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APRESENTAÇÃO 

A obra intitulada “Desafios atuais nas ciências agrárias vol.1”, publicada pela 
Brazilian Journals Publicações de Periódicos e Editora, apresenta um conjunto de 
quatorze capítulos que visa abordar diversos trabalhos voltados para a área das ciências 
agrárias e o para o agronegócio. 

Logo, os artigos apresentados neste volume abordam: A adaptabilidade e 
estabilidade de cultivares de trigo na região norte do Rio Grande do Sul, com maiores 
rendimentos de grãos as cultivares Ametista, Marfím, ORS Vintecinco, TBIO Mestre, 
TBIO Sintonia e TBIO Sinuelo, e em relação à qualidade dos grãos, Ametista, Jadeíte 
11, ORS Vintecinco e Topázio. Outro trabalho que será apresentando ao longo do livro 
é um estudo das operações da cadeia do algodão na Cooperativa Agroindustrial 
Holambra II, mormente as operações de plantio, colheita, beneficiamento e 
armazenamento e destinação dos subprodutos. De natureza básica, enfoque 
qualitativo e objetivos descritivos exploratórios, utilizando a abordagem do estudo de 
caso, subsidiado pela pesquisa bibliográfica. Também será discorrido um traballho 
sobre o impacto do bem-estar animal para o agronegócio aplicado à  bovinocultura no 
Brasil, entre outros. 

Desta forma, agradecemos aos autores por todo esforço e dedicação que 
contribuíram para a construção dessa obra, e esperamos que este livro possa 
colaborar para a discussão e entendimento de temas relevantes para a área das 
ciências agrárias, orientando docentes, estudantes, gestores e pesquisadores à 
reflexão sobre os assuntos aqui apresentados. 

 
     

Desejo à todos uma ótima leitura! 
Profª.Drª Dariane Cristina Catapan 
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CAPÍTULO 01 

CAPITAL HUMANO IMIGRANTE: ESTUDO DA DIVERSIDADE CULTURAL E A 
INFLUÊNCIA ORGANIZACIONAL NA AGROINDÚSTRIA DE XAXIM-SC 
 
Jerri Kallebe da Silva 
Especialista em Concepções Multidisciplinares em Leitura 
IFSC - Instituto Federal de Santa Catarina 
Endereço: Rua Dirceu Giordani, N° 1436, Condominio Sete de Setembro, APTO-
201,  Bairro Jardim Tarumã, Xanxerê - SC, Cep 89820-000 
E-mail: Jerre23silva@gmail.com 
 
RESUMO: O presente artigo apresenta os resultados da pesquisa de campo, realizada 
em 2017, tendo como objetivo retratar a inserção de imigrantes haitianos e 
senegaleses na agroindústria do município de Xaxim em Santa Catarina. 
Metodologicamente a pesquisa se caracterizou como qualitativa e quantitativa. 
Utilizando o método indutivo e fenomenológico, com nível de pesquisa exploratório e 
tendo um delineamento bibliográfico e documental, o que possibilitou criar um 
panorama amplo na sondagem da real situação das diásporas no ambiente de 
trabalho. A amostra populacional abrange os colaboradores e líderes nativos e 
colaboradores imigrantes, sendo o público imigrante constituído por haitianos e 
senegaleses. A pesquisa aponta resultados referentes às  principais dificuldades dos 
imigrantes no ambiente de trabalho, sendo constatadas a dificuldade de comunicação, 
descriminação e racismo como principal barreiras à inserção dos imigrantes no 
ambiente de trabalho. O destaque desta pesquisa está na análise da inserção dos 
imigrantes no contexto da agroindústria, sendo um tema com pouco material  publicado 
e poucas pesquisas que expõem o contexto da agroindústria e as relações com a 
diáspora. Apresentando em sua conclusão as principais dificuldades da inserção do 
imigrante no ambiente de trabalho da agroindústria, destacando o preconceito e as 
diferenças culturais como pontos críticos destas interações. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Diáspora; Haitianos; Senegaleses; Diversidade cultural; 
Agroindústria. 
 
ABSTRACT: This article presents the results of the field research carried out in 2017, 
with the objective  of researching the insertion of Haitian and Senegalese immigrants 
in the agroindustry of the municipality of Xaxim in Santa Catarina. Methodologically, 
the research was characterized as qualitative and quantitative. Using the inductive and 
phenomenological method, with an exploratory research level and having a 
bibliographic and documentary design, which made it possible to create a broad 
panorama in the survey of the real situation of the diasporas in the work environment. 
The population sample includes collaborators and native leaders and immigrant 
collaborators, with the immigrant public consisting of Haitians and Senegalese. The 
research points out results referring to the main difficulties of immigrants in the work 
environment, being verified the difficulty of communication, discrimination and racism 
as the main barriers to the insertion of immigrants in the work environment. The 
highlight of this research is the analysis of the  insertion of immigrants in the context of 
agroindustry, being a topic with little published material and few researches that expose 
the context of agroindustry and the relations with the diaspora. Presenting in its 
conclusion the main difficulties of the immigrant's insertion in the agro-industrial work 

mailto:Jerre23silva@gmail.com


Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.7, n.5, p. 51541-51564 may. 2021 11 

environment, highlighting prejudice and cultural differences as critical points of these 
interactions. 
 
KEYWORDS: Diaspora; Haitians; Senegalese; Cultural diversity; Agroindustry. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

No contexto moderno a sociedade em nível global tem acolhido processos 

migratórios de países que vivenciam e/ou vivenciaram crises sócio econômicas ou 

catástrofes naturais. Neste sentido, o Brasil desde o ano de 2010 tem recebido pelo 

acordo da Anistia Internacional imigrantes da África Central e países caribenhos. 

Especificamente no sul brasileiro as agroindústrias acolhem estes profissionais, fato 

que  se polemiza em decorrência dos fatores empregatícios da região. 

No oeste catarinense, destaca-se o crescimento da diáspora, logo, atrelado ao 

processo de convivência e estágio no campo da administração foi possível 

desenvolver o interesse no tema enquanto problematização do processo de 

desenvolvimento do capital humano frente às barreiras da diversidade cultural. 

A presença de imigrantes na agroindústria vem de encontro com a falta de mão 

de  obra devido ao crescimento econômico do setor, sendo uma alternativa para suprir 

a insuficiência de mão de obra para o setor. A agroindústria em relação a imigração 

apresentou relativa aceitação desta oferta de mão de obra, empregando grandes 

contingentes de imigrantes nas linhas de produção. 

Contudo, as consequências desta acolhida da diáspora em primeiro momento 

foram sentidas no estranhamento da cultura, sendo que os imigrantes nascidos e 

criados à sombra de costumes de características diferentes às dos brasileiros. A partir 

das relações  iniciais no ambiente e na comunidade, este ‘primeiro choque' originou o 

surgimento de um comportamento de repúdio por diversos brasileiros e até pelas 

comunidades locais. 

O contato com este tema, bem como interesse, surgiu primeiramente por 

observações empíricas sobre relatos preconceituosos de brasileiros sobre a forma 

que os imigrantes se comportam no ambiente de trabalho e pelas características 

culturais destes. Também ficou claro neste primeiro contato que o preconceito racial 

e religiosos estava fortemente enraizado nas supostas definições estabelecidas pelos 

nativos1. O que em primeiro momento impulsionou o interesse por pesquisar qual a 

efetiva causa dos  conflitos e desavenças entre os nativos e imigrantes no ambiente de 

trabalho e o que estas  novas perspectivas causaram ao contexto organizacional. 

Destacou-se também que do ponto de vista social, teve grande peso na decisão 

 
1 No texto, quando nos referimos a nativos, estamos falando dos brasileiros pertencentes à comunidade 
em geral. 
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por  esta pesquisa. A importância do papel do administrador em uma organização vai 

além de  priorizar redução de custos e aumento de ganhos e gestão. Além desta visão 

geral das funcionalidade do administrador, o dever de possibilitar o acolhimento e 

inserção dos colaboradores, implicando em ações frente às demandas sociais. 

Neste sentido, delimitou-se como objeto de estudo: Como administrar/gestar a 

inserção da diáspora profissional na agroindústria do município de Xaxim/SC. 

Considerando a densidade do problema, subdividiram-se as seguintes questões de 

pesquisa: a) Quais as barreiras são perceptíveis no trabalho agroindustrial? b) Como 

as lideranças percebem a relação profissional com os imigrantes? c) Quais as 

necessidades para adequação a inserção dos imigrantes nas agroindústrias? d) Que 

possibilidades podem ser realizadas para melhorar a inserção dos imigrantes nas 

agroindústrias? 

O problema e questões de pesquisa foram direcionadas pelo objetivo geral de 

pesquisar a gestão e inserção do capital humano em condição de diáspora na 

agroindústria do município de Xaxim/SC. Objetivo foi desdobrado nos seguintes 

específicos: a)  Problematizar os desafios da cultura e clima organizacionais diante da 

diáspora; b) Verificar a percepção das lideranças em relação ao capital humano em 

condição de diáspora; c) Mapear as necessidades para adequação a inserção dos 

imigrantes nas agroindústrias; d) Identificar as possibilidades de melhoria da inserção 

profissional dos imigrantes na agroindústria. 

Metodologicamente a pesquisa se caracterizou de cunho qualitativo e 

quantitativa para que atingisse resultados mais abrangentes sobre a amostra 

populacional, esta amostra  abrange os colaboradores, líderes e imigrantes, sendo o 

público imigrante constituído por  haitianos e senegaleses. O método abordado pela 

pesquisa foi o indutivo e fenomenológico, sendo seu nível de pesquisa exploratório e 

tendo um delineamento bibliográfico e documental, o que possibilitou criar um 

panorama amplo na sondagem da real situação das diásporas no ambiente de 

trabalho. 

O embasamento desta pesquisa requereu o delineamento dividido em 

bibliográfico, documental e estudo de campo, favorecendo a coleta de dados tanto 

nos meios eletrônicos e em bibliografias existentes. Possibilitando uma experiência 

única em contado com os desafios que surgem no meio social e econômico da 

sociedade local. 

Em relação à pesquisa bibliográfica ressaltou-se que há uma grande dificuldade 
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em obter material, sendo ainda escassos livros que tratam diretamente sobre as 

imigrações  haitianas e senegalesas modernas no Brasil. Limitando a coleta de dados 

a artigos científicos, teses e monografias acadêmicas, que tratam o assunto sobre 

apenas o aspecto imigratório, não havendo o relato voltado às consequências e 

influências na construção de uma nova cultura miscigenada entre brasileiros e 

imigrantes haitianos e senegaleses no ambiente da agroindústria. 

Durante a pesquisa foram pesquisados 150 imigrantes, 179 colaboradores 

nativos,  5 líderes e gestores, sendo utilizado questionários on-line2 o que facilitou a 

captação das  informações de forma rápida e prática. Os resultados foram analisados 

através de representação em tabelamento e representação gráfica. 

A análise resultante deste trabalho traz alguns apontamentos na conclusão, 

não sendo possível expor em sua totalidade as variantes presentes no ambiente de 

trabalho. A pesquisa sobre a imigração na inserção no ambiente de trabalho, 

possibilitam apontar novos temas para futuros estudos, apresentando uma rica 

temática que predispõem uma leitura do contexto social e histórico de nosso século. 

 

1.1 Referencial teórico 

 

Este breve referencial bibliográfico tem como objetivo situar o leitor nos 

principais temas que contextualizam a diáspora haitiana e senegalesa. Apontando os 

principais elementos que permeiam a trajetória histórica e social que engloba os 

movimentos migratórios com recorte temporal do período de 2010 a 2017, situando o 

recorte de pesquisa da região oeste de Santa Catarina e limitando o estudo a cidade 

de Xaxim, indicada na figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Foi utilizado a plataforma Google Forms. 
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Figura 1 - Localização da cidade de Xaxim no estado de Santa Catarina. 

Fonte: IBGE (2021)3. 

 

Contextualização da diáspora haitiana e senegalesa 

A movimentação humana é uma fato que remonta os longínquos relatos 

históricos da humanidade. A necessidade de sobreviver às condições impostas pela 

natureza, a escassez de alimentos demandou de um modo de vida que orientasse a 

busca  de melhores condições de vida para os clãs, assim o modelo nômade é imposto 

pela sobrevivência, conduziu a humanidade em destinos que propiciaram a difusão da 

espécie  humana pelos mais diversos territórios. 

As diásporas do século XXI, em sua essência conservam o mesmo clamor pela 

sobrevivência. A busca por emprego e por condições mais estáveis e favoráveis, 

conduzem gigantescas massa populacionais a abandonarem os territórios de origem, 

iniciando um êxodo para a terra prometida, que em sua maioria configuram países 

estáveis economicamente. 

Principal causa das grandes migrações, têm origem em conflitos, instabilidade 

econômica e nas consequências de desastres ambientais. Tendo como plano de 

fundo, a decadência do modelo capitalista, que impulsiona as atrocidades nas 

periferias do sistema. 

Com as mudanças internas nos países de origem surgem precedentes para 

que a necessidade forneça o impulso a saída dos residentes e que a partir deste 

momento comece uma aventura rumo a terras distantes, nestas poucas linhas fica 

evidente que o destino pode ser qualquer lugar e que os sonhos e as necessidades 

são diferentes como o destino  desta viagem. 

