkk

kkk

ρ

ρ

 
Todos os preços e quantidades são assumidos constantes em   

cada um desses intervalos e, quando a inovação k está em uso, temos 
um processo de Poisson com taxa .  )( kzλϕ

O número esperado de inovações é, portanto,  e, se V  
representa o valor da inovação k + 1, o ganho esperado pelo setor é de 

 .  

)( kzλϕ 1+k

1)( +kk Vzλϕ

Se  W  e W  representam, respectivamente, os custos da mão 
de obra qualificada e especializada, a renda esperada será: 

k
)(s

k

 
SWzWVzzR s

kkkkkkk
)(

1)()( −−= +λϕ                (13) 
 

o que também justifica a equação (9).  
             O valor da inovação k + 1, naturalmente, depende de quanto o 
setor de compra (monopolista) estará disposto a pagar. Por (12) a renda 
pela adoção da inovação k + 1 é  e a renda máxima é 

 e, além disso, o número esperado de inovações é λϕ . 
Isto, ajustado por uma taxa de risco r > 0, nos conduz a: 

)( 11 ++ kk xL
)ˆ( 11 ++ kk xL )( 1+kz

 

)(
)(

1

11
1

+

++
+ +
=

k

kk
k zr

xLV
λϕ

                             (14) 
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Na expressão (14) está a idéia de “destruição criativa” de          
Schumpeter. Cada inovação é um ato de criação, mas, também, um ato 
de destruição, devido ao termo , no denominador de V  . )( 1+kzλϕ 1+k

Equilíbrio 

As seguintes hipóteses são assumidas: 

Condição 2: 

a) As funções de produção e de renda são dadas por (12) e (13). 
b) A função F satisfaz a Condição 1 
c) ϕ  satisfaz a condição 1(a) e ϕ  0)0( =
d) Para k = 0, 1, 2, ... , Q onde Q > 0 é constante e represen-
ta a quantidade total de mão de obra qualificada. 

=+ kk zx

e)  representa o nível de produtividade e  onde γ .  0>kA kk AA γ=+1 1≥
f) Os custos são estritamente positivos W  e 0  e o valor da 
inovação V  satisfaz a relação (14) com r . 

0>k

0>

)( >s
kW

1+k

g) As inovações ocorrem conforme um processo de Poisson não esta-
cionário, isto é, quando a inovação k está em uso,  a taxa de chegada é 

 com . )( kzλϕ 0>λ
 
Em cada estágio k existe uma única decisão a tomar: 

“Como alocar a mão de obra qualificada Q de modo a obtermos 
soluções   e , sujeitas à condição de equilíbrio a  (cons-
tante), que estabelecem uma política ótima? ” 

x̂ ẑ Qzx kk =+

 
Combinando (3),(6),(9) e (14) e a condição de equilíbrio  

, tem-se: Qzx kk =+

)(.
)((~.

)('.
)(

1

1

+

+

+
−

≥
−

k

k

k

k

zr
zQL

z
zQ

ϕλ
ργ

ϕλ
ρ                        (16) 
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De (16), temos  em função de , isto é,  kz 1+kz
)( 1+= kk zz ψ                                                        (17) 

onde ψ  é uma função decrescente. A função ψ  em dois 
períodos sucessivos é ilustrada pela Figura 1, a seguir. 

+→ RQ),0[:

 
   Figura 1: Função ψ  em dois períodos sucessivos. 
 
onde,   

)('
))(('')('

)(
k

kkkkk
k z

zQzQFAzQFA
zc

λϕ
−−+−

=  

 
representa o custo marginal da pesquisa e  
 

)(
))((~

)(
1

1
1

+

+
+ +

−
=

k

k
k zr

zQL
zb

λϕ
ργ

 

 
representa o benefício marginal da inovação k + 1.  

 96 
 



Se uma solução ótima existir, teremos .  )()( 1+= kk zbzc
 

Lema 1  A função custo marginal da pesquisa c  tal que   RQ →),0[:
     

)('
))(('')(')(

k

kkkkk
k z

zQzQFAzQFAzc
λϕ

−−+−
=  

 
é estritamente crescente e c  se . ∞→)( kz Qzk →

 
Lema 2  A função benefício marginal da pesquisa  defi-
nido por 

RQb →),0[:

 

)(
))((~

)(
1

1
1

+

+
+ +

−
=

k

k
k zr

zQL
zb

λϕ
ργ

 

 
é  estritamente decrescente.  
            Segue, no caso ilustrado pela  Figura 1, onde c(0) < b(0) , que 

está bem definida em [0, Q) se, e somente se, )( 1+kzψ zzk <+1 , onde o 
valor crítico z  é definido por )()0( zbc = . No caso em que c(0) ≥ b(0), 
temos ψ . 0)( 1 ≡+kz

Uma meta perfeita de equilíbrio ( perfect foresight equilibrium ) 
é definida como uma seqüência {  satisfazendo (17), para todo        
k ≥ 0.  

∞
0}kz

Na Figura 1, a seqüência { construída em espiral   
horária, começando em , constitui uma meta perfeita de equilíbrio. 

,...},, 210 zzz

0z
Um ponto ẑ  al que ẑ ψ=  ponto de equilíbrio estocásti-

co estacionário (SSE). A Figura 1 mostra que, se )0()0( bc < então 
te é def  por  

t

id

)ˆ(z  é um

0ˆ >z , e es in o
~

)ˆ(
)ˆ(

)ˆ('
)ˆ(

zr
zQL

z
zQ

λϕ
γ

λϕ
ρ

+
−

=
−                              (18) 
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Nesse caso, o crescimento é positivo porque a taxa de chegada 
das inovações do processo de Poisson é dada por .  0)ˆ( >zλϕ

Se  então  e, nesse caso, não há crescimento, 
pois a taxa de chegada do processo de Poisson é dada por . 

)0()0( bc ≥ 0ˆ =z
0)0( =λϕ

Por esse motivo, no que se segue, iremos assumir que 
 e  . )0()0( bc < 0ˆ >z

Aplicação 

Seja  a função de produção Cobb-Douglas . 
Nesse caso, temos ,  ,    e  

,  e desses resultados segue que: 

10,)( <<= ααxxF
2)1()(' −−= ααα xx1=A 1)(' −= ααxxF 'F

12)( −= ααρ xx
 

1.)(')( −== αα xxAFxp  ;    ; wxxWxxxAFxL −=−= αα.)(')(
 

wxxL −= −12)(' αα ;   ;   12 )ˆ( −= αα xw 1
1

2 )(ˆ −= α

α
wx ; 

 

p)x̂(w 1 ααα α == −  e  
α
wp = . Como , temos:   )ˆ(xLLmáx =

 

xwLmáx ˆ1
α
α−

=  

 
Sendo ϕ , de (2.18), temos:  zz ≡)(
 

                                                 
)]1([

)1(ˆ
αγαλ
ααγλ

−+
−−

=
rQz  
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Crescimento balanceado no SSE 
 

Em regime estacionário, podemos escrever a produção de bens 
de consumo quando a inovação k está em uso da seguinte forma: 

 
)ˆ( zQFAY kk −=  

 
onde  é a alocação ótima de mão de obra qualificada para o setor de 
pesquisa (vide seção 2.3). Como , temos  Y .                    

ẑ
kk AA γ=+1 kk Yγ=+1

Como já mencionamos, as inovações ocorrem de acordo com 
uma superposição de processos de Poisson, de forma que quando a ino-
vação k está em uso, o processo tem taxa de chegada dada por 

.Em regime de equilíbrio esta taxa será λϕ . )( kzλϕ )ˆ(z
Consideremos agora o processo estocástico  { } que 

representa a produção dos bens de consumo no tempo t. Se 
 representam os tempos de chegada das inovações, 

temos: 

0:)( ≥ttY

...0 210 <<<= TTT

 
                    Y  , para T  kYt =)( 1+<≤ kk Tt

 
Note que . Logo, a cada inovação, o lo-

garitmo de produção é acrescido de .  Assim, para , temos: 
γlogloglog 1 +=+ kk YY
γlog 0>h

 
γlog)(log)(log =−+ tYhtY  

 
se no intervalo de tempo [  ocorreu exatamente uma inovação. ], htt +

Do mesmo modo se no intervalo de tempo  [  ocorressem 
exatamente j inovações teríamos 

], htt +

 
γlog)(log)(log jtYhtY =−+  

 
segue que  
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          P( ) = γlog)(log)(log jtYhtY =−+
!

))ˆ(( )ˆ(

j
ez zj λϕλϕ −

,  ,...2,1,0=j

Portanto, 
 

          P( j

tY
htY

γlog
)(

)(log =
+ ) =  P( j

tY
htY

γ=
+

)(
)( ) =

!
))ˆ(( )ˆ(

j
ez zj λϕλϕ −

, 

          ,...2,1,0=j
Assim, temos que {  é um processo estocástico tal que  }0:)( ≥ttY









≥ 0:
log

)(log ttY
γ

)ˆ(zλϕ

 é um processo de Poisson com taxa de chegada 

 e  com a condição inicial   . 0log)ˆlog()0 AzQ +−=(logY
Considerando-se agora o processo em tempos discretos t = 

0,1,2,..., temos: 
 

)()(log)1(log ttYtY ε+=+  
 
e daí segue que   
 

P(ε ) = kt =)(
!

))ˆ(( )ˆ(

k
ez zk λϕλϕ −

. 

 
Portanto, para tempos discretos  podemos escrever ,...2,1,0=t

∑
=

=−
τ

ε
0

)()0(log)(log
j

jYtY  

onde 








γ
ε
log

)( j

(zλϕ

 é  uma seqüência de variáveis aleatórias independentes e 

identicamente distribuídas (iid), cuja distribuição comum é  Poisson 
com taxa .  )ˆ

          
Podemos definir a taxa de crescimento médio da economia     

(Economy’s Average Growth Rate) por unidade de tempo, por  
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AGR = E{ε } )( j

e como   
 

E{
γ

ε
log

)( j } = λϕ  )ˆ(z

 
temos  

 
AGR = λϕ  γlog)ˆ(z

 
e, além disso, com variância (Variance Growth Rate) dada por  

 
VGR = λϕ . 2])[logˆ( γz

 
Portanto a taxa de crescimento aumenta diretamente com ,, 
 e γ, respectivamente, a quantidade ideal (ótima) de mão de obra 

qualificada alocada no setor de pesquisa, a taxa de chegada das inova-
ções e o impacto dessas inovações. Esse resultado juntamente com um 
grau mínimo de monopólio justificam a importância da concorrência 
imperfeita para o processo de crescimento. 

ẑ
)ˆ(zλϕ

O bem estar social em regime estacionário 

A medida do bem - estar é dada pela variável aleatória 
 
                              U                                     (19) ∫

∞ −=
 

0 

rt dt)t(Ye 

 
onde r > 0 é uma taxa intertemporal (a mesma taxa da expressão de V ).  1+k
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O problema do Planejador Social é maximizar  o valor esperado de U : 
 
                                                      (20) dt))t(Y(Ee )U(E

 

o 

rt∫
∞ −=

 
Sabemos que 

        

!
))ˆ(())ˆ()((

)ˆ(

k
etnnQFAtYP

tnk

k

λϕλϕ −

=−= ,  para . ...2,1,0=k

 
Vamos aqui assumir que 

 

         
!

))(())()((
)(

k
etnnQFAtYP

tnk

k

λϕλϕ −

=−= ,  para . ...2,1,0=k

 
E que cabe ao planejador escolher a alocação ótima de n de modo a   
maximizar E (U).  
Observe que: 

 

          dt
!k

e)t)n(()nQ(FAe))n(U(E
0k

 

0 

t)n(k

k
rt∑∫

∞

=

∞ −
− −=

λϕλϕ  

 
Como todos os termos são positivos e  e a série converge, 
tem-se 

k
k AA γ0=

 

dte
!k

e)t)n(()nQ(FA))n(U(E rt 

0 
0k

t)n(k

0
−∞ ∞

=

−

∫ ∑−=
λϕγλϕ  

          dt
!k

e)t)n((ee)nQ(FA
0k

t)n(k 

0  

t)n(t)n(rt
0 ∑∫

∞

=

−∞ −−−=
γλϕ

λϕγλϕ γλϕ  

               ∫
∞ −−−

−−
−

=−=
 

0 

0t)]1)(n(r[
0 )1)(n(r

)nQ(FA
dte)nQ(FA

γλϕ
γλϕ  
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Portanto 

                  
)1)((

)())((
−−

−
=

γλϕ nr
nQFAnUE o                                   (21) 

 
Observe que a taxa de desconto social , onde r  é a 
taxa de juro. O que se pretende é maximizar o valor médio E (U). Por 
(21), derivando-se temos: 

rnr <−− )1)(( γλϕ

 
)()1)((')]1)(()[(' 00 nQFAnnrnQFA −−=−−− γλϕγλϕ  

 

                            
)1)((
)()1(

)('
)('

−−
−−

=
−

γλϕ
γ

λϕ nr
nQF

n
nQF                                (22) 

 
Se (22) não admite solução, tem-se 0=n .  
                

Este nível de pesquisa produz um taxa média de crescimento da 
economia dada por γln)(nλϕ . Teremos então uma taxa média de cres-
cimento, do ponto de vista do setor de produção,  maior (menor) que a 
estabelecida pelo planejador social, se nz >ˆ  ( nz <ˆ ). 

Provas dos lemas 

Lema 1 
 

Prova: Seja . Então ))(('')(')( zQzQFAzQFAz kkk −−+−=ρ
                   

 ))((''')('')('')(' zQzQFAzQFAzQFAz kkkk −−−−−−−=ρ
 

Assim, pela Condição 1(b), temos . 0)(´ >zkρ
 

Por outro lado, temos  pela Condição 1(b), e também 0)( ≥zkρ
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22 ))('(
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ρλϕλϕρ −

=  

 
como  e ϕ , pela Condição 2(c) temos c  , 
para . Além disso, temos: 

0)(' >kzϕ
0≥k

0)('' ≤kz 0)(' >kz
z
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k z

zQA
zc
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=  

 
e pela Condição 1(b),  

 

∞=
−

=
→→ )('

)(
lim)(lim

0 zQ
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zc k

zkQzk λϕ
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Está provado assim o Lema 1. 

 
Lema 2 

 

Prova: Seja 
)(
))((~

)(
zr
zQLz

λϕ
ργ
+

−
≡b .  Então 

 

   
2)]z(r[

)]zQ((L~)[z(')]z(r)[zQ('))zQ(('L~
)z('b

λϕ
ργλϕλϕϕργ

+
−−+−−−

=  
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)]z(r)[z(b)z(')]z(r)[zQ('))zQ(('L~

λϕ
λϕλϕλϕρργ

+
+−+−−−

=  

           
)z(r

)z(b)z(')zQ('))zQ(('L~

λϕ
λϕρργ

+
−−−−

=   

 
Como  e γ  e, pela Condição 1(b), ϕ  e 

, e naturalmente,ϕ  e b , tem-se b , 
para . Assim, b , para  e, portanto, b é 
estritamente decrescente. 

0,0 >> λr
0))zQ <−

Qz <<

0>

('

0)zQ(',0)z(' <−> ρ

0> 0)(' <z
0 )( 1+kz

(('L~ ρ

0
0)( >z

0<
)(z

1 ≥+k)1+kz z
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Está provado assim o Lema 2. 
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A produção de capital humano e o ciclo de vida dos salários 
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Resumo: O estudo analisa a importância do capital humano em relação 
aos investimentos em educação, treinamento no trabalho, certificados 
de maior graduação, ou qualquer tipo de qualificação, como também 
cuidados com a saúde e mobilidade no trabalho e o impacto nos ganhos 
salariais. Os dados para a análise são da Pesquisa Nacional por          
Amostragem Domiciliar – PNAD, referentes ao ano de 1999.  
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Introdução 

A produção de capital humano tem importância significativa no 
rápido desenvolvimento dos países durante os últimos 70 anos. A análi-
se do capital humano proporciona a correção de antigas teorias de de-
senvolvimento e define um novo conceito de distribuição de renda, 
principalmente com o acréscimo de conhecimento, por meio de inves-
timentos no capital humano, e conseqüente aumento de salários. 

Qualquer atividade que aumente a qualidade (produtividade) do 
trabalho pode ser considerada como um investimento em capital huma-
no. Investimentos em capital humano não só incluem despesas em edu-
cação formal e treinamento em serviços, mas também em saúde, migra-
ção, procura de trabalho, e o pré-escolar de crianças. Trabalhadores po-
dem ficar mais produtivos melhorando a saúde física ou mental e tam-
bém se deslocando de trabalhos onde sua produtividade é relativamente 
baixa para outros locais de trabalhos onde sua produtividade é relativa-
mente alta. 