 
3 Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sc/xaxim> Acesso em: 24 de março de 2021. 
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Um destino que vem chamando a atenção dos imigrantes é o Brasil, onde a 

oferta  de trabalho e melhores condições de vida o coloca como destino certo para o 

refúgio e um novo recomeço. A partir de dados da Polícia Federal pode se notar que 

entrada de imigrantes nos últimos anos formam uma população considerável de 

1.847.274 imigrantes com situação regular e estes posteriormente estão divididos em 

haitianos, bolivianos, colombianos, argentinos chineses, portugueses, paraguaios e 

norte- americanos, sendo em sua maioria jovens, homens com nível de escolaridade 

médio e superior que tem como destino as regiões sul e sudeste. (ONU, 2017). 

Segundo o governo brasileiro em 2016 houve uma queda de 64% nos pedidos 

de refúgio principalmente em decorrência das solicitações haitianas, aparecendo 

como primeiro lugar como solicitante de refúgio venezuelanos, cubanos, angola e 

sírios. (GOVERNO BRASILEIRO, 2016). Percebendo estas demandas o governo 

sanciona a nova lei de migração em maio de 2017, que equipara os direitos dos 

imigrantes com os direitos dos nativos, reforçando a inviolabilidade do direito à vida, 

liberdade e igualdade,  sendo possível o imigrante possuir o visto temporário para 

acolhida humanitária. 

O imigrante que está em situação de violação dos direitos humanos é 

reconhecido como em condição de refugiado, questão que a Lei n° 9.474, art. 1°, III, 

esclarece e estabelece esta designação ao imigrante e tal condição. Esta lei coloca o 

Brasil na vanguarda em defesa aos imigrantes, lei que também facilita a naturalização 

do imigrante. (GOVERNO BRASILEIRO, 2017). 

No decorrer da história, foram muitos os movimentos migratórios para o Brasil, 

Clava (2012) explica que: 

[...] o Império acolhe de braços aberto os comerciantes britânicos que 

integram o país à economia mundial; ele favorece também a chegada de 

imigrantes cujos  comportamento não foram afetados pela escravidão. 

Entre 1830 e o início da Primeira Guerra Mundial chegam imigrantes de 

todas as partes da Europa Central e Oriental: alemães, boêmios, 

poloneses, judeus da Europa Oriental (CLAVAL, p. 18 - 19, 2012). 

 

A imigração no Brasil é um fenômeno constante e de diversas nacionalidades. 

Estes fluxos migratórios impactam na formação cultural e social do Brasil, 

constituindo uma sociedade permeada por uma diversidade de saberes oriundos de 

povos distintos. A  contínua imigração visava o trabalho e melhora a condição de vida, 

sendo as terras Brasileiras o destino. 

A exemplo o italianos imigraram, para o sul tendo os primeiros relatos no Rio 
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Grande do Sul, colonos italianos instalaram-se para um processo de permanência 

construtiva em 1875. E em São Paulo, o fluxo migratório de italianos se ampliou por 

volta de 1880 e posteriormente teve um crescimento constante, mas não eliminando 

presença anterior a estas datas (JUNIOR, 1963). 

No Brasil contemporâneo o processo de saída de brasileiros se intensifica pelo 

aumento da desigualdade social, sendo a alternativa a migração para países da 

Europa e América do Norte (CLAVAL, 2012). Mas os processos de imigração de 

outras nacionalidades ainda se mantêm, principalmente pela facilidade de entrada no 

país e tendo em vista a busca por emprego e condições que possibilitem a 

permanência no Brasil. 

 

Haitianos 

Haiti é um país da América Central, localizado na ilha de São Domingos, 

marcado  historicamente pela disputa das potências pelo seu controle. No século XVII 

foi o maior produtor mundial de açúcar e café, estando sob domínio francês. 

Resultante deste  processo de colonização foi a revolução em 1791, tornando o Haiti 

independente. A etnia haitiana foi formada principalmente por escravos oriundos de 

Daomé (JUNIOR, 2008). 

 
Figura 1 - Mapa do Haiti. 

 
Fonte: IBGE (2002)4. 

 

 
4 Localização geográfica do Haiti no mar do Caribe. Adaptado pelo autor. Disponível 

em:<https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv83748.pdf> Acesso em: 24 de março de 2021. 
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Hoje o Haiti figura como um dos mais pobres países da América Latina e do 

mundo, estando abaixo da linha da pobreza com 52% da população na miséria e 47% 

das  crianças com menos de cinco anos de idade têm problemas de crescimento, de 

acordo com a FAO5. Condições sociais e políticas também prevaleceram como 

motivação para  a imigração, sendo o quadro crônico de falência do estado marcado 

por extrema instabilidades na insípida democracia, intercalada por constantes golpes 

e ditaduras (JUNIOR, 2008). 

A entrada de haitianos no Brasil se intensifica a partir do ano de 2010, com o 

terremoto que devastou o Haiti. Fato que aprofundou os problemas sociais, deixando 

grande parcela da população desabrigada e sem alimentação em cidades totalmente 

desprovidas de qualquer condição para o atendimento de feridos e o sepultamento 

dos mortos, o que provocou a disseminação de doenças como a cólera (ALVAREZ, 

2010). 

A escolha do Brasil como destino, vem principalmente pela participação na 

ajuda humanitária, na MINUSTAH6 e também o fechamento das fronteiras da Guiana 

Francesa. O status do Brasil de nação em desenvolvimento e em crescimento 

econômico fortaleceram o desenvolvimento de uma imagem positiva e que 

possibilitasse a busca por  trabalho (PINTO, 2018). 

 
Senegaleses 

O país de Senegal se localiza na África Ocidental e subsaariana, uma rota de 

acesso ao continente africano, tanto marítima como aérea, considerado o “portal da 

África". O Senegal tem seu território constituído por uma fronteira ecológica, onde 

convergem os pastos semiáridos, o mar e florestas tropicais. Meio ambiente que 

possui uma grande biodiversidade, o que inspirou a escolha dos símbolos nacionais, 

o leão e a árvore baobá (IBGE, 2021). 

 

 

 

 
 
 

 
5 Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. 
6 Missão das Nações Unidas para Estabilização do Haiti. 
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Figura 2 - Mapa de Senegal. 

 

Fonte: IBGE (2021)7. 

 

No período colonial, as riquezas desta região foram disputadas pelas potências 

Europeias, impasse que resultou no domínio Francês no final do século XIX, 

permanecendo como colônia até 1960, quando Léopold Sédar Senghor, escritor e 

estadista, liderou o processo de independência, primeiro como parte da duradoura 

Federação do Mali e depois como um Estado totalmente soberano (IBGE, 2021). 

Tendo uma população de 14 milhões, constituída de 50,90% feminina e 49,10% 

masculina, tendo a concentração populacional nas cidades de Dakar, Thiés, Diourbel, 

Kaolack, Saint-Louis, Dagana e Ziguinchor (Tedesco, 2017 apud MALOMANO; 

FONSECA; BADI, 2015). A cidade mais importante do Senegal é a sua capital, Dakar. 

Esta metrópole fica localizada na Península de Cabo Verde ao longo da costa do 

Atlântico, e é um destino turístico popular (IBGE, 2021). 

A imigração de senegaleses para o Brasil, tem como contexto histórico e social 

a  crise econômica e ambiental do Estado Senegales, antiga colônia francesa teve em 

seu território o predomínio da monocultura, o que provocou degradação das áreas 

agricultáveis e com o passar do tempo o crescimento do êxodo rural que resultou no 

 
7 Disponível em:<https://suburbanodigital.blogspot.com/2015/05/mapa-de-senegal.html> Acesso em: 

24 de março de 2021. 
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aumento da população nas cidades e posteriormente a imigração para outros países. 

Os principais motivos para a escolha do Brasil como destino é a busca por trabalho 

(TEDESCO, 2017). 

 
2. METODOLOGIA 

 

Baseado no tema, problema, questões de pesquisa e objetivos, esta pesquisa 

se caracterizou como qualitativa e quantitativa, reconhecendo aspectos subjetivos e 

estruturantes que permeiam a pesquisa. A pesquisa teve como embasamento teórico 

a pesquisa bibliográfica. 

Segundo Gil (2009), assim sendo caracterizada como: 

 
A pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já elaborado, 

constituído principalmente de livros e artigos científicos. Embora em quase 

todos os estudos seja exigido algum tipo de trabalho desta natureza, há 

pesquisas desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes bibliográficas. 

Parte dos estudos exploratórios podem ser definidos como pesquisas 

bibliográficas, assim como certo número de pesquisas desenvolvidas a 

partir da técnica de análise de conteúdo (GIL, 2009, p.10). 

 

O método empregado foi indutivo e fenomenológico. 

 
O método indutivo procede inversamente ao dedutivo: parte do particular 

e coloca a generalização como um produto posterior do trabalho de coleta 

de dados particulares. De acordo com o raciocínio indutivo, a 

generalização não deve ser buscada aprioristicamente, mas constatada a 

partir da observação de casos concretos suficientemente confirmadores 

dessa realidade. Constitui o método proposto pelos empiristas (Bacon, 

Hobbes, Locke, Hume), para os quais o conhecimento é fundamentado 

exclusivamente na experiência, sem levar em consideração princípios 

preestabelecidos (GIL, 2009, p. 50). 

 

Sendo o nível empregado o exploratório, unindo a teoria à pesquisa de campo. 

Conforme afirmado por Lakatos (2003, p.186), “consiste na observação de fatos e 

fenômenos tal como ocorrem espontaneamente, na coleta de dados a eles referentes 

e no  registro de variáveis que se presume relevantes, para analisá-los”. 

Na pesquisa exploratória a separação da amostra é fundamental. Lakatos 

(2003) destaca como “a amostra é uma parcela convenientemente selecionada do 

universo (população); é um subconjunto do universo”, considerando que objeto de 

estudos desta pesquisa envolveu a compreensão da influência do capital humano 
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imigrante na agroindústria, optou-se por pesquisar uma agroindústria local. A 

agroindústria possui entre seus colaboradores cerca de 239 imigrantes, o que 

viabilizou um estudo sobre a condição imigrante e sua influência na cultura 

organizacional. 

A população total da pesquisa envolveu aproximadamente o total de 2235 

colaboradores, sendo 239 colaboradores imigrantes e 1996 colaboradores nativos de 

uma agroindústria de Xaxim/SC. Frente a população total, foi aplicado o cálculo 

amostral sob o seguinte delineamento: amostra com 95% de confiabilidade, 5% de 

margem de erro e 15% de percentual mínimo. A subtração do cálculo amostral segue 

a fórmula indicado pelo estatístico Santo (2017) abaixo descrito: 

 

Figura 3 – Cálculo amostral. 

 
Fonte: Santos (2017). 

 
Tabela 1 – Simbologia do cálculo amostral. 

 

Símbolos Significados 

n amostra calculada 

N população 

Z 
variável normal padronizada associada ao nível de  

confiança 

p verdadeira probabilidade do evento 

e erro amostral 
Fonte: Santos (2017). 

 

Sob os pressupostos acima, constituiu-se a seguinte amostra: 

 

Tabela 2 – Amostra de pesquisa. 
 

PÚBLICO 
QUANTIDADE DE 
ENTREVISTADO 

AMOSTRA 

Colaboradores imigrantes 239 148 

Colaboradores nativos 1996 179 
Total 2235 327 

Fonte: Pesquisa realizada pelo acadêmico Jerri Kallebe da Silva em (2017/ 2°). 
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Considerando o cálculo amostral, a população total de participantes foi de 327. 

O instrumento de coleta de dados empregado foi o questionário on-line da 

plataforma Google Forms de pesquisa disponível, desenvolvido e habilitado para 

registro através de qualquer aparelho eletrônico. Conforme Lakatos (2003, p.201) 

“questionário é um instrumento de coleta de dados, constituído por uma série 

ordenada de perguntas [...]”. O  formulário on-line foi composto por perguntas 

fechadas, as respostas obtidas passaram pelo processo de tabulação e representação 

gráfica. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Neste tópico segue a análise e discussão dos resultados obtidos na pesquisa 

de campo realizada com os imigrantes, colaboradores e gestores. Os resultados estão 

expressos separadamente e divididos em seções, a primeira seção constitui se das 

informações provenientes do questionário utilizado para os imigrantes, onde as 

informações provenientes de questionários respondidos por 148 imigrantes que 

constituem a porcentagem necessária para viabilizar a pesquisa. 

A segunda seção é constituída pela amostragem de 179 colaboradores que 

responderam à pesquisa e como já citado, constituindo o percentual necessário para 

viabilizar a pesquisa. Na terceira seção vem como complemento para a pesquisa, 

onde consta um questionário específico aplicado a 5 gestores que tinham contato com 

os imigrantes, o que permitiria uma nova fonte de informações sobre a interação dos 

imigrantes e colaboradores. 

 

3.1 Análise do questionário aplicado aos imigrantes 

 

Os questionários aplicados aos imigrantes, foi construído visando as 

possibilidades de comunicação, tendo como primeira opção o idioma que poderia ser 

traduzida a pesquisa, sendo as opções o português, inglês, francês, espanhol. Mas 

em sua totalidade os imigrantes preferiram responder no idioma português, 

demonstrando que a sua estada no país lhe possibilitou ter um conhecimento 

significativo do idioma, mais adiante outras questões mostram que mesmo com este 

conhecimento ainda há a necessidade no ensino do português aos imigrantes, 

havendo algumas questões que exploram este assunto com significativa clareza. 
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Tabela 3 – Percentuais extraídos do gráfico de autorização de pesquisa. 

Aceitação a pesquisa Percentual da 
amostra 

N° de entrevistados 

Sim 84% 126 

Não 16% 24 

Total 100% 150 
Fonte: Pesquisa realizada pelo acadêmico Jerri Kallebe da Silva em (2017/ 2°). 

 
 

Figura 4 – Gráfico dos percentuais de autorização de pesquisa. 