A principal importância está no fato de que a educação afeta sa-
lários, não necessariamente alterando a produtividade do mercado de 
trabalho, mas classificando e etiquetando os profissionais sobre sua   
colocação no mercado e, conseqüentemente, sobre seus salários. Os 
empregadores usam conhecimento educacional, por exemplo, grau de 
instrução, como um dos meios mais baratos de se identificar trabalhado-
res que tenham prováveis qualidades profissionais superiores. Um grau 
de instrução ou outra qualificação se torna um ingresso de admissão 
para alto nivelamento, possibilitando maiores oportunidades de paga-
mentos (salários) e promoções. Tem-se, na verdade, uma “exclusão” 
dos trabalhadores menos qualificados destes nivelamentos ou promo-
ções, não necessariamente por causa da inabilidade de executar o traba-
lho, mas simplesmente porque eles não têm o grau de instrução para ter 
acesso à posição. O que se pode dizer é que a renda com incremento, 
desfrutada por diplomados, poderia ser um pagamento por serem quali-
ficados, em lugar de uma recompensa por serem mais produtivos. 

A motivação para o estudo do investimento em capital humano 
está no fato de se verificar quais os impactos destes incrementos nos 
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diversos aspectos do desenvolvimento sócio-econômico do país, junta-
mente com a análise de sua taxa de retorno salarial e profissional.  

Quando um indivíduo investe em capital humano, seja em edu-
cação, profissionalização, migração ou busca de novos mercados de tra-
balho, que têm um custo inicial, espera a recuperação deste custo 
durante um certo período de tempo. O conhecimento e as habilitações 
do trabalhador, que procedem da educação e da profissionalização, 
incluindo-se o treinamento proporcionado pela experiência, geram um 
certo estoque de capital produtivo. 

Desta forma, a análise será baseada no investimento em capital 
humano, uma vez que este inclui os investimentos acumulados em ati-
vidades como educação, treinamento no emprego e migração e como se 
comportam as taxas de retorno, que estão relacionadas a um nível mais 
alto de ganhos, maior satisfação no emprego no decorrer da vida e uma 
maior apreciação pelas atividades e interesses fora do mercado.  

O artigo está estruturado da seguinte maneira: a seção 2, após a 
introdução, apresenta uma revisão de literatura, que demonstra as evi-
dências de estudos sobre o capital humano, principalmente no que diz 
respeito ao seu investimento e como se comportam os salários quando 
há um aumento de conhecimento educacional. Na Seção 3, será anali-
sado o investimento em capital humano, utilizando os trabalhos de     
Mincer, Schultz e Becker. Essa metodologia permite analisar o compor-
tamento dos salários quando há aumento de capital humano, bem como 
as melhorias na qualidade das forças de trabalho. 

Revisão da literatura 

Existem vários estudos empíricos sobre o capital humano. Tais 
estudos analisam, sob vários aspectos, o investimento neste tipo de ca-
pital e qual o impacto nos salários e distribuição de riqueza dos países. 

Segundo Schultz (1971), as pessoas que adquirem capacidades 
úteis e conhecimentos, sendo estas capacidades e esses conhecimentos 
uma forma de capital, e esse capital seja, em parte, substancial, um pro-
duto do investimento deliberado, que se tem desenvolvido nas socieda-
des ocidentais a um índice muito mais rápido que o capital convencio-
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nal (não humano), e que o seu crescimento pode muito bem ser a carac-
terística mais singular do sistema econômico. Observou-se amplamente 
que os aumentos ocorridos na produção têm sido amplamente compara-
dos aos acréscimos de terra, de homens-hora e de capital físico repro-
duzido. O investimento de capital humano talvez seja a explicação mais 
clara para esta assinalada diferença. 

Muito daquilo que damos o nome de consumo constituem inves-
timento em capital humano. Os gastos diretos com educação, com a sa-
úde e com a migração interna para consecução de vantagens oferecidas 
por melhores empregos são exemplos claros. 

Os trabalhadores transformaram-se em capitalistas, não pela di-
fusão da propriedade de ações da empresa como o folclore colocaria a 
questão, mas pela aquisição de conhecimentos e de capacidades que 
possuem valor econômico. Esse conhecimento e essa capacidade são 
em grande parte o produto de investimento e, combinados com outros 
investimentos humanos são responsáveis predominantemente pela supe-
rioridade produtiva dos países tecnicamente avançados.  

Desta forma, Schultz conclui que os recursos humanos apresen-
tam dimensões tanto quantitativas quanto qualitativas. O número de 
pessoas, a proporção que entra na composição do trabalho útil e as ho-
ras de trabalho são essencialmente características quantitativas. 

Becker (1964 e 1996) ressaltou o papel do capital humano em 
variáveis que vão desde a fertilidade dos casais até diferenças nas taxas 
de crescimento entre países, em uma análise do capital humano. Becker 
começa com a suposição de que os indivíduos decidem sobre educação, 
treinamento, cuidados médicos e outras questões relacionadas a conhe-
cimento e saúde, ponderando custos e benefícios. Benefícios incluem 
ganhos culturais e não monetários junto com melhorias salariais e ocu-
pacionais junto com melhorias salariais e ocupacionais, enquanto que 
os custos em geral dependem principalmente do custo de oportunidade 
(forgone value) do tempo despendido nestes investimentos. O conceito 
de capital humano também cobre trabalho acumulado e outros hábitos, 
até mesmo os vícios nocivos como fumar e usar drogas.  

Quando se refere a retornos dos investimentos em capital huma-
no, Becker enfatiza que a taxa de retorno destes investimentos é direta-
mente proporcional ao estoque de capital humano, argumentando que 
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setores produtores deste tipo de ativo o utilizam mais intensamente co-
mo insumo do que os demais setores da economia. Becker ainda foi 
responsável pela construção de diversos modelos matemáticos para es-
timar empiricamente os retornos de investimento em capital humano e 
seus efeitos sobre a renda dos trabalhadores e o crescimento econômi-
co. 

Orazem e Mattela (1991), no artigo “Human Capital, uncertain 
wage distribuitions, and occupational, and educational choices”, de-
senvolvem um modelo de escolhas educacionais e ocupacionais. Os in-
divíduos assumem que as escolhas são baseadas na maximização de su-
as utilidades, dadas as incertezas de ganhos futuros. O modelo lida com 
equações estimadas que relacionam escolhas profissionais com distribu-
ição de ganhos salariais. Assim, as estimativas razoáveis de produção 
de capital humano e elasticidades de oferta são obtidas por escolhas 
profissionais. 

Geralmente, assume-se que os agentes econômicos selecionam 
suas ocupações para maximizar suas utilidades, podendo-se considerar 
como evidente que qualquer ocupação selecionada por um agente ra-
cional é a melhor escolha ex-ante. 

No mesmo artigo, os autores desenvolvem um modelo de esco-
lhas educacionais e ocupacionais de acordo com suas incertezas. O mo-
delo produz uma especificação da decisão de escolha da carreira. Esta 
especificação mostra que a decisão dependerá da distribuição dos ren-
dimentos por unidade de capital humano e não justifica o caminho do 
significado da distribuição dos ganhos na atividade. 

Em 1992, Becker diz que “a educação e outros capitais humanos 
são importantes para promover o crescimento econômico”. Existem vá-
rios tipos de capital humano: escolaridade, curso de treinamento em 
computador, despesas com planos de saúde, e discursos sobre pontuali-
dade e honestidade também são capitais no sentido de se melhorar a 
qualidade de vida, aumentar os rendimentos, ou simplesmente, estas 
demonstrações caracterizam investimentos em capital humano. 

Entretanto, estas produções humanas, não físicas ou financeiras, 
podem não separar as pessoas por seus conhecimentos, habilidades, sa-
úde ou valores, mas são possíveis para mover as pessoas para vantagens 
físicas e financeiras. 
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De acordo com Becker, o conceito de capital humano permane-
ce suspeito dentro dos círculos acadêmicos que organizam as idéias so-
bre problemas sociais em relação à crença da exploração do trabalho 
pelo capital. 

Durante toda história, poucos países experimentaram longos pe-
ríodos de persistente crescimento nas rendas per capita. Se este cresci-
mento de renda é causado pelo crescimento de terra, plantação e capital 
físico por trabalhador, a diminuição dos retornos pelo capital e terra a-
dicionais eventualmente crescimento adicional. O que tem mais desta-
que é a continuação do crescimento na renda per capita durante os últi-
mos 100 anos nos Estados Unidos, Japão e muitos países da Europa. A 
evidência está significantemente em investimentos em capital humano 
como fator essencial de crescimento econômico. Para a expansão do 
conhecimento técnico e científico é necessário o aumento da produtivi-
dade do trabalho e outros insumos na produção, isto porque quando se 
tem a aplicação deste conhecimento na produção de bens e serviços há 
um aumento no valor da educação, ensino técnico, e treinamento no 
trabalho como fator de desenvolvimento do conhecimento para as pes-
soas (cientistas, estudantes, técnicos, economistas do trabalho, gerentes 
e outros profissionais).   

Em muitos países, que administram o crescimento persistente da 
renda, também têm grandes aumentos na educação e treinamento das 
suas forças de trabalho. Primeiramente, educação elementar torna-se 
universal, então ensino superior expande rapidamente e, finalmente, as 
famílias de renda média e famílias pobres começam a freqüentar o co-
legial.  

Há várias evidências convincentes da relação entre educação e 
progresso econômico, como por exemplo, na comparação do aumento 
da renda per capita em mais de 100 países desde 1960, principalmente 
no Japão, Taiwan e outras economias asiáticas, que demonstraram para 
seus crescimentos, bons treinamentos, educação, dedicação ao trabalho. 
Uma clara demonstração está no Japão, com o aparecimento de varias 
empresas, principalmente após a 2º Guerra Mundial, com um grande 
investimento em tecnologia e excessivo treinamento de seus empregados. 

Uma outra evidência da relação entre capital humano e tecnolo-
gia está na agricultura. No método tradicional, o conhecimento é passa-
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do de pais para filhos e no método moderno, onde são verificados pro-
dutos híbridos, fertilizantes, equipamentos potentes, há a necessidade 
de treinamento e aperfeiçoamento para melhor utilização dos recursos    
disponíveis. 

A educação e o treinamento são também de fundamental impor-
tância para as novas tecnologias e técnicas de produção no setor de bens 
e serviços. Recentes estudos têm demonstrado que com o rápido pro-
gresso industrial, há uma maior procura por trabalhadores com melhor 
educação e são proporcionados mais treinamentos para todos. 

Desta forma, a importância do capital humano para a economia 
está claramente relacionada ao fato de que os ganhos médios aumentam 
com maior educação. Muitos estudos têm mostrado que o ensino supe-
rior e a educação colegial proporcionam aumentos na renda industrial, 
após suas conclusões, o que também demonstram melhores condições 
familiares e possibilidade de ainda investir em outros tipos de capital 
humano. 

Mincer (1994), em seu artigo “The Production of Human Capi-
tal and the Life Cycle of Earnings: Variations on a Theme”, relata sobre 
o fato de que aumento nos salários, devido a experiências, está direta-
mente relacionado ao aumento do estoque de capital humano adquirido. 
Assim, a acumulação de capital humano agregado é um fator para cres-
cimento econômico agregado, bem como a acumulação de capital     
humano individual gera crescimento econômico individual. O modelo 
de acumulação de capital humano favorável no estudo é a função de 
capital humano individual, e oferece uma produtividade baseada na ex-
planação de que os aumentos dos ganhos acontecem com a experiência 
profissional, relacionado diretamente com a acumulação do estoque de 
capital humano. 

A distribuição racional do tempo com investimento exige que a 
maior parte do investimento seja empreendida em idades mais jovens, 
porque os produtos dos investimentos em pessoas mais velhas retornam 
em um período menor para pagamento, sendo então os benefícios pe-
quenos. Desta forma, o adiamento de investimentos em capital humano 
reduz o valor atual dos ganhos líquidos, com os investimentos tornan-
do-se mais caros com o tempo se os custos de oportunidade também são 
mais altos. Isto não aconteceria se a produtividade em aprender cresces-
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se tão rápido quanto a produtividade com ganhos e esta possibilidade é 
verificada quando o custo marginal permanece fixo com o passar do 
tempo. 

Assim, não se pode esperar uma acumulação rápida de capital 
humano porque quando se acrescenta investimento, os retornos diminu-
em, pois os custos sobem com a velocidade de produção e os benefícios 
marginais diminuem com o passar do tempo, devido ao menor período 
de pagamento e à depreciação, que acaba reduzindo os ganhos líquidos. 

Então, para Mincer, o perfil do salário é um resultado de inves-
timento em capital humano, que está relacionado em treinamento no 
trabalho formal e informal, conhecimento, mobilidade do trabalho, que 
envolve tempo em procura de trabalho. 
 

Metodologia 

A teoria econômica dominante de determinação de salário é teo-
ria do capital humano. Seu desenvolvimento está descrito nos trabalhos 
de Jacob Mincer (1957, 1958,1962), Theodore Schultz (1960,1961), e 
Gary Becker (1962, 1964) 

O conceito de capital humano está relacionado à decisão de se 
investir em conhecimento, treinamento, capacitação em cada indivíduo, 
com a intenção de se ter um retorno futuro, que seja de salários ou até 
mesmo promoções e cargos. Especificamente, pode-se dizer que os in-
vestimentos em capital humano estão relacionados a um maior grau de 
instrução (aquisição de mais educação), treinamento no próprio empre-
go, procura de novas oportunidades de trabalho, busca de emprego que 
possa proporcionar maiores salários e até mesmo maiores cuidados com 
a própria saúde. 

Considerando que o desempenho do trabalhador é avaliado con-
forme sua produtividade, quando há uma busca de educação para que os 
conhecimentos sejam ampliados, conseqüentemente este trabalhador se 
torna mais produtivo, com maior habilidade, ocasionando em elevação 
de seu salário. 

O uso do conceito de capital humano proporcionou um avanço 
da teoria econômica no sentido de identificar e racionalizar algumas 

 114 
 



condutas do indivíduo. No tocante à educação há muitos fatores que 
influem na decisão de um indivíduo em aumentar sua escolaridade, po-
rém a obtenção de maiores ganhos salariais passou a ocupar uma posi-
ção de destaque na visão dos economistas. A decisão de estudar é com-
parada a um investimento: o indivíduo permanece na escola até o mo-
mento em que o retorno a um período adicional seja inferior ao do me-
lhor investimento alternativo. 

Desta forma, pode-se dizer que alguns indivíduos fazem deci-
sões de investir em educação com vistas a maximizar os dividendos que 
esperam ter no futuro, derivados de tais gastos em educação, mas não 
estabelecem uma relação de causa e efeito que mostre que estes dife-
renciais de renda são obtidos e/ou causados diretamente por meio de 
educação adicional. 

A educação formal não influencia diretamente a produtividade 
dos indivíduos. Esta seria, na realidade, determinada por outras caracte-
rísticas pessoais como talento, força de vontade, inteligência, etc. Estas 
características não são facilmente observáveis, fazendo com que a edu-
cação formal sirva como um veículo para tal, uma vez que para pessoas 
com tais atributos o “custo” de se educar é menor (e, portanto, a taxa 
interna de retorno do investimento em educação tende a ser maior). As-
sim, estes indivíduos seriam induzidos a educar-se de modo a demons-
trar ao mercado de trabalho sua produtividade, e então obter maiores 
salários. É importante ressaltar que os atributos fundamentais para a 
produtividade não são diretamente afetados pela educação formal. 

Segundo Hinchliffe (1987) a  educação serviria, então, sim-
plesmente como um “mecanismo de seleção” facilitando a tarefa dos 
empregadores de identificar os indivíduos que tenham uma habilidade 
natural ou capacidade cognitiva superior que os tornem mais eficientes, 
ou mais capazes de beneficiar-se do treinamento no trabalho. A educa-
ção pode ser considerada como um indicador da facilidade com que os 
indivíduos assimilarão suas tarefas através de treinamento, pois a maior 
permanência de alguns indivíduos na escola pode significar que são 
mais persistentes, determinados, inteligentes, etc. Assim, a educação 
formal agiria como um “filtro”, um mecanismo de triagem, de modo a 
permitir inferir o potencial produtivo dos indivíduos sem afetar neces-
sariamente a sua produtividade. 