 
Fonte: Pesquisa realizada pelo acadêmico Jerri Kallebe da Silva em (2017/ 2°). 

 

A segunda questão do questionário é participação na pesquisa, no gráfico fica 

claro que acolhida a pesquisa foi positiva sendo que os imigrantes se mostraram 

interessados em ajudar e responder com clareza aos questionários. No início no 

questionário, constava um breve texto que esclarece a natureza da pesquisa, os 

imigrantes  apesar de algumas dificuldades de compreender algumas palavras tiveram 

êxito na resolução do questionário, o problema da compreensão foi solucionado com 

a ajuda do pesquisador e colegas com um maior conhecimento do idioma português. 

Devo ressaltar que a amostra da população imigrantes se mostrou muito 

participativa e além das questões que constam na pesquisa, proporcionaram ricas 

narrativas sobre as mais diversas trajetórias decorrentes da longa viagem em busca 

de um refúgio, tendo nestas narrativas o grande peso de uma escolha, onde na busca 

pelo trabalho, milhares de imigrantes optaram em escolher o Brasil. 

As próximas questões estabelecem o perfil dos pesquisados na amostra da 

população imigrante, acolhendo informações sobre gênero, faixa etária e 
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escolaridade. 

 

Perfil da amostra da população imigrante 

A pesquisa contou com a participação de 79% de imigrantes do sexo masculino 

e  21% do sexo feminino, esta proporção maior de imigrantes masculino se deve ao 

fato de que muitos pais de família devido à falta de emprego no país natal, tiveram 

como opção apenas a imigração e muitas vezes tendo apenas o dinheiro suficiente 

para que conseguir chegar ao país, não havendo a possibilidade de deslocar a família 

junto consigo, neste processo de chegada ao novo país o imigrante se empenha em 

busca de conseguir trazer a família do país natal. Muitos dos imigrantes entrevistados 

expuseram esta situação, relatando o alto custo para conseguir propiciar uma viagem 

até o Brasil, sendo muito difícil para o imigrante alocar recursos suficientes para esta 

viagem. 

Os próximos dados que ampliam a caracterização do perfil dos imigrantes é 

mensuração da faixa etária, apresentando 57% de imigrantes com idade de 26 a 31 

anos e 28% com 18 a 25 anos demonstrando que a amostra entrevistada é quase em 

sua maioria  um público jovem. O restante da amostra se subdivide em 32 à 40 anos, 

41 a 50 anos e acima de 50 anos, evidenciando que a busca pelo trabalho e melhores 

condições de vida teve um engajamento maior entre os jovens. 

Outra característica importante que é evidenciada ao compor o perfil dos 

imigrantes é a escolaridade, havendo um percentual elevado de imigrantes com o 

ensino médio completo, em torno de 39, 70%, seguido o percentual de 31% de 

imigrantes com o ensino médio incompleto, os percentuais que tiveram menor número 

foram o fundamental incompleto com 3,20%, fundamental completo com 7,10% o que 

demonstra de os imigrantes têm em sua maioria um nível de instrução não 

apresentando na amostra  analfabetos. Outro ponto que chama a atenção é a 

presença de imigrantes com o nível superior incompleto que é de 8,70% e com o 

ensino superior completo que atingiu o percentual de 10,30%, demonstrando que o 

público imigrante tem um interesse pelo conhecimento e pelo crescimento profissional. 

Um fato que chama a atenção é o grande percentual de imigrantes jovens com 

um  nível de escolaridade entre ensino médio completo e ensino superior completo, o 

que foi  constatado pela questão voltada a faixa etária no questionário percebendo se 

que a maioria  dos imigrantes têm idades 18 a 31 anos, constatando que é um público 

jovem e com um nível de instrução significativo. 
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Ambiente de trabalho 

Após as perguntas voltadas a delimitar o perfil dos pesquisados na amostra, 

entram no questionário as primeiras perguntas voltadas às questões que a pesquisa 

busca  expor sobre a cultura organizacional e o capital humano imigrante. A primeira 

pergunta  ressalta o problema da comunicação e o choque da interação imigrante 

em um novo  ambiente de trabalho, diverso não apenas no contexto cultural, mas nas 

funções exercidas. 

A pergunta “no ambiente de trabalho, você sente que é compreendido” 

expresso na tabela 3, busca determinar se o idioma é uma das variáveis que afetam 

a inserção do imigrante na organização e a partir dos percentuais fica evidente que a 

comunicação ainda é precária, sendo que um dos percentuais mais elevados é o da 

alternativa “não” com 32%  e “talvez” com 24%, que somadas representam o total de 

56% de imigrantes que não se comunicam com clareza, os imigrantes afirmam que 

no ambiente de trabalho quando precisam conversar com um colaborador ou líder 

nativo a comunicação é difícil e muitas vezes os nativos não têm qualificação para 

poder estabelecer uma comunicação eficiente  em outro idioma que o imigrante tenha 

conhecimento como o inglês e o francês. 

 
Tabela 4 – Dados que expressam compreensão no ambiente de trabalho. 

Compreensão no ambiente 
de  trabalho. 

Percentual da 
amostra 

N° de entrevistados 

Sim 44% 55 

Não 32% 40 

Talvez 24% 31 

Total 100% 150 
Fonte: Pesquisa realizada pelo acadêmico Jerri Kallebe da Silva em (2017/ 2°). 

 

Na pergunta sobre a escolha do idioma os imigrantes optaram pelo português 

não  tendo grandes dificuldades em responder e necessitando da ajuda do 

pesquisador para alguns termos, mas com paciência conseguiram entender a 

natureza da pergunta, isso já é uma realidade distante da vivenciada no ambiente de 

trabalho onde os imigrantes relatam a falta de paciência em ser ouvidos. 
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Tabela 5 – Dados referentes à compreensão das informações repassadas no local de trabalho. 

Compreensão das 
informações  repassadas 

Percentual da 
amostra 

N° de entrevistados 

Sim 67% 84 

Não 33% 42 

Total 100% 126 
Fonte: Pesquisa realizada pelo acadêmico Jerri Kallebe da Silva em (2017/ 2°). 

 

Na pergunta as “informações que lhe são repassadas são compreendidas por 

você”, cerca de 67% dos imigrantes afirma que compreende as informações 

repassadas no ambiente de trabalho, mas como foi representado na tabela 3 há uma 

grande dificuldade com relação aos imigrantes se expressarem no idioma português 

evidenciando  ainda a falta de conhecimento sobre o idioma português. 

Outro questionamento importante para a pesquisa é quais dificuldades que o 

imigrante percebe no ambiente organizacional, nesta questão levantou-se as 

possíveis dificuldades englobando preconceitos e falta de treinamentos para exercer 

a atividade. O  percentual referente a descriminação teve uma expressão de 35%, este 

resultado já previamente esperado devido a constatações a priori a pesquisa, sendo 

um fator muito fácil de se constatar nas sociedades do oeste de Santa Catarina, que 

tem em seu modo de vida uma gama imensa de preconceitos e qualquer novo 

elemento que entre em contato com seu meio social é atacado por este “artifício de 

defesa”. 

O segundo maior percentual foi a alternativa “não tenho dificuldades”, muitos 

dos  imigrantes da amostra populacional entrevistada estão há um longo período no 

Brasil, estando parcialmente adaptados. O percentual de 7% restante da amostra 

constatou a não  adequação da atuação profissional com a formação efetuada no país 

de origem e também  as dificuldades ao trabalhar com os nativos. 
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Tabela 6 – Dados sobre a dificuldades do imigrante no ambiente de trabalho. 

Dificuldades no ambiente de 
trabalho 

Percentual da 
amostra 

N° de entrevistado 

Idioma nativo 42% 53 

Ritmo de trabalho 1% 1 

Descriminação 35% 44 

Atuação profissional 6% 7 

Falta de aprendizagem 0% 0 

Não tenho dificuldades 16% 21 

Total 100% 126 
Fonte: Pesquisa realizada pelo acadêmico Jerri Kallebe da Silva em (2017/ 2°). 

 
 

Figura 5 – Perceptuais sobre as dificuldades no trabalho. 

 
Fonte: Pesquisa realizada pelo acadêmico Jerri Kallebe da Silva em (2017/ 2°). 

 

A tabela 6 apresenta os percentuais da pergunta “você sente que há uma falta 

de reconhecimento de seus esforços devido a sua condição de imigrante? Esta 

pergunta reforça a noção que os imigrantes têm sobre o quanto são discriminados no 

ambiente de trabalho, na amostra 64% alegou que a falta de reconhecimento é comum 

no ambiente de trabalho e que muitas ações que possibilitam a ascensão do 

colaborador nativo, não se repetem aos colaboradores imigrantes. 

Na alternativa “não” cerca de 34% negaram haver uma distinção no ambiente 

de trabalho ligada à condição de imigrante, sendo que este percentual alegou não 

haver o preconceito em virtude de questões raciais e culturais, não se tratando 

diretamente de ser ou não ser imigrante. Na amostra apenas 2% optou por não fazer 

declarações a respeito  desta questão. 
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Tabela 7 – Dados referentes ao reconhecimento do imigrante no ambiente de trabalho. 

Reconhecimento dos 
esforços 

Percentual da 
amostra 

N° de entrevistados 

Sim 64% 81 

Não 34% 43 

Não desejo opinar 2% 2 

Total 100% 126 
Fonte: Pesquisa realizada pelo acadêmico Jerri Kallebe da Silva em (2017/ 2°). 

 

3.2 Análise do questionário aplicado aos colaboradores nativos 

 

Na segunda seção é analisado os questionários aplicados aos colaboradores 

nativos que têm contato no ambiente de trabalho com imigrantes. A pesquisa foi 

amplamente rejeitada, havendo pouquíssimos colaboradores que se dispuseram a 

responder o questionário. 

Ao entrevistar muitos dos colaboradores insultaram o pesquisador, afirmando 

que  não tinham tempo a perder e que haviam acabado de sair do trabalho e que o 

pesquisado r estava fazendo algo inútil e que deveria ir trabalhar. Outros afirmaram 

categoricamente  ao se referir aos imigrantes que não se devia fazer nada para ajudar 

este “tipo de gente”. Em outras situações, os entrevistados ao avistar o pesquisador 

entrevistando outro colega, evadiram para o outro lado da avenida e quando o 

pesquisador deslocava-se para  o outro lado da avenida os colaboradores apuraram o 

passo e para passar ao lado oposto. Também ocorre que muitos colaboradores ao 

serem abordados fugiram sem ao menos ouvirem qual o assunto da pesquisa, 

resultando em uma grande quantidade de questionários não respondidos. 

 
 

Tabela 8 – Percentuais expressando a aceitação da pesquisa. 

Aceitação a pesquisa Percentual da 
amostra 

N° de entrevistados 

Sim 8% 15 

Não 92% 164 

Total 100 % 179 

Fonte: Pesquisa realizada pelo acadêmico Jerri Kallebe da Silva em (2017/ 2°). 
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Figura 6 – Gráfico expressando o percentual de aceitação da pesquisa. 

 
Fonte: Pesquisa realizada pelo acadêmico Jerri Kallebe da Silva em (2017/ 2°). 

 

A pesquisa não teve êxito, havendo pouca aceitação, totalizando apenas 8,4% 

da amostra, o tema da pesquisa não foi bem aceito por haver muito preconceito com 

relação  a imigrantes e principalmente pelas questões raciais, fica evidente que não é 

apenas pela falta de tempo que alguns entrevistados não puderam responder o 

questionário, mas sim um desejo subliminar de garantir seu espaço em um país 

intitulado seu, não possibilitando o menor esforços ou ações que possibilite ajudar e 

qualificar a mão de obra imigrante. 

Em vários momentos os entrevistados expressaram claramente o preconceito 

em relação aos imigrantes, afirmando com frases como “não é este o país deles”, “não 

tenho  interesse por imigrantes”, “o lugar deles não é aqui”, “o problema da crise é os 

imigrantes”, frases como estas foram constantes e a não aceitação a pesquisa foi de 

91,60%, o que prova o total desprezo dos brasileiros pelos imigrantes. Os imigrantes 

relataram como é grande as barreiras criadas pelo preconceito, não possibilitando a 

sua ascensão profissional, devido a estas percepções falhas e carregadas de 

preconceitos que  os colaboradores nativos pré-estabelecem. 

 

3.3 Análise do questionário aplicado aos gestores e líderes  

 

Nesta seção apresenta-se a análise dos questionários dos líderes e gestores, 

foram enviados no total cinco questionários, mas apenas um questionário teve a 

participação, sendo os outros quartos não respondidos, por este motivo dispenso o 

uso dos gráficos e tabelas. Este questionário é complementar e não teve uma amostra 
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definida. 

Sendo apenas um instrumento auxiliar na pesquisa que busca evidenciar a 

cultura imigrante no ambiente organizacional, o papel do líder e gestores é 

fundamental para apontar o que realmente está acontecendo entre a interação dos 

imigrantes e nativos, mas não havendo a cooperação dos líderes e gestores, será 

efetuada uma análise breve sobre as respostas do gestor entrevistado. 

O perfil do gestor, sexo masculino, entorno de 32 a 40 anos e com ensino 

superior incompleto. Na pergunta “quais as principais dificuldades na inserção do 

imigrante a empresa” a alternativa “idioma” foi escolhida sendo um dos principais 

problemas na entrada do imigrante no ambiente de trabalho e para contornar este 

problema como é relatado pela pergunta “como é orientada a inserção do imigrante 

no local de trabalho” em que o gestor respondeu a alternativa “ intérpretes que estão 

à disposição dos imigrantes para a interação no ambiente de trabalho”, sendo que 

esta ação é apenas paliativa, havendo o surgimento de grupos e a falta de interação 

dos imigrantes com o restante dos colaboradores. Na pergunta “há algum treinamento 

especifico”, o gestor assinalou a alternativa “não há um treinamento especifico”, 

ficando claro que o imigrante apenas conta com o intérprete não havendo uma 

interação e aprendizado voltado a inserção do imigrante. 

Na questão “qual sua visão a respeito da imigração”, o gestor preferiu não 

responder, na questão “de um modo geral como você percebe o imigrante no ambiente 

de trabalho” o gestor optou pela alternativa “como uma forma de mão de obra que deve 

ser  incentivada e deve ser aparada pela lei com os mesmos direitos dos nativos”, o 

que demonstra que há uma preocupação com a presença do imigrante. 

Na questão “pela sua experiência como é a interação do imigrante com os 

demais colaboradores, como esta relação se apresenta”, o gestor assinalou a 

alternativa “de outra forma”, evidenciando uma outra forma de interação entre os 

nativos e imigrantes, para complementar a questão anterior se propôs a pergunta “você 

já vivenciou algum incidente envolvendo imigrantes e brasileiros, em relação atos 

discriminatórios, (racial, religioso)”  o gestor optou pela alternativa “não”, afirmando que 

não teve esta experiência. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Ao fim deste trabalho verifico que há ainda a necessidade de novas pesquisas, 
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que  o problema abordado pela pesquisa que foi “como administrar/gestar a inserção 

da diáspora profissional na agroindústria do município de Xaxim/SC”, tem como 

principal motivo o afastamento dos imigrantes e colaboradores nativo e a falta de 

aplicação de métodos e de uma gestão adequada na inserção do imigrante. 

As questões de pesquisa que foram elaboradas para direcionar o estudo e 

conseguiram ser explicadas pelos dados extraídos dos questionários, mesmo 

havendo grandes dificuldades para obter dados, a questão de pesquisa “Quais as 

barreiras são perceptíveis no trabalho agroindustrial” foi explicada pelo grande 

percentual de respostas  que afirmavam que o idioma é a grande dificuldade entre os 

nativos e imigrantes, também a partir dos questionários foi possível relatar outras 

barreiras, como o preconceito. 

A partir do levantamento dos dados foi possível conhecer e entender a 

presença dos imigrantes na agroindústria, possibilitando uma análise profunda sobre 

sua interação  entre os nativos, esmiuçando pontos de conflito, onde a cultura do grupo 

tem de se adaptar  para tolerar a presença dos imigrantes, pontos como o idioma e 

costumes foram expostos  através de perguntas claras para o público nativo, que expôs 

sua opinião sobre a presença dos imigrantes e sua influência no ambiente 

organizacional. 

O trabalho foi desenvolvido para entender como está se desenvolvendo as 

relações  entre o público imigrantes e os nativos no ambiente organizacional, visando 

a adequação  do ambiente organizacional da agroindústria, que na região tem uma 

grande importância na manutenção do ciclo econômico. Assim, este trabalho se 

demonstra essencial para o campo da cultura organizacional e diversidade cultural no 

ambiente organizacional. 

Neste sentido, espero que outros se interessem pelo tema e que novas 

pesquisas venham a apresentar novos conteúdos e soluções, havendo ainda muitas 

outras dúvidas em relação a cultura imigrante e sua forte influência na nova cultura 

organizacional, que  está surgindo e ampliando o panorama para novas pesquisas e 

trabalhos que possibilitem  ajudar os imigrantes. 

Após a análise e discussão dos dados da seção anterior pode se elaborar as 

propostas que sanam e justificam as questões de pesquisa e os objetivos, também 

pode se  estabelecer um comparativo entre a os objetivos, questões de pesquisa e a 

pesquisa de campo. 

A primeira questão de pesquisa a ser retomada e confrontada com os dados 
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da pesquisa é “quais as barreiras são perceptíveis no trabalho da agroindustrial”, 

podemos retornar na figura 2 e tabela 6, que consta os dados referentes às 

dificuldades por parte dos imigrantes no ambiente de trabalho, sendo que ficou claro 

que 42,1% têm dificuldade em relação ao idioma nativo e 34,9% enfrentam 

preconceitos, demonstra claramente que a pergunta de pesquisa foi respondida com 

eficiência, e para auxiliar nesta resposta, tabela 3 e 4 reforça as dificuldades de 

compreensão do idioma nativo. 

A segunda pergunta de pesquisa “como as lideranças percebem a relação 

profissional com os imigrantes” pode ser respondida através do questionário de 

entrevista  estruturado para os líderes que expuseram sua opinião e suas percepções 

a respeito do capital humano imigrante. A terceira pergunta, "quais as necessidades 

para adequação à inserção dos imigrantes nas agroindústrias”, foi respondida pelas 

questões do questionário referente aos imigrantes, que foram analisadas e seu 

resultado que se apresenta na seção das análises e discussões dos resultados no 

bloco 1. 

A quarta pergunta de pesquisa “que possibilidades podem ser realizadas para 

melhorar a inserção dos imigrantes nas agroindústrias” foi respondida a partir dos 

resultados analisados na seção 3, blocos 1, 2 e 3 de análises que possibilitou ter uma 

perspectiva de quais as necessidades a serem supridas e de que forma poderia ser 

elaborada uma melhor solução aos problemas na inserção do imigrante no ambiente 

organizacional. 

O objetivo geral da pesquisa foi atingido, por que a pesquisa conseguiu ter 

acesso  aos imigrantes e assim cumpriu o que foi colocado como objetivo que seria 

pesquisar a gestão e inserção do capital humano em condição de diáspora na 

agroindústria do município de Xaxim/SC. 

Os objetivos específicos foram atingidos, sendo o primeiro objetivo de pesquisa 

“problematizar os desafios da cultura e clima organizacionais diante da diáspora", o 

que foi amplamente discutido nos itens de análise e discussão dos resultados. O 

objetivo verificar a percepção das lideranças em relação ao capital humano em 

condição de diáspora pode ser atingido com a aplicação do questionário de pesquisa 

voltado aos gestores e líderes e dos resultados da análise do item 3.3 referente ao 

bloco 3. O objetivo mapear as necessidades para adequação a inserção dos 

imigrantes nas agroindústrias, foi atingido principalmente com a análise do 

questionário aplicado aos imigrantes constando no item 3.1, as questões que foram 
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analisadas ajudaram a estabelecer as condições e necessidades para a inserção dos 

imigrantes. 

O objetivo identificar as possibilidades de melhoria da inserção profissional dos 

imigrantes na agroindústria, também foi respondido e possibilitou que fosse elaborado 

algumas soluções a partir dos dados da análise que a pesquisa possibilitou, sendo 

assim para solucionar este problema a partir dos dados coletados da pesquisa e 

as análise, percebo a necessidade de um treinamento entre os colaboradores e os 

imigrantes e que este treinamento se desenvolva com a seguintes dinâmicas: 

● Atividade em equipes mistas com imigrantes e nativos. 

● Criação de uma plataforma de cursos para utilização interna na empresa, mas que 

possa contar com cursos para os imigrantes voltados a inserção no ambiente de 

trabalho, como língua portuguesa, cultura brasileira e costumes regionais, mas 

também possibilitar  o acesso dos nativos em cursos sobre a cultura e o idioma dos 

imigrantes, para que haja um conhecimento mais amplo sobre o imigrante. 

● A criação de um manual digital na língua que o imigrante tem conhecimento das 

atividades relacionadas ao trabalho do imigrante e a qual colega de trabalho os 

imigrantes devem perguntar quando tiver dúvida, além de maiores detalhamentos 

sobre as atividades  diárias. 
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CAPÍTULO 02 

ADAPTABILITY AND STABILITY OF WHEAT CULTIVARS IN THE NORTHERN 
REGION OF  RIO GRANDE DO SUL 
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ABSTRACT: The experiment evaluated the performance of 12 wheat cultivars 
indicated to be grown in the northern of Rio Grande do Sul. According to Scott-Knott’s 
mean comparison test, they obtained higher grain yields of Ametista, Marfím, ORS 
Vintecinco, TBIO Mestre, TBIO Sintonia and TBIO Sinuelo, and regarding grain quality, 
Ametista, Jadeíte 11, ORS Vinte cinco and Topázio. According to the method by 
Eberhart and Russell, Ametista, BRS Marcante, TBIO Iguaçu and TBIO Sinuelo were 
stable in relation to productivity and hectolitre weight. Using the Lin and Binns analysis, 
the Ametista showed higher average yield and greater stability in the evaluated 
cultivation conditions, and the TBIO Sintonia is indicated for favorable environments. 
In reference to the AMMI method, Ametista and TBIO Sinuelo were the most stable 
regarding productivity, and the 2014 and 2016 harvests were stable. In relation to 
hectolitre weight, Jadeíte 11 and TBIO Mestre and the year 2016 showed more 
stability. 
 
KEYWORDS: Genotype-Environment Interaction; Grain Yield; Grain Quality; Triticum 
Aestivum L; Stability; Adaptability. 
 
RESUMO: O experimento avaliou o desempenho de 12 cultivares de trigo indicadas 
para cultivo no norte do estado do Rio Grande do Sul. De acordo com o teste de 
comparação da média de Scott-Knott, obtiveram maiores rendimentos de grãos as 
cultivares Ametista, Marfím, ORS Vintecinco, TBIO Mestre, TBIO Sintonia e TBIO 
Sinuelo, e em relação à qualidade  dos grãos, Ametista, Jadeíte 11, ORS Vintecinco e 
Topázio. De acordo com o método de Eberhart e Russell, Ametista, BRS Marcante, 
TBIO Iguaçu e TBIO Sinuelo foram cultivares mais estáveis em relação à 
produtividade e peso do hectolitro. Utilizando a análise de Lin e Binns, a cultivar 
Ametista mostrou maior rendimento médio e maior estabilidade nas condições de 
cultivo avaliadas, e o TBIO Sintonia é o mais indicado para ambientes favoráveis. Em 
referência ao método AMMI, Ametista e TBIO Sinuelo foram as cultivares mais estáveis 
em relação à produtividade, e os cultivos de 2014 e 2016 foram estáveis. Em relação 
ao peso hectolitro, Jadeíte 11 e TBIO Mestre e o ano de 2016 demostraram mais 
estabilidade. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Interação Genótipo-Ambiente; Rendimento de Grãos; 
Qualidade de Grãos; Triticum Aestivum l; Estabilidade; Adaptabilidade. 
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1. INTRODUCTION 

 

Wheat (Triticum aestivum L.) together with rice (Oryza sativa L.) and corn (Zea 

mays L.) are the world’s major cereals grown, standing out for their importance to the 

global economy. The particularities of the Brazilian triticulture production in relation to 

the technological aspects of production, its insertion in the production systems, the 

aggregation of income to properties, the internal supply and the Brazilian commercial 

transactions with other countries give wheat crop a singular importance (Seapi, 2014). 

Besides being a profitable alternative, triticulture has great importance in the 

harvesting process for not leaving the areas without plant cover during the winter 

season, contributing to the reduction of weed infestation due to the high C:N ratio of 

the straw, for remaining longer periods on the soil (CONCENÇO et al., 2018). Also, for 

its allelopathic effect and for in hibiting the emergence on weed species (CONCENÇO 

et al., 2018). 

In Brazil, the total cereal production is around 40% of the approximately 12 

million tons consumed annually (Conab, 2020), being the Southern region responsible 

for approximately 90% of national grain production (CAMPONOGARA et al., 2015). 

Thus, seeking self-sufficiency in wheat production refers to the expansion of cultivation 

to new regions of the country, combining efforts to increase the area planted in regions 

already producing and improve productivity in both regions (SPADOTTO, 2014). 

In contrast, there are some production barriers for wheat, which reduce its 

attractiveness, mainly the incidence of disease and a low investment of supplies in 

production. The diseases are related to climate, reducing crop yield in qualitative and 

quantitative levels, and according to the cultivar and management system adopted, 

losses  between 5.5 and 79% are observed (BENIN et al., 2017). The low investment 

is due to the high sensitivity of crops to climate variations, where successive 

meteorological events such as La Niña and El Niño have resulted in intense 

environmental variations, reflecting  a significant reduction in crop productivity 

(CONAB, 2017). 

The productive potential of wheat is expressed under favorable conditions for 

development, with great influence of the environment and management, where each 

cultivar has its particularities in terms of climate and nutritional requirements. Thus, 

using adapted cultivars becomes important for higher yield (CAPONE et al., 2011). 

Moreover, the adaptability of each cultivar is directly linked to the region where it is 



Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.7, n.5, p. 47625-47641 may. 2021 38 

grown (Embrapa, 2017). Understanding the behavior of the cultivars available on the 

market in  relation to soil and climate and plant health conditions is very important since 

it allows farmers to obtain instruments that contribute to successful cultivation of wheat 

and, consequently, ensure the financial return with the crop. 

The commercial classification of Brazilian wheat is classified according to the 

Normative Instruction No. 38, from November 30, 2010 (MAPA, 2010), which must meet 

the mandatory classification provided by the items I, II and III of Article (1), Law No. 9. 

972, from May 25, 2000 (Brazil, 2000), which is an indication of quality that may, in 

many cases, not be confirmed due to various factors that influence technological 

quality, such as fertilization, phytosanitary control, soil management, weather 

conditions, pre and  post-harvest management, etc. (GUARIENTI et al., 2017). 

Hectolitre weight, a mass of 100 liters expressed in kilograms, is used as a traditional 

measure for commercialization and  indirectly expresses grain quality, reflecting their 

acceptance on the market for superior farinaceous yield. 