 115 
 



Do ponto de vista macroeconômico, a teoria do capital humano 
constitui-se num desdobramento e/ou complemento, como situa         
Schultz, da teoria neoclássica do desenvolvimento econômico. De acor-
do com a visão neoclássica, para um país sair do estágio tradicional ou 
pré-capitalista, necessita de crescentes taxas de acumulação consegui-
das, em médio prazo, pelo aumento necessário da desigualdade. O in-
vestimento no “fator humano” passa a significar um dos determinantes 
básicos para o aumento da produtividade e elemento de superação do 
atraso econômico.  

Do ponto de vista microeconômico, constitui-se no fator expli-
cativo das diferenças individuais de produtividade e de renda, e conse-
qüentemente, de mobilidade social. 

Com base no modelo descrito no trabalho de Mincer (1994), fo-
ram estimados os dados para investimento em capital humano, confor-
me a função: 

 
µβββββββββ +++++++++= 88776655443322110 XXXXXXXXLnW  

onde: 
LnW = variável salário logaritmizada 
β0 = Coeficiente linear (constante da regressão) 
β1 = Parâmetro de experiência na regressão de salários 
X1 = variável que representa a experiência no ano de 1999 
β2 = Parâmetro de experiência ao quadrado na regressão de salários 
X2 = variável que representa a experiência ao quadrado no ano de 1999 
β3 = Parâmetro do mercado formal na regressão de salários 
X3 = variável que representa o trabalho formal no ano de 1999 
β4 = Parâmetro do mercado informal na regressão de salários 
X4 = variável que representa o trabalho informal no ano de 1999 
β5 = Parâmetro de ensino de 1º grau na regressão de salários 
X5 = variável que representa o ensino de 1º Grau no ano de 1999 
β6 = Parâmetro de ensino de 2º grau na regressão de salários 
X6 = variável que representa o ensino de 2º Grau no ano de 1999 
β7 = Parâmetro de ensino de 3º grau na regressão de salários 
X7 = variável que representa o ensino de 3º Grau no ano de 1999 
β8 = Parâmetro de ensino de Pós-Graduação na regressão de salários 
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X8 = variável que representa o ensino de Pós-Graduação no ano de 
1999 
µi = termo do erro (perturbação aleatória com média zero e variância 
constante) que visa representar as variáveis que estão fora do modelo 
mas que causam influem. 

O Método dos Mínimos Quadrados Ordinários será utilizado pa-
ra estimar os coeficientes βi e serão consideradas as hipóteses clássicas 
com respeito ao termo aleatório µi. 

Os dados têm como base o ano de 1999 da PNAD – Pesquisa 
Nacional de Amostra de Domicílios/Instituto Brasileiro Geográfico e 
Estatístico/IBGE. 

Também serão calculadas as taxas de retorno dos investimentos 
em capital humano, que demonstram a influência nos ganhos líquidos 
dos incrementos de cada tipo de capital humano: 

 

eduX
LnWTR
∂
∂

=  

onde: 
TR = taxa de retorno dos investimentos em capital humano 
∂LnW = derivada da variável salário logaritmizada 
∂Xedu = derivada de cada variável dependente relacionada à educação 
 

Análise dos resultados 

De acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostragem 
domiciliar – PNAD, a composição da mão-de-obra nos setores formal e 
informal é de 117.705 trabalhadores. O modelo a ser estimado tem co-
mo objetivo central apenas analisar os efeitos dos investimentos em ca-
pital humano em relação aos ganhos salariais. O principal problema 
com os investimentos após anos de estudos é a escassez de informações 
a respeito de seus custos. O modelo básico de capital humano é essen-
cialmente um modelo de equilíbrio de longo prazo. 

Para se estabelecer a relação entre as variações na experiência, 
experiência ao quadrado, mercado formal e informal e educação especi-
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ficada por certificados de 1º grau, 2º grau, 3º grau e Pós-Graduação dos 
trabalhadores, no ano de 1999, foi utilizado um modelo econométrico, 
onde a variável dependente é o salário. Os coeficientes da equação de 
salário foram estimados pelo Método dos Mínimos Quadrados Ordiná-
rios e admite-se que a função é log-linear porque é mais adequada a hi-
pótese de que o termo estocástico seja proporcional aos salários recebi-
dos, uma forma de evitar o problema da heteroscedascidade. 

A estatística “F”, Snedecor, que testa os parâmetros em conjun-
to, mostrou que os testes calculados no modelo ajustado para os setores 
formal e informal como um todo é significativo ao nível de significân-
cia de 1%, implicando na rejeição da hipótese nula e, em troca, aceitan-
do a hipótese alternativa de não nulidade do conjunto dos parâmetros 
estimados e concluindo-se pela existência da regressão. 

Calculou-se o teste “t” com o objetivo de testar os parâmetros 
estimados individualmente, relacionando cada variável explicativa X 
com a variável dependente (salário dos trabalhadores). No modelo ajus-
tado, o teste “t” para todas as variáveis explicativas mostrou-se estatis-
ticamente diferentes de zero ao nível de significância de 1%, implican-
do na rejeição da hipótese nula, de não nulidade das variáveis estima-
das, aceitando a hipótese alternativa de que as mesmas influenciam es-
tatisticamente os salários.  

O coeficiente de determinação múltipla R² (cross-section) calcu-
lado para a equação estimada foi de 0,321, o que nos permite afirmar 
que cerca de 32,10% das variações nos salários dos trabalhadores são, 
explicadas pelas variações ocorridas nas variáveis independentes do 
modelo estimado. O restante 67,9% é explicado por outras variáveis 
que não estão no modelo. 

O teste de Durbin-Watson foi utilizado para detectar a correla-
ção serial, que é simplesmente a razão entre a soma das diferenças ao 
quadrado nos sucessivos resíduos e a soma dos quadrados dos resíduos. 
O teste se baseia nos resíduos estimados que são calculados na análise 
da regressão. O teste demonstra um valor de 1,479, o que significa que 
o modelo apresenta uma autocorrelação serial de 1ª ordem nos resíduos. 
Mesmo sendo este teste muito conhecido, ele não demonstra muita con-
fiabilidade, devendo ser feita uma análise mais detalhada, pois contraria 
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a hipótese do modelo de regressão linear de que os resíduos são não-
autocorrelacionados. 

Os sinais são consistentes com a teoria do capital humano de 
Mincer (1962). As variáveis explicativas refletem e captam a deprecia-
ção do capital humano, isto é, à medida que o indivíduo adquire mais 
experiência, aumentam as oportunidades de emprego, até alcançar um 
determinado ponto, para depois a participação efetiva começar a redu-
zir, refletindo os retornos decrescentes do capital humano. Com o au-
mento no número de anos de escolaridade – educação – cresce a chance 
das pessoas conseguirem trabalho. Segundo a teoria do capital humano 
de Mincer (1962), a função salário é considerada côncava com relação à 
experiência. 

No modelo ajustado, a taxa de retorno da educação foi de 
80,10%. Esse resultado nos ajuda a ter uma idéia acerca da importância 
dos anos de escolaridade com relação aos salários dos trabalhadores nos 
setores formal e informal. 

Os coeficientes positivos das variáveis 2º grau, 3ºgrau e Pós-
Graduação na equação estimada mostram que há uma variação positiva 
dos trabalhadores com certificados mais avançados, o que proporciona 
maiores ganhos em comparação aos níveis menores. As taxas de retorno 
representam 19,30% (2º grau), 43,90% (3ºgrau) e 13,70% (Pós-
Graduação). 

Vale destacar que a recente estabilização econômica pela qual 
passou a economia brasileira criou uma expectativa de ganhos no mer-
cado que estimulou o investimento em escolaridade. Sabe-se que o 
crescimento econômico é derivado de um processo de desequilíbrio, 
caracterizado por diferentes setores da economia impulsionada por dife-
rentes taxas. 