The identification of genotypes with adequate agronomic performance in 

different  conditions shows a positive impact for the development of new cultivars and 

the expansion of wheat production in the country (CAIERÃO, 2006). It is also extremely 

important for decision-making when choosing cultivars to be grown by farmers. 

Therefore, it is important to know the productive potential and technological quality of 

the materials available on the market. In this context, the objective of the experiment 

was to evaluate 12 wheat cultivars indicated for the northern region of Rio Grande do 

Sul, seeking information on their yield potential, stability, productive adaptability and 

grain quality. 

 

2. MATERIALS AND METHODS 

 

The research was conducted at 705 m of altitude in relation to sea level, in the 

northern region of Rio Grande do Sul. According to the Köppen’s climate classification, 

the region has a climate type "Cfa", with well distributed rainfall and average annual 

temperature of 18.3ºC. The soil in the area is classified as dystrophic Red Nitosol 

(Embrapa, 2013). 

The experiment was conducted during the years 2014, 2015, 2016 and 2017, in 

experimental design of randomized blocks (DBC) with four repetitions. Twelve wheat 

cultivars were evaluated: Amethyst, BRS Marcante, BRS Parrudo, Jadeíte 11, Marfím, 
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ORS Vintecinco, Quartzo, TBIO Iguaçu, TBIO Mestre, TBIO Sinuelo and Topázio. 

The sowing of cultivars was held in the first half of July of each year. The 

experimental units were 5 meters long and 5 rows spaced 0.2m apart. Sowing, 

fertilization, weed control, pest and disease management, crop treatments and 

management practices for all wheat cultivars followed the technical indications of the 

crop, according to the annual publication of the Brazilian Wheat and Triticale Research 

Commission (Embrapa). The harvest was carried out during November, manually, by 

the collection of 3 central rows when the grains were around 15% of humidity, in a 

useful area of 3 m² (5 m. x 0.2 m. x 3 rows). After trail and cleaning of grains, it was 

weighed and corrected to 13% of humidity and transformed to kg.ha-1. 

The data obtained were submitted to analysis of variance using the ASSISTAT 

software, v. 7.7 pt - Statistical Assistance, and a significant effect was verified for the 

parameters evaluated. The analysis was complemented by the Scott-Knott means 

grouping test (p<0.05). Other evaluations carried out to check the adaptability and 

stability by the use of the Genes program, v. 1990.2019.42 (Cruz, 2016). 

The genotypes x environments interaction was to examined by three 

complementary procedures. The adaptability and stability parameters were estimated 

using the methods of Eberhart and Russell (1966), Lin and Binns (1988) and AMMI 

(ZOBEL et al., 1988). The method of Eberhart and Russell (1966) is based on 

regression analysis and has as adaptability parameters: the regression coefficient (β1), 

average yield (β0) and the stability of genotypes evaluated by the regression deviation 

(δ²d). The Lin and Binns method (1988) estimates the parameter of stability and 

adaptability (Pi), where the most stable genotype is the one with the lowest value. The 

AMMI (Additive Main Effects and Multiplicative Interaction Analysis) method minimizes 

possible errors and ensures a more accurate and efficient interaction estimate. Also, 

the analysis allows visualization and graphical interpretation of the genotypes and 

environments evaluated, simplifying the relations of similarity and complementarity, 

among and within genotypes and environments (YOKOMIZO, 2013). 

The climatological normal data were provided by the National Institute of 

Meteorology (Inmet, 2020) based on the nearest weather station - 83914 - located in 

Passo Fundo (RS-Brazil). The data were used to discuss the climatic variations that 

occurred during the years of development of this study, provided by the Embrapa Trigo 

Agrometeorology Laboratory (Embrapa, 2020). 
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3. RESULTS AND DISCUSSION 

 

At the experimental location, the climatological conditions were very wide during 

the 4 years evaluated, which allowed separating them in different environments. The 

performance of the materials evaluated, although quite unique, enables to consider the 

wheat crop as highly sensitive to climatic variations during its cultivation period. 

In the 2014 crop, the first year of the field experiment, analyzing the monthly 

rainfall graphs in comparison to the climatological normal and considering that the 

period from July to November directly encompasses the entire wheat growing period, 

the amount of rainfall was lower in comparison to the climatological normal from July to 

August, a period that corresponds to the initial stages of crop development, as 

represented in Chart 1. 

 

Chart 1 – Average monthly precipitation in the period of the research in comparison with the 
climatological normal 1981-2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source: Weather information of the station: 83914 – Passo Fundo (RS-Brazil) 

 

Average temperatures remained higher throughout the crop development cycle 

(Chart 2), which normally results from reduced root development, the emission of 

productive tillers, leaf area, the percentage of fecundated flowers, the differentiation of 

spikes and flowers and the production of grains with lower weight (PIMENTEL et al., 

2015). 
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Chart 2 – Average monthly temperature during the research period compared to the average normal 

temperature 1981-2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source: Weather information of the station: 83914 – Passo Fundo (RS-Brazil) 

 

In September, rainfall remained above average, impairing the beginning of the 

reproductive period of cultivars. The excess rainfall and the high amount of water 

dissolved in the atmospheric air, combined with the high temperatures, have a direct 

effect on the appearance of fungal diseases and hinder to manage them due to 

excessive soil humidity, reducing production and grain quality (Benin et al., 2017). 

In November, as the accumulated rainfall in the period was high, causing 

quantitative and qualitative losses of the grains because of the difficulty of harvesting 

with the ideal humidity. The excess of rain can cause losses in the crop by the delay 

in harvesting, remaining in the environment where there are great amplitudes of 

temperature and humidity, which contributes to the germination of the grains in the ear 

(pre-harvest germination) of susceptible materials, ample decrease in yield and 

decrease in weight of hectolitre (PH), resulting in a lower quality of these grains and, 

consequently, a lower commercial value (Wendt, 2007). 

In 2014, there was no significant difference between the average grain yields of 

the evaluated wheat crops (Table 1). Regarding hectolitre weight, the cultivars 

Ametista (76 kg.HL-1), Jadeíte 11 (76 kg.HL-1), BRS Parrudo (75 kg.HL-1), TBIO Iguaçu 

(75 kg.HL-1), Topázio (75 kg.HL-1) and ORS Vintecinco (74 kg.HL-1) had the highest 

values (Table 1). 

Among the four years studied, the lowest overall productivity of the cultivars was 

obtained in 2015. In this harvest, rainfall remained above average in the initial period 

of crop development, which combined with high temperature peaks during the months 

of August and September, (Graph 1 and 3), directly affected the vegetative stage of the 

crop, where yield components are determined. During September and October, high 

rainfall accumulated affected significantly the whole reproductive period, which 
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accounts for yield and final grain quality. Still in this period, the occurrence of late frosts 

in September (Graph 4) drastically affected the reproductive period of the cultivars, 

causing lower yield than expected and lower grain quality, as shown in Table 1. 

 

Chart 3 – Maximum average monthly temperature during the research period in relation to the 

maximum normal temperature 1981-2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source: Weather information of the station: 83914 – Passo Fundo (RS-Brazil) 

Chart 4 – Minimum monthly absolute temperature during the research period in relation to the 

minimum normal absolute temperature 1981-2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Weather information of the station: 83914 – Passo Fundo (RS-Brazil). 

 
Table 1 – Grain yield (kg.ha-1) and Weight of hectoliter (Kg.hL-1) of 12 wheat cultivars, in four 

agricultural crops (2014 to 2017), in the northern region of Rio Grande do Sul-Brazil. IFRS, Sertão 
(RS-Brazil), 2020. 

 

Cultivar/year 2014 2015 2016 2017 AVERAGE1 

Ametista 3.222 bA 76 bA 2.462 bA 74 cB 4.722 aA 79 aA 2.855 bA 72 cA 3.315 A 75 A 

BRS Marcante 2.735 bA 73 bB 2.012 cB 70 cC 4.528 aB 78 aA 2.619 bA 72 bA 2.973 B 73 B 

BRS Parrudo 2.621 bA 75 aA 1.641 cB 67 bD 4.098 aB 77 aA 2.218 bA 69 bB 2.645 B 72 C 

Jadeíte 11 2.386 bA 76 bA 2.138 bA 72 cB 4.099 aB 79 aA 2.774 bA 71 cA 2.849 B 74 A 

Marfím 2.691 bA 70 bC 1.538 bB 69 bD 4.861 aA 78 aA 3.006 bA 70 bB 3.024 A 72 C 

ORS 
Vintecinco 

2.387 bA 74 bA 2.596 bA 76 aA 4.994 aA 78 aA 2.645 bA 71 cA 3.155 A 75 A 

Quartzo 2.931 bA 72 bB 1.916 cB 71 bC 4.243 aB 79 aA 2.059 cA 70 bB 2.788 B 73 B 

TBIO Iguaçu 2.413 bA 75 bA 1.887 bB 68 dD 4.801 aA 79 aA 2.541 bA 71 cA 2.910 B 73 B 

TBIO Mestre 2.882 bA 74 bA 2.636 bA 71 cC 4.477 aB 78 aA 2.396 bA 70 cA 3.098 A 73 B 
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TBIO Sintonia 2.779 bA 71 bC 2.469 bA 69 bD 5.085 bA 78 aA 2.132 bA 66 cC 3.116 A 71 C 

TBIO Sinuelo 2.738 bA 73 bB 2.213 bA 71 cC 4.911 bA 77 aA 2.415 bA 69 cB 3.069 A 73 B 

Topázio 2.252 bA 75 bA 2.311 bA 74 bB 4.404 aB 80 aA 2.678 bA 70 cB 2.911 B 75 A 

¹Average 2.667 b 74 b 2.152 c 71 c 4.602 a 78 a 2.528 b 70 d 2.987 73 

²Cv% 15,65 2,35         

¹The averages followed by different lower case letters in the row and upper case letters in the column 

differ according to the Scott-Knott’s test at the 5% probability level. ²CV – Coefficient of variation. 

 

Stress caused by high temperatures drastically limits production and has great 

impact during the reproductive stage (Teixeira et al., 2017). Also, long hours of 

exposition to high temperature, as well as short exposures to very high temperature, 

such as those occurred in the year 2015, reduce the yield of the crop, having a singular 

effect in each of the cultivars, because of the sensitivity to this stress (Stone & Nicolas, 

1996). 

Thus, it is possible to understand that productivity in 2015 was low (average of 

2,152 kg.ha-1) compared to other years, and the cultivars that stood out in production 

were TBIO Mestre (2,636 kg.ha-1), ORS Vintecinco (2,596 kg.ha-1), TBIO Sintonia 

(2,469 kg.ha-1), Ametista (2,462 kg.ha-1), Topázio (2,311 kg.ha-1), TBIO Sinuelo (2,213 

kg.ha-1) and Jadeíte 11 (2,138 kg.ha-1) (Table 1). In relation to the hectolitre weight, 

climatic factors interfered significantly. The ORS Vintecinco cultivar stood out with the 

highest value (76 kg.HL-1), but most of the materials did not present good production 

parameters (Table 1). 

In the 2016 harvest, August and October, rainfall exceeded the normal, but 

without affecting significantly the development of cultivars. In the remaining months, the 

combination of lower temperatures and reduced rainfall favored the crop. In addition, 

there was less pressure from diseases because of the climatic conditions that allowed 

the  application of fungicides periodically to protect the crop and, thus, giving conditions 

for the expression of the productive potential by keeping the plants healthy until the end 

of the cycle. 

Grain yield of the cultivars in 2016 was high, an average of 4,602 kg.ha-1. The 

cultivars with the highest yields were TBIO Sintonia (5,085 kg.ha-1), ORS Vintecinco 

(4,994 kg.ha-1), TBIO Sinuelo (4,911 kg.ha-1), Marfím (4,861 kg.ha-1), TBIO Iguaçu 

(4,801 kg.ha-1) and Ametista (4,722 kg.ha-1). Despite propitious conditions, some 

cultivars did not present hectolitre weight equal or superior to 78 kg.hL-1 (BRS Parrudo 

and TBIO Sinuelo). Although not differing statistically from the others, they did not reach 

the minimum necessary to belong to Group II Type 1, intended for grinding and other 
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purposes, according to the current normative instruction, IN No. 38, November 30, 

2010  (MAPA, 2010). 

In the 2017 harvest, sowing was carried out with the lowest humidity of the four 

years of the experiment, where the accumulated in July was 21.3 mm., impairing the 

initial development of the crop and delaying nitrogen fertilization coverage in 

appropriate  periods (Graph 1). Thus, according to Wiethölter (2011), especially when 

there is an excess of crop residues from previous crops, such as corn, there is a strong 

immobilization  of nitrogen added to the basic fertilization, which is used in the 

process of straw mineralization and important to anticipate nitrogen fertilization 

coverage in higher doses, so that no damage occurs to the crop. However, since there 

was not enough humidity in the soil to perform this practice, production losses may 

have occurred because of delayed application of nitrogen fertilizers. 

Grain yield of the Marfím cultivar was 3,006 kg.ha-1, but did not differ 

significantly from the other cultivars evaluated and presented a general average in 

2017 of 2,528 kg.ha-1 (Table 1). Regarding grain quality, the mean hectolitre weight 

obtained was the lowest among the four years evaluated - 70.1 kg.HL-1 (Table 1). This 

is explained  by the previous average rainfall that occurred in the months of October 

and November, compromising the harvest of the materials, where the plants being in 

a stage of physiological maturation remained in the field because the excess moisture 

does not allow the harvest at the ideal time, causing qualitative losses in grains. 

By evaluating the cultivars in the 4 years using the method of Eberhart and 

Russell  (1966), the productivity of the cultivars Ametista, Jadeíte 11, TBIO Mestre and 

Topázio  had specific adaptation to unfavorable environments (βi<1). The cultivars BRS 

Marcante, BRS Parrudo, ORS Vintecinco and Quartzo were the closest to broad or 

general adaptability, with βi statistically equal to the unit (βi=1), and the cultivars 

Marfím, TBIO Iguaçu, TBIO Sintonia and TBIO Sinuelo adapting to favorable 

environments (βi>1) (Table 2). The cultivars Ametista, BRS Marcante, TBIO Iguaçu, 

and TBIO Sinuelo were stable (non-significant regression deviation). Regarding the 

Scott-Knott (1974) 5% probability mean comparison test, the cultivars that showed 

superior performance in the analysis were: Ametista (3,315 kg.ha-1), ORS Vintecinco 

(3,155 kg.ha-1), TBIO Sintonia (3,116 kg.ha-1), TBIO Mestre (3,098 kg.ha-1), TBIO 

Sinuelo (3,069 kg.ha-1) and Marfím (3,024 kg.ha-1) (Table 1). 

 

 



Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.7, n.5, p. 47625-47641 may. 2021 45 

Table 2 – Estimation of stability and adaptability parameters in relation to productivity (kg.ha-1) and 

weight  of hectoliter (Kg.hL-1), by the Eberhart and Russell (1966) method, for 12 wheat cultivars 

evaluated in four agricultural crops (2014 to 2017), in the northern region of Rio Grande do Sul-Brazil. 

IFRS, Sertão (RS- Brazil), 2020. 

Genotype Average 
yield 

Average 
PH Βi yield Bi PH Δ²di 

yield Δ²di ph R² (%) 
yield 

R² (%) 
PH 

Ametista 3.315 a¹ 75,30 a¹ 0,89 + 
0,772 

ns 
17643,2052 ns - 0,2566 ns 98,23 96,84 

BRS 
Marcante 

2.973 b 73,24 b 0,98 ns 0,872 
ns 

9566,4372 ns 1,3086 ns 98,99 88,4 

BRS 
Parrudo 2.645 b 71,92 c 0,935 

ns 
1,198 

ns 55581,5289 ** 5,558 ** 96,13 82,47 

Jadeíte 11 2.849 b 74,41 a 0,771 
++ 

1,003 
ns 56696,6547 ** 0,252 ns 94,32 95,37 

Marfím 3.024 a 71,67 c 1,193 
++ 

1,061 
ns 

257186,4373 ** 2,8889 * 90,68 86,48 

ORS 
Vintecinco 3.155 a 74,83 a 1,08 ns 0,588 

** 145365,2332 ** 4,2666 ** 93,24 58,73 

Quartzo 2.788b 72,92 b 0,929 
ns 

1,093 
ns 139340,4652 ** 0,4846 ns 91,39 95,22 

TBIO 
Iguaçu 2.910 b 73,31 b 1,169 

++ 
1,166 

ns 14846,5293 ns 4,9373 ** 99,08 83,19 

TBIO 
Mestre 3.098a 73,34 b 0,849 

++ 
0,938 

ns 73471,2326 ** - 0,6892 ns 94,12 99,62 

TBIO 
Sintonia 3.116 a 71,03 c 

1,181 
++ 1,348 * 149794,1445 ** 0,1253 ns 94,13 97,7 

TBIO 
Sinuelo 3.069 a 72,56 b 1,13 ++ 0,891 

ns 5242,5679 ns - 0,5398 ns 99,42 98,68 

Topázio 2.911 b 74,70 a 0,891 + 1,071 
ns 89517,4532 ** 1,8386 * 93,64 90,14 

¹The averages followed by different lower case letters in the column differ by the Scott-Knott test at the 

5% probability level. ns Not significant. ++ and + significantly different from 1, by the T test at 1% and 

5% probability, respectively. ** significantly different from 0, by test F, at 1% probability. 

 
The results of the stability and adaptability analysis in relation to productivity and 

weight of hectolitre, obtained by the Lin and Binns method are presented in Table 3 

and Table 4. The Ametista cultivar presented the lowest value of Pi among all 

genotypes, showing that this cultivar presents, besides high productivity, greater 

stability in the cultivation conditions in the region evaluated during the years of study. 

Regarding the favorable environments, the TBIO Sintonia stood out mostly in relation 

to this parameter and, consequently, its sowing under conditions of higher technological 

level can be recommended. 
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Table 3 – Stability and adaptability estimates (Pi) in relation to productivity according to the Lin and 

Binns method (1988) for 12 wheat cultivars evaluated in four agricultural crops (2014 to 2017), in the 

northern region of Rio Grande do Sul (RS-Brazil). IFRS, Sertão (RS-Brazil), 2020. 

Genotype General Pi Genotype Favorable Pi Genotype Unfavorable Pi 

Ametista 23.202,944 TBIO Sintonia . Ametista 8.830,319 

TBIO Sinuelo 99.192,633 ORS Vintecinco 4.251,803 TBIO Mestre 81.264,837 

TBIO Mestre 100.644,385 TBIO Sinuelo 15.265,723 TBIO Sinuelo 127.168,270 

ORS Vintecinco 104.848,840 Marfim 25.203,493 BRS Marcante 129.444,341 

TBIO Sintonia 123.644,107 TBIO Iguaçu 40.453,768 ORS Vintecinco 138.381,185 

BRS Marcante 136.042,128 Ametista 66.320,820 TBIO Sintonia 164.858,810 

TBIO Iguacu 189.271,722 BRS Marcante 155.835,488 Jadeíte 11 166.988,044 

Marfim 192.415,812 TBIO Mestre 158.783,031 Topázio 192.387,155 

Topázio 202.411,261 Topázio 232.483,577 TBIO Iguaçu 238.877,706 

Jadeíte 11 246.885,115 Quartzo 354.839,940 Marfim 248.153,252 

Quartzo 276.173,985 Jadeíte 11 486.576,328 Quartzo 249.952,000 

BRS Parrudo 368.439,014 BRS Parrudo 488.022,601 BRS Parrudo 328.577,818 

 

Table 4 – Stability and adaptability estimates (Pi) in relation to the hectolitric weight according to the 

Lin and Binns method (1988) for 12 wheat cultivars evaluated in four agricultural crops (2014 to 2017), 

in the Northern region of Rio Grande do Sul (RS-Brazil). IFRS, Sertão (RS-Brazil), 2020 

Genotype 
General 

Pi 
Genotype Favorable Pi Genotype 

Unfavorable 
Pi 

Ametista 0,625 Ametista 0,250 ORS Vintecinco 0,189 

ORS Vintecinco 1,095 Jadeíte 11 0,250 Ametista 1,000 

Topázio 1,345 Topázio 0,250 Topázio 2,440 

Jadeíte 11 2,433 TBIO Mestre 0,500 Jadeíte 11 4,616 

TBIO Mestre 4,553 Quartzo 2,000 TBIO Mestre 7,106 

Quartzo 6,044 TBIO Mestre 2,000 Quartzo 7,838 

BRS Marcante 6,107 BRS Parrudo 2,210 TBIO Sinuelo 8,426 

TBIO Sinuelo 6,463 BRS Marcante 3,189 BRS Marcante 9,026 

TBIO Iguaçu 8,368 Quartzo 4,250 Marfim 13,838 

Marfim 11,919 TBIO Sinuelo 4,500 TBIO Iguaçu 16,235 

BRS Parrudo 12,779 TBIO Sintonia 7,250 TBIO Sintonia 21,553 

TBIO Sintonia 14,401 Marfim 10,000 BRS Parrudo 23,348 

 

In the biplot AMMI model (Figure 1), the x-axis represents the productivity in 

kg.ha-1 of the cultivars evaluated in the four environments (2014, 2015, 2016 and 2017) 

and the y-axis represents the first interaction of the axis (IPCA1). The genotypes and 

environments closest to the zero axis in the figure represent higher stability. The 

more distant from zero, the more adapted to specific environments. The Ametista and 

TBIO Sinuelo cultivars proved to be the most stable among the materials. The cultivars 

that expressed good stability with above average yield were the BRS Marcante and 
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ORS Vintecinco. The cultivars Topázio and BRS Parrudo showed good stability with 

below average productivity among the evaluated cultivars. The cultivars Marfím, TBIO 

Mestre  and TBIO Sintonia were less stable with above average yields. 

 
Figure 1 – Biplot AMMI with the main axis of interaction (IPCA1) x productivity in kg ha-1, for 12 wheat 

cultivars evaluated in environments A1 (year 2014), A2 (year 2015), A3 (year 2016) and A4 (year 

2017) in the northern region of Rio Grande do Sul (RS-Brazil). IFRS, Sertão (RS-Brazil), 2020. 

 

Genotypes evaluated: G1: Ametista G2: BRS Marcante G3: BRS Parrudo G4: Jadeíte 11 G5: Marfím 

G6: ORS Vintecinco G7: Quartzo G8: TBIO Iguaçu G9: TBIO Mestre G10: TBIO Sintonia G11: TBIO 

Sinuelo G12: Topázio. Years (environments) evaluated: A1: 2014 A2: 2015 A3: 2016 A4: 2017. 

 

The environments A1 (2014) and A3 (2016) were stable indicating that the 

climatic factors had a similar effect on all of the cultivars studied. The year 2014 was 

not favorable considering that the productivity of the cultivars was below the average 

of the 4 years evaluated. However, the A3 environment (year 2016) showed good 

stability and above average productivity (4,602 kg ha-1), showing the climatic factors 

that occurred during this crop year are ideal for growing wheat in the region. The A2 

(year 2015) and A4 (year 2017) environments were much lower in relation to the stability 

of the materials, showing same average productivity of the 12 cultivars evaluated. 

Regarding the AMMI analysis of hectolitre weight of the evaluated cultivars 

(Figure 2), the x-axis represents the PH in the 4 environments evaluated (years 2014, 

2015, 2016 and 2017) and the y-axis represents the first interaction of the axis 

(IPCA1). The Jadeíte 11 and TBIO Master cultivars, and the A3 environment (year 

2016),  were the closest to the zero axis in the figure, showing greater stability. The more 

isolated in relation to zero are more adapted to specific environments. The Marfím 
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cultivar showed good stability, but had a lower performance in relation to the average 

of the evaluated cultivars. The cultivars that expressed good stability with hectolitre 

weight above the average were Ametista and BRS Marcante. The Quartzo, TBIO 

Sintonia and TBIO Sinuelo cultivars showed good stability but with a PH below the 

average among the evaluated cultivars. The less stable cultivars were ORS Vintecinco 

and TBIO Iguaçu, with a PH above average, and the BRS Parrudo cultivar that 

presented a hectolitre weight  below average. 

 
Figure 2 – Biplot AMMI with the main axis of interaction (IPCA1) x weight of hectolitre, for 12 wheat 

cultivars evaluated in environments A1 (year 2014), A2 (year 2015), A3 (year 2016) and A4 (year 

2017) in the northern region of Rio Grande do Sul (RS-Brazil). IFRS, Sertão (RS-Brazil), 2020. 

 
Genotypes evaluated: G1: Ametista G2: BRS Marcante G3: BRS Parrudo G4: Jadeíte 11 G5: Marfím 

G6: ORS Vintecinco G7: Quartzo G8: TBIO Iguaçu G9: TBIO Mestre G10: TBIO Sintonia G11: TBIO 

Sinuelo G12: Topázio. Years (environments) evaluated: A1: 2014 A2: 2015 A3: 2016 A4: 2017. 

 

Only the A3 (year 2016) and A4 (year 2017) environments showed stability, but 

the year 2017 was not favorable for wheat cultivation since the weight of hectolitre was 

below average of the 4 years evaluated. However, the environment A3 (year 2016) 

showed good stability and PH above average (78.3 kg.HL-1), which shows that the 

climatic factors during this year of cultivation were also ideal for grain quality. 

 

4. CONCLUSIONS 

 

According to the method of Eberhart and Russell (1966), the cultivars Ametista, 

BRS Marcante and TBIO Mestre presented adaptation to unfavorable environments 
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and the cultivars Marfím, TBIO Iguaçu and TBIO Sintonia presented adaptability to 

favorable environments, for both characteristics evaluated. Regarding the Lin and 

Binns method (1988), the Ametista cultivar showed superior performance in both 

characteristics evaluated. In reference to the AMMI method (Zobel et al., 1988), the 

Ametista and TBIO Sinuelo cultivars are the most stable in relation to productivity, 

where the 2014 and 2016 environments were stable. In relation to hectolitre weight, the 

cultivars Jadeíte 11 and TBIO Mestre showed greater stability and the year 2016 also 

stood out. 

Therefore, it is possible to affirm that wheat cultivars are strongly influenced by 

the edaphoclimatic conditions to which they are submitted, reproducing unique 

responses for each parameter evaluated and, therefore, it is essential to consider 

climate prognoses to define the cultivar to be grown during the cold season in the 

northern region of Rio Grande do Sul – Brazil. 
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RESUMEN: La presente investigación se realizó con el fin de mostrar cómo se 
encuentra la situación económica del pequeño productor; él manifestó que no lleva 
un control sobre los gastos en los que incurre y de los ingresos que percibe; 
entonces si él tiene control sobre los gastos e ingresos podrá saber por ejemplo en 
qué gastos innecesarios incurre, de tal manera que tendrá una visión clara de la 
forma en que puede reducir sus costos y mejorar sus ingresos, que le permita 
mejorar  su sistema de producción, con más eficiencia y eficacia de su negocio, 
dando como resultado una correcta toma de decisiones, es por eso que se realizó el 
estudio obteniendo un resultado positivo. 
 