Conclusão 

A idéia de se investir em capital humano apresenta resultados 
positivos. Neste estudo foi verificada a importância de se investir em 
capital humano, principalmente no que diz respeito ao acréscimo de e-
ducação/escolaridade, levando-se em conta os mercados formal e in-
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formal, tomando-se como base o ano de 1999. Com o aumento do capi-
tal humano há notoriamente um aumento nas oportunidades dos traba-
lhadores tanto em empregos, como promoções de cargos e, conseqüen-
temente, em aumentos de salários. Assim, pode-se concluir que o im-
pacto da educação neste estudo, ou treinamento, ou qualquer que seja o 
capital humano em outras situações, tem fundamental e decisiva impor-
tância no que tange a distribuição de rendimentos e ganhos salariais. 
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Aquisição de líquida vibrante pós-vocálica em crianças de  
Bauru-SP e Brasília-DF 
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Resumo: Este trabalho objetivou caracterizar como as crianças de   
Brasília e Bauru adquirem o arquifonema {R}. Participaram 100 crian-
ças de Bauru e 100 crianças de Brasília,em idade pré-escolar, de 3 anos 
a 5 anos e 11 meses. Os sujeitos foram submetidos às provas de nomea-
ção, repetição de palavras e coleta de fala espontânea, fora de sala de 
aula. Concluiu-se que a aquisição ocorre de forma significativamente 
diferente entre crianças das duas cidades. Em Bauru houve substituição 
por /y/ e omissão. Em Brasília houve somente substituição. A região do 
falante deve ser levada em consideração na avaliação fonoaudiológica. 
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Introdução 
 
O Brasil, colonizado por Portugal, sofreu influências culturais 

de vários povos. Além dos próprios colonizadores, influenciaram na 
formação da língua portuguesa brasileira, os espanhóis, holandeses, 
franceses, italianos, além do indígena nativo e negro escravo vindo com 
os brancos europeus. Os elementos das culturas indígenas e negras fun-
diram-se aos da cultura dos colonizadores, promovendo uma miscige-
nação cultural, caracterizando um sincretismo (CÁRCERES, 1980). 

Em estudos sobre o desenvolvimento da língua portuguesa no 
Brasil, a literatura aponta para uma tendência histórica em se considerar 
o português brasileiro como uma língua uniforme, desconsiderando o 
caráter pluriétnico, pluricultural e plurilíngüe que permeou seu surgi-
mento desde os primórdios da colonização (MATTOS E SILVA, 1989; 
LUCCHESI, 1994; LOBO, 1994). Na realidade, a unidade lingüística 
no Brasil é um mito, mantido até a atualidade, mas desmascarado em 
trabalhos da dialetologia (MATTOS E SILVA, 1989; LOBO, 1994). 

Segundo Lucchesi (1994), as variações podem ser divididas em 
variação social, quando se refere a diferenças nas freqüências de fone-
mas em certos segmentos sociais; e em variação estilística, quando se 
refere a diferenças observadas na fala de um indivíduo em situações 
diversas de comunicação. Em fonética, variação significa que um som 
pode ser substituído por outro sem que se altere o significado do vocá-
bulo (DUBOIS, 1995). A variação dependerá de parâmetros como a po-
sição do fonema na sílaba (variante posicional ou alofone), o estado 
emocional do falante (variante estilística), ou ainda, não depender de 
qualquer parâmetro (variante livre).  

As diferenças dialetais do português brasileiro permitem varia-
ções lingüísticas como a neutralização. Trata-se de um fenômeno foné-
tico em que dois fonemas perdem seus traços distintivos e aparecem 
como um único fonema em determinadas posições do vocábulo  
(TRUBETZKOY, 1969). A neutralização ocorre em sílabas átonas para 
as vogais /e/ e /o/ na cadeia de fala dos indivíduos da maioria das  
regiões do país (DUBOIS, 1995), com exceção da região sul e parte da 
sudeste, como em ['detʃi] ou em [ku'lɛʒyu]. 
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Outro exemplo de variação existente no português brasileiro é o 
arquifonema {R}, que é utilizado em posição pós-vocálica ou coda. No 
português, se a ponta ou o dorso da língua vibra em um determinado 
ponto da cavidade oral, temos as consoantes vibrantes /ɽ, ɾ, R, r/. Se há 
uma única vibração, ocorre a vibrante simples /ɾ/ ; se há mais de uma 
vibração, produzem-se as vibrantes múltiplas alveolar /r/ ou uvular /R/ ; 
se a ponta da língua se dobra para trás, temos ainda a vibrante simples 
retroflexa /ɽ/ (COUTO,1997). A vibrante múltipla uvular /R/ é utilizada 
na maior parte das regiões do país no início de sílabas, como em /‘Rato/ 
e /‘kaRo/. A vibrante simples ocorre em posição intervocálica, no inte-
rior dos vocábulos /a’ɾaɾa/ ou, ainda, em posição pós-vocálica /‘poɾko/.  

O que ocorre, então, no português falado, é a substituição da vi-
brante /R/ em posição pós-vocálica (coda), tanto no final como no inte-
rior da palavra, por sua variante livre fricativa velar surda [x] ([‘xato] 
[‘kaxo]). Esse som pode ser produzido como vibrante simples  
/ɾ/-/‘poɾko/, ou fricativa velar surda [x] ([‘poxko]). Em São Paulo, sul 
de Minas, Mato Grosso e sul de Goiás, há o chamado “r caipira”, que é 
a vibrante simples retroflexa representada na Internacional Phonetic  
Association (IPA) por [ɽ]  como no vocábulo [‘poɽko] (COUTO, 1997). 

Os falantes do português brasileiro utilizam-se de variantes di-
versas dependendo da região onde moram. Conseqüentemente, as cri-
anças em fase de aquisição fonêmica, ficam em contato com os fonemas 
falados na sua região. Durante o período de aquisição, as crianças fa-
zem uso de processos fonológicos antes de produzirem corretamente 
um determinado fonema. Esses processos têm por objetivo facilitar as-
pectos complexos em termos articulatórios, motores ou de planejamento  
(BEFI-LOPES, GÂNDARA e ARAÚJO, 2003). Os processos fonológi-
cos são naturais, derivando de necessidades e dificuldades articulatórias 
e perceptuais do ser humano; são inatos, pois são limitações que nas-
cem com a criança e precisam ser eliminadas quando as produções re-
sultantes não fazem parte do sistema de sua língua; e são universais, 
pois todas as crianças apresentam (YAVAS, HERNANDORENA e  
LAMPRECHT, 2001). As simplificações fonológicas, utilizadas na fase 
de aquisição fonêmica, vão desaparecendo com o aumento da capacida-
de em perceber e produzir o som adequadamente. 
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Os processos podem alterar a estrutura silábica por meio de a-
pagamento (omissão), inserção ou troca de posição do fonema ou da 
sílaba. Podem promover, também, a substituição de um fonema por  
outro, caracterizando o processo de substituição. Cigana et al. (1995) e 
Yavas, Hernandorena e Lamprecht (2001) descrevem o apagamento de 
líquida ou de líquida final como um processo de estrutura silábica para 
o fonema /r/ em posição pós-vocálica (coda) e a semivocalização da 
líquida como um processo de substituição que ocorre durante a aquisi-
ção do referido fonema.  

A proposta desse trabalho é, portanto, detectar a existência de 
diferenças na aquisição fonêmica específica do arquifonema {R} em 
posição de coda medial ou final, em crianças com idade pré-escolar mo-
radoras da cidade de Brasília-DF, onde se utiliza a variante fricativa 
velar surda [x], e da cidade de Bauru-SP, onde os falantes adultos usam 
a variante vibrante retroflexa [ɽ]. Objetivamos, ainda, caracterizar o uso 
de diferentes simplificações fonológicas que aparecem no processo de 
aquisição de tal fonema em ambas as cidades. 

 126 
 



 
Material e Método 
 
Casuística 
 

Foram selecionadas 200 crianças, 100 de Brasília - DF e 100 de 
Bauru - SP, com idades variando entre 3 anos e 5 anos e 11 meses, de 
ambos os sexos, matriculadas em pré-escolas particulares de ambas as 
cidades.  

As 100 crianças de cada cidade foram divididas em 6 grupos  
etários, sendo cada um deles preenchido pelo mesmo número de meni-
nas e meninos. 

 
Grupo 1 - 3:0 a 3:6 anos 
Grupo 2 - 3:7 a 4:0 anos 
Grupo 3 - 4:1 a 4:6 anos 
Grupo 4 - 4:7 a 5:0 anos 
Grupo 5 - 5:1 a 5:6 anos 
Grupo 6 - 5:7 a 5:11 anos 
 
Os sujeitos foram selecionados a partir do preenchimento, pelo 

professor, do protocolo de identificação, constando de um questionário 
sobre desenvolvimento de fala, de audição e de aprendizagem dos sujei-
tos, para detectar a existência de alguma queixa sobre esses aspectos. O 
protocolo também incluía questões sobre contato dos indivíduos com 
línguas estrangeiras. Dessa forma, participaram apenas os sujeitos que 
não tivessem contato com outra língua e não apresentassem qualquer 
alteração de fala que pudesse interferir nos achados. 