PALABRAS-CLAVE: Estudio de costos e ingresos; Agricultura campesina; 
Unidad campesina; Campesino. 
 
ABSTRACT: This research was conducted to show how is the economic situation 
of the small producer said that does not keep control over the expenses incurred 
and income received ; then if he has control over expenditure and revenue you 
may know for example how unnecessary expenses incurred , so you will have a 
clear vision of how they can reduce their costs and improve their income , allowing 
you to improve your production system with more efficiency and effectiveness of 
their business, resulting in a correct decision 
 
KEYWORDS: Cost and income study; Peasant agriculture; Peasant unit; Peasant. 
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1.INTRODUCCIÓN 

 

En el mundo hay un gran número de países que se dedican a la producción 

y abasto de leche como una prioridad nacional, razón por la cual establecen políticas 

de alto proteccionismo para el sector lácteo en países en vías de desarrollo como 

México, donde la producción de leche de bovino es muy heterogénea desde el punto 

de vista tecnológico, agroecológico y socioeconómico, incluyendo la gran variedad 

de climas regionales y características de tradiciones y costumbres de las 

poblaciones. 

Según SAGARPA (2012), durante el periodo de 2005 a 2010 la producción 

lechera se concentró en cuatro estados, los que contribuyeron conjuntamente con 

el 45% de la producción nacional en este período, ellos son: Jalisco, Coahuila, 

Durango y Chihuahua. Destacaron los estados de Coahuila y Durango que se 

encuentran ubicados en la Región Lagunera, que es la más importante cuenca 

lechera del país, y que ocupa el primer lugar en producción a nivel nacional. La 

principal fuente de explotación son las grandes granjas en las cuales se produce 

el 75 por ciento de la producción, mientras que el 25 por ciento proviene de 

pequeños productores y explotaciones familiares que se caracterizan por ser 

explotaciones pequeñas que fluctúan entre 3 y 40 vacas, las cuales manejan los 

miembros de la familia, ya sea en forma; estabulada o semi-estabulada, en sitios 

aledaños a las casas de los productores. 

La alimentación de las vacas en las explotaciones pequeñas se basa 

fundamentalmente en pajas yrastrojos de maíz, avena, sorgo, trigo y residuos de 

cervecería, residuos de hortalizas y en zonas áridas, el nopal. 

Según Mellado, (2012), en muchas de estas explotaciones las vacas 

pastorean los residuos de cosecha oel forraje que crece a orillas de los caminos 

y acequias. El uso del concentrado es limitado. Las becerras se crían por lo común 

separadas de las madres y los machos se venden pocos días después de nacidos. 

Los animales en estos sistemas son normalmente vacas Holstein de bajo 

potencial genético, las cuales presentan producciones de alrededor de 2500 litros 

de leche por lactancia; se practica la monta natural y la ordeña generalmente es 

a mano y normalmente no se practica la medicina preventiva ni se tiene un 

programa de mejoramiento genético. 

Sin embargo una vez analizada este tipo de explotaciones, cuando se 
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analizan los aspectos económico administrativo, se llega a una conclusión de que 

este tipo de explotaciones no tiene un control adecuado sobre los ingresos que 

percibe ni de los costos en los que incurre. 

Es por eso que con el fin de ayudar a este tipo de explotaciones se realiza 

los estudios de costos ingreso, ya que muestran de una manera clara los 

resultados al final de un periodo, que es lo que se hizo en este caso. 

 

2. MARCO TEORICO 

 

La agricultura campesina es una forma de ser, vivir, y de producir en el 

campo, se basa en el rescate de tradiciones, costumbres y cultura de los pueblos 

originarios, donde el autoabastecimiento, el abastecimiento local y regional de 

alimentos, constituyen la promoción de la soberanía alimentaria, sus principales 

características que destacan son: pequeña propiedad, trabajo familiar, control de 

proceso de producción, diversidad productiva, semillas nativas, base 

agroecológica, técnicas apropiadas al sistema campesino de producción. 

La Agencia Latinoamericana de Información reafirma que la agricultura 

campesina apunta a la mejoríade la calidad de vida de las familias y a la reducción 

de las penurias del trabajo. Así como también dice que la tierra y el territorio son 

las bases fundamentales para la agricultura campesina y la soberanía alimentaria, 

el tener acceso a ella y explotarla racionalmente y adecuadamente es vital para el 

desarrollo humano equitativo. 

Sin embargo la agricultura campesina no es una profesión, es una forma de 

ser, de vivir y de producir. Se basa en las familias y las comunidades campesinas. 

En cuanto a la agricultura familiar es el proyecto pensado desde el capital para la 

pequeña propiedad, donde la lógica de la gestión es la misma de una empresa 

rural capitalista, solo que es agronegocio en escala reducida según González R., 

V., & Silos A., J. S. (1968). 

 

3. METODOLOGIA 

 

Para la elaboración de la presente investigación se utilizó una metodología 

consistente en recabar la información de campo; se utilizó el método de la 

encuesta estructurada, debido a que se preparó previamente una guía de 
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preguntas con un orden definido. 

Según la Universidad de Córdoba (sf) la encuesta es una búsqueda 

sistemática de información en la que el investigador pregunta a los investigados 

sobre los datos que desea obtener, y posteriormente reúne estos datos 

individuales para obtener durante la evaluación datos agregados. 

En mí caso solo se aplicó la encuesta a solo una persona, que está 

estructurada en tres apartados; 

El primer apartado se basa principalmente en el cálculo del presupuesto 

familiar que incluye costos como la luz eléctrica, el agua potable, la educación 

entre otros que tiene el pequeño productor en el lapso de un periodo que en este 

caso es un año. En el segundo apartado se concentra la información relacionada 

conla producción agrícola, que en este caso es la producción de maíz el cual se 

destina para el consumo de los animales y como tercer apartado se concentra la 

información relacionada con la actividad ganadera que en este caso es la 

producción de leche, donde destaca el costo de la mano de obra, los gastos en la 

producción lechera así como los ingresos. 

Al procesar la información recabada de los tres apartados, se presenta una 

tabla la cual tiene como fin la estimación del saldo al final de un periodo, donde 

se puede definir si tuvo pérdida o ganancia. 

La aplicación de la encuesta, se llevó acabo el día miércoles 15 de junio del 

presente año 2016. 

Para llegar al lugar donde se aplicó llamado el ejido Los Llanos, Arteaga 

se hizo un tiempo aproximando de 45 minutos de camino en camión, el cual se 

tomó a las 7:40 am en el puente del sarape en la ciudad de Saltillo y se llegó al 

ejido alrededor de las 8:30 am. De inmediato me trasladé a la casa del productor. 

La aplicación de la encuesta comenzó a las 8:40, la cual duró alrededor de 

1 hora 20 minutos, tiempo necesario para que el productor se desenvolviera 

ampliamente y respondiera debidamente la encuesta, así como también se 

corroboró la información anteriormente dada para ajustar detalles. 

Terminada la aplicación de la encuesta se procedió a retirarse del lugar, 

despidiéndome debidamente y agradeciendo por el tiempo prestado, así como por 

las molestias. A continuación se muestran fotos que fueron tomadas durante la 

aplicación de la encuesta. 
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Figura 1 – Fotografías de las instalaciones del productor. 

 

 

La presente investigacion de llevo a cabo en la localidad de Los Llanos está 

situada en el Municipio de Arteaga, en el Estado de Coahuila de Zaragoza. 

Ubicado en las coordenadas a 100°48´00" longitud oeste y 25°18´21" latitud norte, 

a una altura de 2040 msnm. 

 
Figura 2 – Microlocalizacion del ejido de Los Llanos 

 
 
 

4. RESULTADOS 

Después de un largo tiempo de estar planeando detalladamente la 

herramienta adecuada para levantar información, así como los apartados y tipos 
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de preguntas que debería tener, se logró el objetivo establecido. Se logró una 

análisis detallado de la situación de un pequeño productor de leche ubicado en el 

ejido Los Llanos, Arteaga, Coahuila. 

En este caso se muestran los resultados obtenidos, analizando los costos 

en los que incurre el pequeño productor durante un año, así como los ingresos 

que percibe durante el mismo periodo, como se muestra en el siguiente cuadro. 

 
Tabla 1. Indicadores Económicos 

Concepto Valor (pesos) 

1)Total de ingresos 619,250.00 

2)Total de egresos 335,560.00 

3)Ingreso neto 283,690.00 

4)Cargo de interés sobre el capital 
invertido al 12% 

35,242.80 

5)Ingreso del agricultor 258,447.20 

6)Valor de productos usados por la 
familia 

72,517.00 

7)Ganancia del productor $185,930.20 

 

Como se muestra en el cuadro anterior los ingresos que percibe el 

productor, en este caso por la venta de leche es de 619,250 pesos, en cambio los 

costos ascienden a 335,650 pesos, debido que se toma  encuenta la mano de 

obra usada que en este caso es la mano de obra familiar, así como las materias 

primas aprovechadas como alimento al ganado, servicios como luz eléctrica y 

asistencia técnica. 

También se restó el 12 por ciento del capital invertido, ya que el productor 

confirmó que durante el periodo realizó varias inversiones tales como la 

construcción de comederos, bebederos y la habilitación de una área adecuada 

para llevar a cabo la ordeña. 

A la vez se le restó el concepto de productos usados por la familia donde 

se integró la cosecha de maíz levantada en 16 hectáreas por el productor de 

manera tradicional y la cual es destinada para el abasto de insumos para la 

actividad ganadera. 

Una vez restados estos conceptos se obtuvo que al final del período una 

ganancia de $185, 930.20. En conclusión el resultado positivo y favorable para el 

productor. 
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5. DISCUSION, CONCLUSIONES 

 

Los estudios de costos e ingresos por lo regular se aplican a empresas o 

productores grandes, sinembargo si se le diera la debida importancia a los 

pequeños productores con la aplicación y ejecución de este tipo de estudios, así 

como el apoyo en cuanto a asistencia técnica, su situación seria otra. 

En conclusión este tipo de estudios ayudan a dar un panorama muy amplio 

y detallado de cómo se encuentra la situación económica en las actividades, 

quedando pendiente identificar en qué costos innecesarios se incurre y que 

ingresos se perciben, quedando avanzada la aportación administrativa que se le 

prometió al productor de leche. 

En mi persona hay una satisfacción muy grande ya que aporté un granito 

de arena, con la elaboración de este estudio, ya que son productores que no 

cuentan con el financiamiento necesario y con la informaciónadecuada, y es muy 

satisfactorio ver cómo puedes ayudar a los pequeños productores aunque sea con 

un poco de tus conocimientos. 
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CAPÍTULO 04 

IMPORTÂNCIA DA TÉCNICA DE DNA BARCODING NA DETECÇÃO DE FRAUDES 
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RESUMO: Estudos recentes mostram que os pescados são uma das principais fontes 
de alimento consumidas mundialmente. Estes possuem alto valor biológico e 
nutricional, sendo uma das principais fontes de proteína disponíveis e acessíveis para 
a alimentação humana. Além de serem um alimento altamente nutritivo, toda cadeia 
produtiva dos pescados contribui para movimentar a economia mundial sendo 
responsável pela geração e manutenção de diversos empregos. A correta 
identificação dos pescados representa uma prioridade em nível mundial para que os 
governos evitem fraudes e validem produtos e subprodutos provenientes dos 
pescados, principalmente aqueles que já foram processados. Desta maneira, evitam-
se perdas econômicas, danos à saúde dos consumidores e impactos ambientais 
resultantes da substituição dos pescados por espécies em risco. Neste contexto, a 
técnica de DNA barcoding é aplicada como um dos principais métodos para identificar 
espécies e evitar fraudes em pescados. Objetivo: Realizar uma revisão sistemática, 
a fim de avaliar e comparar a taxa de fraudes em pescados em diversos países. 
Métodos: Revisão integrativa de literatura realizada através das bases de dados 
Science Direct, Google Acadêmico, SciELO, PubMed entre outras plataformas 
obedecendo aos critérios de inclusão e exclusão. Foram selecionados os artigos 
completos disponíveis nos idiomas português, inglês ou espanhol, sem recorte 
temporal, excluindo-se os duplicados e os que não responderam diretamente à 
pergunta norteadora. Resultados: As taxas médias de fraudes apresentam grande 
variação entre os países, sendo que países com leis sanitárias mais rígidas, como por 
exemplo França e Coreia do Sul, apresentam taxas muito baixas comparadas com a 
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média mundial. Já o Brasil possui uma taxa de fraude duas vezes maior que a média 
mundial. Conclusão: Através da revisão foi possível concluir que a técnica de DNA 
barcoding representa atualmente um dos principais métodos padronizados para a 
identificação de fraudes em pescados, sendo utilizada em diversos países, auxiliando 
na identificação e posterior penalidade em casos de fraudes. O Brasil promove 
constantemente mudanças na legislação para diminuir e controlar as fraudes porém, 
ainda está acima da média mundial. Provavelmente, a discrepância nas taxas de 
fraudes entre os países está relacionada ao sistema de vigilância sanitária e as leis 
vigentes. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Pescados; Fraudes; DNA Barcoding. 
 