 
Procedimento de coleta 
 

Cada criança fora solicitada a nomear o álbum de 30 figuras 
(nomeação) e repetir a lista de 30 palavras (imitação) com vocábulos 
contendo todos os fonemas do português em, pelo menos, uma das po-
sições silábicas (inicial, medial, final). Apenas cinco palavras não pos-
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suíam arquifonema (/r/ pós-vocálico), a fim de inserir fonemas menos 
freqüentes na lista testada. O fonema enfocado apareceu precedido das 
sete vogais orais do português (/a/, /ɛ/, /e/, /i/, /ɔ/, /o/, /u/) em posição 
de coda medial ou final (anexo1).   

Para evitar a contaminação da amostra, as avaliadoras utilizaram 
na prova de repetição de lista de palavras a variante predominante de 
cada cidade, ou seja, em Bauru as provas foram realizadas emitindo-se 
a variante vibrante retroflexa /ɽ/ e em Brasília, emitindo-se a fricativa 
surda velar /x/. Foi realizada a gravação, em fita cassete, da amostra de 
fala espontânea dos sujeitos, solicitada por meio de perguntas cotidia-
nas como: “O que você vê na televisão?”, “Com o que você gosta de 
brincar?”, até que a criança emitisse espontaneamente o fonema estuda-
do em suas respostas. O objetivo de mais essa coleta foi observar a e-
missão do /r/ pós-vocálico em situação não dirigida, para estudar possí-
vel ocorrência de variação estilística. Tomou-se nota da emissão em 
protocolo de avaliação, concomitantemente à realização das provas. A 
duração da avaliação foi de, aproximadamente, 20 minutos. 

 
Análise das respostas 
 

Quanto à emissão do arquifonema {R} especificamente, foram 
utilizados os seguintes critérios para avaliar as respostas dos sujeitos: 

As emissões foram consideradas adequadas tanto para a variante 
[x] em Brasília - DF quanto para a variante [ɽ] em Bauru - SP.  

- As contaminações que ocorreram foram consideradas adequa-
das, já que a emissão avaliada em determinado vocábulo estava presen-
te (por exemplo: /kaR’dɛRnU/).  

- Nos casos em que a criança não emitiu qualquer som para o /r/, 
consideramos omissão em ambas as cidades.  

- As migrações do fonema (por exemplo: /kaR’dɛnU/) também 
foram consideradas omissões, visto que o fonema avaliado, precedido 
de vogal específica, não fora emitido, em determinado vocábulo.  

- Nos casos em que o sujeito emitiu um som diferente das vari-
antes esperadas para o arquifonema {R}, considerou-se que houve subs-
tituição do mesmo. 
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- Os arquifonemas foram analisados levando-se em considera-
ção a vogal precedente e sua posição no vocábulo (medial e final). Co-
mo um fenômeno previsto para o português brasileiro, a neutralização 
ocorrida nas vogais átonas /e/ e /o/ anteriores ao arquifonema foi consi-
derada adequada, como /kuR’ʧina/. 

As simplificações fonológicas que apareceram nos demais fo-
nemas que não o arquifonema {R}, não foram levados em conta, duran-
te a análise dos dados, visto que se apresentavam dentro do esperado 
para as idades. 

Foram consideradas como troca de vocábulo os casos em que 
não houve emissão do vocábulo correspondente à figura ou, ainda, 
quando não houve emissão de qualquer vocábulo. 
 
Análise Estatística 
 

Utilizou-se Análise Descritiva, inicialmente. Com a definição 
das variáveis relevantes para o estudo, realizou-se uma Análise  
Multivariada, utilizando-se Equações de Estimação para modelos linea-
res generalizados com distribuição binomial. A utilização desse recurso 
deveu-se ao fato de uma mesma criança produzir várias emissões, não 
sendo conveniente supor independência entre as observações. 

 
 

Resultados e Discussão 
 
 

Processos de simplificações fonológicas 
 

Inicialmente, realizou-se uma análise descritiva dos dados, na 
qual encontramos diferenças nas simplificações fonológicas utilizadas 
pelos sujeitos, durante a aquisição do arquifonema {R}, nas duas cida-
des estudadas. 
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Figura 1: Proporções de emissões do arquifonema {R} das crianças de Bauru por 
grupos etários. 

 

Na cidade de Bauru, os falantes utilizam a variante vibrante re-
troflexa para emitir o arquifonema {R}. Este som é produzido na região 
anterior da cavidade oral. Algumas crianças que ainda não conseguiram 
emitir corretamente este som não emitiram nenhum outro fonema, o que 
caracterizou a omissão do som. Isso correspondeu a 15% de todas as 
emissões do arquifonema na amostra. Mezzomo (2004), em seu estudo 
sobre a aquisição da coda, observou grande incidência de omissões tan-
to na coda final (23,53%) como na coda medial (56,59%). Seu trabalho 
foi realizado na Região Sul, que utiliza a vibrante simples nessas pro-
duções. A autora refere que a estratégia de omissão parece ser a mais 
utilizada por crianças em fase de aquisição do referido som.  

Outras crianças do presente estudo tentaram emitir um som  
aproximado do que era ouvido e utilizaram a semivogal /y/. A incidên-
cia de semivocalização foi menor que a de omissão, correspondendo a 
10% da amostra. Ambos os sons /ɽ/ e /y/ são produzidos com elevação 
de ponta de língua na porção anterior da cavidade oral.  

O resultado acústico final é aproximado. De acordo com Cigana 
et al. (1995) e Yavas, Hernandorena e Lamprecht (2001), os processos 
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fonológicos visam minimizar as dificuldades articulatórias, preservando 
ao máximo as características perceptuais da fala, para que a inteligibili-
dade não seja prejudicada. Esse processo de semivocalização foi obser-
vado por Mezzomo (2004), porém com incidência bem menor que a 
omissão: 1,09% para coda medial e 10,92% para coda final.  
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Figura 2: Proporções de emissões do arquifonema {R} das crianças de  

Brasília por grupos etários. 
 

Já na cidade de Brasília, os falantes utilizam a vibrante uvular 
ou a fricativa velar, ambas produzidas na região posterior da cavidade 
oral e caracterizadas por fraca intensidade. As crianças, quando não 
conseguiram emiti-lo corretamente, não produziram nenhum som em 
seu lugar. Isso aconteceu com cerca de 25% das emissões de arquifo-
nema da amostra. Ocorreram substituições na cidade de Brasília 
(0,17%) que não foram caracterizadas pela permuta do arquifonema 
{R} por /y/, como em Bauru, mas sim pelo uso de /w/ ou /s/ (por exem-
plo: [Re’vɔwvew] e [kus’ʧina]). Sua incidência foi insignificante. A 
busca pela semelhança acústica no uso de um processo fonológico  
(CIGANA et al.,1995) produziu maior número de omissões que substi-
tuições, em Brasília. 

Observou-se que, tanto as crianças de Bauru como as de Brasília 
utilizam a omissão como simplificação fonológica para o arquifonema 
{R}, porém em menor incidência do que o observado no Sul do país por 
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Mezzomo (2004). As substituições por semivogais, no entanto, ocorre-
ram com maior incidência em Bauru e menor em Brasília, comparando-
se com os achados na Região Sul. 

 

Aquisição de líquida vibrante em posição pós-vocálica 

Para análise das emissões, levando em consideração as variáveis 
vogal precedente ao arquifonema, posição do arquifonema no vocábulo, 
cidade e grupo etário, utilizaram-se Equações de Estimação. A Análise 
Inferencial considerou apenas as emissões adequadas. As omissões e 
substituições do fonema estudado, além das produções de outras pala-
vras (trocas de vocábulos) não fizeram parte dessa etapa.  

O estudo da Razão de Chances e Probabilidades demonstrou que 
as chances de uma criança de Brasília, do grupo etário 1, emitir o ar-
quifonema de acordo com o esperado são maiores que as chances de 
uma criança de Bauru para todas as vogais precedentes, com exceção 
do arquifonema precedido pelas vogais /e/ e /ɛ/ em posição final na pa-
lavra. A produção adequada de tais sons mostrou-se mais fácil de acon-
tecer em Brasília que em Bauru. No grupo etário 2, verificou-se um 
aumento significativo da probabilidade de emissão adequada para todas 
as combinações de vogais com o arquifonema. Esse aumento, no entan-
to, não é igual para as duas cidades. Para o arquifonema precedido da 
vogal /ɛ/ na posição final da palavra, a chance da criança de Bauru e-
mitir adequadamente é de 23 vezes, enquanto em Brasília, esta chance é 
de 0.08 vezes. 

Os grupos 3 e 4 apresentaram as mesmas probabilidades de e-
missão adequada, mostrando-se maiores que nos grupos etários anterio-
res. No grupo 5, a probabilidade das crianças de Bauru emitirem o ar-
quifonema como o esperado mostrou-se bem maior que nas de Brasília, 
com exceção dos arquifonemas precedidos por /i/ e por /ɔ/ em coda 
medial na palavra, que, em Brasília, mostrou-se maior. O melhor de-
sempenho das crianças bauruenses em relação às brasilienses manteve-
se no grupo 6.  No arquifonema precedido pela vogal /ɛ/ em coda fi-
nal, por exemplo, a chance de uma criança bauruense emitir adequada-
mente é de 83 vezes, enquanto que em Brasília foi de 0.01 vezes.  
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Os dados colhidos nas amostras de fala espontânea apresenta-
ram o mesmo padrão fonológico das emissões evocadas com álbum de 
figuras em relação ao uso das variantes do arquifonema {R} e dos pro-
cessos fonológicos. 

A probabilidade de emissão correta aumentou nas crianças mais 
velhas da amostra. No grupo 1, as crianças de Brasília apresentaram 
menor chance de emitir o som corretamente e, a partir do grupo 2 apre-
sentaram essa probabilidade maior.  

Mesmo as crianças mais velhas brasilienses (grupo 6) possuíam 
pequena probabilidade de emitir o fonema /r/ em posição final. Vale 
lembrar, porém, que, mesmo os adultos falantes do português em Brasí-
lia, não produzem tal fonema em coda final, sendo a omissão desses 
sons não um processo de simplificação durante a aquisição, mas, talvez 
uma variação social da produção dos falantes da região. Boone e Plante 
(1994) enfatizam a importância dos sons produzidos pelos falantes de 
referência (pais, familiares, babás) para a aquisição dos sons da fala e 
da linguagem verbal. 

Com essa análise, pode-se afirmar que as crianças de Bauru  
apresentam maior facilidade para emitir adequadamente o arquifonema 
{R}, independentemente da vogal precedente, atingindo uma percenta-
gem de emissões adequadas maior que 60% para todos os grupos etá-
rios. 

De acordo com Boone e Plante (1994), fonemas como /r/ e /l/ 
ainda são utilizados de forma inconsistente por crianças normais de  
5 anos. Isto quer dizer que as crianças começam a adquirir as consoan-
tes líquidas por volta dos 3 anos, mas, ainda aos 5 anos, elas podem uti-
lizar simplificações fonológicas para esses fonemas sem que seja consi-
derado atraso de fala. Cigana et al. (1995), avaliando 130 crianças ma-
triculadas em creches da prefeitura de Santa Maria, Rio Grande do Sul, 
observaram apagamento da líquida não-lateral, em posição pós-vocálica 
medial em 65% dos sujeitos e final em 25% dos sujeitos, com porcenta-
gem de emissões maior que 25% do total de emissões. A semivocaliza-
ção da líquida não-lateral ocorreu apenas em 19,4% dos sujeitos, perfa-
zendo um total de emissões menor que 25%. Esse processo foi conside-
rado superado aos 5 anos, devido à baixa incidência. Wertzner (1995) 
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observou simplificações das líquidas tanto na prova de nomeação como 
na de imitação até 5:7 - 6 anos. Wertzner, Galea e Almeida (2001), em 
estudo sobre os processos fonológicos de aquisição da líquida velar em 
posição pós-vocálica, observaram o uso de omissão e substituição em 
crianças de 2:1 a 3:0 anos.  

Lamprecht (2004) apresenta critérios de aquisição que a literatu-
ra aponta e conclui que entre 80 e 86% de emissões corretas, a maior 
parte dos autores considera o fonema adquirido. Observando novamente 
as Figuras 1 e 2, nota-se que, de acordo com tal critério, as crianças de 
Bauru adquiriram o {R}aos 4:1- 4:6 anos (grupo 3) e as de Brasília aos 
5:7 - 5:11 anos (grupo 6). Os estudos realizados na Região Sul descre-
vem a aquisição da coda final e medial aos 3:10 anos (LAMPRECHT, 
2004). 

 

Desenvolvimento do vocabulário 

Ao se comparar as respostas ao álbum de figuras com os de lista 
de palavras, notou-se que não ocorreram trocas de vocábulos nas res-
postas da lista, por se tratar de um teste em conjunto fechado, no qual a 
alternativa de resposta é apresentada, diferente do álbum de figuras, que 
é um teste em conjunto aberto, que fornece possibilidade da criança cri-
ar uma alternativa de resposta. 

Alguns vocábulos apresentaram-se como uma dificuldade para 
uma parte das crianças mais novas (grupo 1) da amostra visto que não 
pertenciam a seu repertório. Tais vocábulos foram, porém, mantidos na 
lista de palavras e figuras. Analisando as figuras 1 e 2, observa-se que o 
domínio de vocabulário aumenta conforme a idade. Com o aumento da 
idade cronológica diminuiu o número de trocas de vocábulos caracteri-
zando maior domínio de vocabulário. Este domínio é dependente da 
vivência de cada criança, variando de um sujeito para o outro  
(CASANOVA, 1992). Quanto maior a idade, maior as experiências da 
criança com sua língua.  

 

Conclusões 
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Este trabalho demonstrou que há diferenças importantes na uti-
lização de simplificações fonológicas durante o processo de aquisição 
do arquifonema {R} de crianças oriundas das cidades de Bauru-SP e de 
Brasília-DF, localizadas em regiões diferentes do país. A diferença é 
observada também ao se comparar os presentes resultados com os da 
literatura, principalmente os dados levantados na Região Sul. 

Esse fato leva-nos a refletir sobre o padrão de normalidade de 
aquisição de fala, para cada fonema específico, utilizado de forma uni-
forme em todo território brasileiro. Estudos caracterizando o tipo de 
simplificação utilizado e a idade de aquisição completa de cada fonema 
do português, principalmente daqueles que possuem variantes específi-
cas produzidas em regiões diversas do país, seriam importantes para 
melhor avaliação e tratamento dos atrasos e distúrbios da aquisição de 
fala.  
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Anexo 1 

 
 

Lista de Palavras 
CERVEJA URSO 
ARMÁRIO CORDA 
BARCO DINHEIRO 
PERNA BERÇO 
BORBOLETA PORTA 
CHAVE CORTINA 
GARFO PERFUME 
REVÓLVER GUARDA-CHUVA 
TARTARUGA BARBA 
SORVETE PRESENTE 
CADERNO COLHER 
COLAR TESOURA 
MORCEGO FLOR 
LÁPIS PORCO 
CIRCO JORNAL 

− 
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 138 
 



                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Editora Sol Soft’s e Livros Ltda 
Rua Borges de Figueiredo, 932 

Mooca, São Paulo, SP - CEP: 03110001 
FONE: (11) 6292-1377 - FAX: (11) 6096-7062 

E-mail: sar-sol@ibest.com.br 
 

 139 
 


	Revista do Centro de Ensino Superior Unificado de
	Volume 1                                  Nº 2  �
	Sociedade Objetivo de Ensino Superior
	Presidente
	Diretor Administrativo
	Diretor Financeiro
	Diretor Pedagógico
	Centro de Ensino Superior Unificado de Brasília
	Diretor Geral
	Coordenadora Geral
	Secretário Geral
	Comissão Editorial
	Produção Gráfica
	Editoração Eletrônica
	Revisão
	Capa
	Volume 1, Nº 2, 2004              ISSN 1807-4855
	SUMÁRIO
	
	IMAGEAMENTO DA SUPERFÍCIE BASEADO NA CONDUTIVIDA�

	Mônica Giannoccaro Von Huelsen..................�
	Fabio Nogueira Carlucci...................................................................... 87
	Ronaldo Augusto da Silva Fernandes.................................................107
	Isabella Monteiro de Castro Silva...................................................... 123