ABSTRACT: Recent studies show that fish are one of the main sources of food 
consumed worldwide. These have high biological and nutritional value, being one of the 
main sources of protein available and accessible for human consumption. In addition to 
being a highly nutritious food, the entire fish production chain contributes to the 
movement of the world economy, being responsible for the generation and 
maintenance of several jobs. The correct identification of fish represents a world-wide 
priority for governments to prevent fraud and validate products and by-products from 
fish, especially those that have already been processed. In this way, economic losses, 
damage to the health of consumers and environmental impacts resulting from the 
replacement of fish by species at risk are avoided. In this context, the DNA barcoding 
technique is applied as one of the main methods to identify species and prevent fraud 
in fish. Objective: To perform a systematic review in order to assess and compare the 
fraud rate in fish in several countries. Methods: Integrative literature review conducted 
using the Science Direct, Google Academic, SciELO, PubMed databases, among 
other platforms, according to the inclusion and exclusion criteria. Full articles available 
in Portuguese, English or Spanish language were selected, without a time cut, excluding 
duplicates and those that did not directly answer the guiding question. Results: The 
average fraud rates show great variation among countries, with countries with stricter 
sanitary laws, such as France and South Korea, presenting very low rates compared 
to the world average. Brazil has a fraud rate twice as high as the world average. 
Conclusion: Through the review it was possible to conclude that the DNA barcoding 
technique is currently one of the main standardized methods for identifying fraud in fish, 
being used in several countries, helping in the identification and subsequent penalties 
in cases of fraud. Brazil constantly promotes changes in legislation to reduce and 
control fraud; however, it is still above the world average. Probably, the discrepancy in 
fraud rates between countries is related to the sanitary surveillance system and the laws 
in effect 
 
KEYWORDS: Fish; Fraud; DNA Barcoding. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Segundo o Art. 205 presente no Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária 

de Produtos de Origem Animal (RIISPOA) mais recente, entende-se por pescado os 

peixes, crustáceos, moluscos, anfíbios, répteis, equinodermos e outros animais 

aquáticos  usados na alimentação humana (RIISPOA, 2017). O consumo de pescados 

representa atualmente uma grande e considerável parcela da alimentação mundial, o 

pescado possui alta digestibilidade e alto valor biológico, sendo uma das principais 

fontes de proteína disponíveis para a alimentação humana (SOARES; GONÇALVES, 

2012). Diversos fatores podem influenciar no consumo dos pescados como padrões de 

consumo alimentar, fatores socioeconômicos, características pessoais, estado de 

saúde e dimensões atitudinais  (SARTORI; AMANCIO, 2012). 

Além de ser um alimento de alto valor nutricional, o relatório SOFIA (FAO, 2020) 

informa que em 2018, cerca de 88% dos 179 milhões de toneladas da produção total 

de pescados foram utilizados para consumo humano direto, sendo apenas 12% 

usados para fins não alimentares. Em 2018, o peixe vivo, fresco ou resfriado ainda 

representava a maior parte dos pescados utilizados para consumo humano direto 

(44%). Ainda segundo o relatório, 3,3 bilhões de pessoas utilizaram os pescados como 

fonte de proteínas, representando quase 20% da ingestão média per capita de toda 

proteína animal. Em 2017, os pescados representaram cerca de 17% do total de 

proteína animal e 7% de toda proteína  consumida globalmente. Segundo Pontes, 

2020, o consumo de pescados per capita no Brasil cresceu de 10 para 14 kg por ano 

segundo valores analisados por ele presentes em  relatórios da FAO em 2018. 

Os pescados se destacam nutricionalmente pois apresentam grandes 

quantidades de vitaminas lipossolúveis A e D principalmente em peixes considerados 

gordurosos, como por exemplo na sardinha, salmão e cavala. Também são uma boa 

fonte de vitaminas  do complexo B quando comparável com a quantidade encontrada 

em outras carnes de mamíferos (SARTORI; AMANCIO, 2012). Além de possuírem 

grandes quantidades de minerais como cálcio, fósforo, ferro, cobre e selênio 

(MARTINS et al., 2016). No caso de peixes de água salgada, também apresentam 

quantidades consideráveis de iodo e os pescados são ótimos alimentos para dietas 

restritivas de sódio, já que possuem teor relativamente baixo deste mineral (SARTORI; 

AMANCIO, 2012). 
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Os pescados são considerados como alimentos ricos em proteínas de alto valor 

nutricional, também possuem maior teor de proteína quando comparado à outros tipos 

de carne, além disso, a proteína é altamente digerível e rica em peptídeos e 

aminoácidos essenciais como por exemplo a metionina e lisina, que estão presentes 

em quantidade limitada em outros tipos de carne (TILAMI; SAMPELS, 2018). 

O baixo nível de colesterol e a alta taxa de ácidos graxos poli-insaturados, 

características dos pescados, são importantes para reduzir os riscos de doenças 

coronarianas. Os efeitos cardioprotetores dos ácidos graxos poli-insaturados do grupo 

ômega-3 estão relacionados às ações fisiológicas dos lipídios, como na pressão 

sanguínea, na função vascular e na manutenção da eurritmia cardiológica (ELAGIZI et 

al., 2021). 

Levando em consideração que a captura e comércio dos pescados ocorre em 

âmbito global, é extremamente importante realizar a correta identificação destes para 

evitar fraudes na indústria e comércio. A utilização de nomes genéricos utilizados na 

comercialização dos pescados pode comprometer a habilidade dos consumidores de 

realizar escolhas conscientes na hora de comprar o produto (CHUANG et al., 2016). 

Além deste fato, muitas vezes o produto já passou por alterações industriais e/ou não 

está inteiro, o que dificulta a identificação da espécie correta, portanto é imprescindível 

o uso de técnicas funcionais e eficazes como o DNA barcoding para identificar fraudes 

e adulterações. 

Como projeção realizada pela SOFIA (FAO, 2020) espera-se que a produção, 

o consumo e o comércio mundiais de pescados aumentem, mas com uma taxa de 

crescimento que diminuirá com o tempo. A produção total de pescados deverá crescer 

de 179 milhões de toneladas em 2018 para 204 milhões de toneladas em 2030. A 

produção da aquicultura está projetada para atingir 109 milhões de toneladas em 

2030, representando um aumento de 32% (26 milhões de toneladas) em relação a 

2018. A Ásia  continuará a dominar o setor de aquicultura e será responsável por mais 

de 89% do aumento da produção até 2030. O setor deve se expandir mais na África 

(até 48%) impulsionado pela capacidade de criação implementada nos últimos anos. 

No Brasil, o comércio de pescados tem grande importância econômica no 

mercado interno e também internacional. De acordo com o Sistema de Análise das 

Informações de  Comércio Exterior (Aliceweb), a exportação de pescado no período 

de 2006 a 2016 contribuiu, em média, com 0,1% ao ano do total de todos os produtos 
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exportados pelo Brasil (como por exemplo a soja, combustíveis, minério de ferro, 

açúcar e café), o que correspondeu a aproximadamente 220 milhões de dólares/ano 

e exportação de 38 mil toneladas/ano. No contexto mundial, as exportações brasileiras 

participaram com 0,3% do total de pescado exportado (FARIAS; FARIAS, 2018). Em 

relação às importações; em 2015 por exemplo, a importação foi de 1,1 bilhão de 

dólares, principalmente de produtos que não são produzidos no Brasil, como o 

bacalhau, o salmão e a merluza (FARIAS; FARIAS, 2018). 

A correta identificação dos produtos comercializados é importante e nesse 

sentido,  a técnica de DNA barcoding (código de barras de DNA) vem sendo utilizada 

com base nas sequências de DNA mitocondrial dos genes citocromo, DNA ribossômico 

16S ou 12S e o citocromo oxidase I (COI) (BÉNARD-CAPELLE et al, 2015). Segundo 

Carvalho e colaboradores (2017), na identificação de pescados, utiliza-se primers que 

amplificam cerca de 650 pares de bases nitrogenadas que formam o gene 

mitocondrial do citocromo oxidase I. Além do DNA mitocondrial, o DNA nuclear também 

pode ser utilizado, mas o DNA mitocondrial é mais utilizado pois geralmente é menor, 

origem materna e o número de cópias do DNA mitocondrial na célula geralmente é 

várias vezes maior do que as cópias de DNA nuclear (XIONG et al., 2019). 

No Brasil, a técnica de DNA barcoding já é adotada como metodologia padrão 

para identificar fraudes em pescados sendo utilizada periodicamente em programas 

nacionais para regulamentação sistêmica e de rotina dos pescados e seus produtos. 

As amostras são conservadas seguindo procedimentos padrões (conservadas em 

etanol 70% e temperatura igual ou inferior a 4°C). Nos programas realizados, as 

amostras são encaminhadas ao Laboratório Federal de Defesa Agropecuária em 

Goiânia (LFDA – GO) para identificação molecular, sendo este o laboratório oficial do 

MAPA, referência internacional em DNA de peixes (CARVALHO et al., 2017). 

Segundo o artigo Art. 495 presente no RIISPOA, 2017, caso haja evidência ou 

suspeita de que um produto de origem animal represente risco à saúde pública ou 

tenha sido alterado, adulterado ou falsificado, o Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento deverá adotar, isolada ou cumulativamente: a apreensão do produto; 

a suspensão provisória do processo de fabricação ou de suas etapas e/ou a coleta de 

amostras do produto para realização de análises laboratoriais. 

Caso confirmada a infração (configurada por diversas atitudes, dentre elas as 

fraudes por rotulagem incorreta), posteriormente, serão estipuladas penalidades para 
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a pessoa física ou jurídica, de acordo com a gravidade da infração cometida. As 

penalidades  podem ser: advertências, quando o infrator for primário e não tiver agido 

com dolo ou má-fé; multa, tendo como valor máximo o correspondente ao valor fixado 

em legislação específica, de acordo com as gradações (leve, moderada, grave e 

gravíssima); apreensão ou condenação das matérias-primas e dos produtos de 

origem animal, quando não apresentarem condições higiênico-sanitárias adequadas 

ao fim a que se destinam, ou forem adulterados; suspensão de atividade, quando 

causar risco ou ameaça de natureza higiênico-sanitária ou quando causar embaraço 

à ação fiscalizadora; interdição total ou parcial do estabelecimento, quando a infração 

consistir na adulteração ou na falsificação habitual do produto ou quando se verificar, 

mediante inspeção técnica realizada pela autoridade competente, a inexistência de 

condições higiênico-sanitárias adequadas e finalmente; a cassação de registro ou do 

relacionamento do estabelecimento (RIISPOA, 2017). 

A figura 1 a seguir mostra uma linha do tempo com as principais alterações na 

legislação do RIISPOA em relação aos pescados, desde o surgimento deste 

regulamento  até suas modificações mais recentes. 

Desta maneira, esta pesquisa tem como principal objetivo apresentar através 

de uma revisão sistemática, estudos de 10 países que utilizaram a técnica de DNA 

barcoding para identificar fraudes em pescados e comparar as diferentes taxas 

encontradas nos países com a finalidade de encontrar possíveis relações, 

divergências ou justificativas para explicar os resultados encontrados. 
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Figura 1. Linha do tempo com as principais alterações no RIISPOA em relação aos pescados. 
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2. METODOLOGIA 

 

O estudo foi realizado a partir de uma revisão sistemática da literatura, 

utilizando artigos científicos que mostram o uso da técnica de DNA barcoding na 

detecção de fraudes em pescados e as taxas de fraudes encontradas nestes estudos. 

Os artigos foram selecionados através do título ou resumo, pesquisados utilizando os 

termos “fish mislabeling”, “dna barcoding fish”, “fish fraud” entre outros relacionados 

com fraudes em pescados, publicados em inglês ou português nos últimos 6 anos 

(entre 2014 e 2020). Artigos que não utilizaram a técnica de DNA barcoding como 

padrão para identificar fraudes, não foram incluídos na pesquisa. Os artigos 

selecionados foram escolhidos por meio de busca digital nas bases de dados Science 

Direct, Google Acadêmico, SciELO, PubMed e outras plataformas contendo dados em 

relação à detecção de fraudes em pescado utilizando a técnica de DNA Barcoding. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram selecionados 10 artigos de diferentes países, escolhidos de acordo com 

sua  relevância, sendo incluídos os estudos que apresentaram maior abrangência de 

pesquisa ou artigos referentes aos países de grande importância no comércio de 

pescados. 

A tabela 1 mostra os procedimentos de análise através da técnica de DNA 

barcoding dos pescados estudados nos diferentes países, as taxas médias de fraudes 

encontradas assim como os bancos de dados genéticos utilizados para a obtenção 

dos resultados. Todos os estudos utilizados tiveram como objetivo encontrar as taxas 

de fraudes em pescados com o uso da técnica de DNA barcoding, sendo que todos 

utilizaram  fragmentos do gene COI como método de análise padrão. Além disto, todos 

estudos utilizaram pelo menos a plataforma BOLD para realizar a correta identificação 

das espécies de forma padronizada. Como parâmetro para a taxa de fraudes, foram 

utilizados os resultados da meta-análise mais recente de fraudes em pescados, 

mostrando que a taxa global média é de 8% (LUQUE; DONLAN, 2019). Em sequência, 

o gráfico 1, mostra as taxas médias de fraudes em ordem crescente de acordo com o 

resultado de cada país em comparação com a média mundial de fraudes da meta-

análise realizada por Luque; Donlan, 2019 utilizada como referência. 
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Tabela 1. Descrição dos procedimentos de análise através da técnica de DNA barcoding, banco de dados genético utilizado para identificação e taxa de 
fraudes encontradas nos  diferentes estudos selecionados. 

Autor 
País onde 
ocorreu o 

estudo 

Procedimento de análise através da técnica de DNA barcoding 
Banco de dados 

genético utilizado 
para  identificação 

Taxa média de 
fraudes 

encontradas 

Galal-Khallaf et 
al, 2014 

Egito 

Análise de 90 amostras de filés de peixe rotulados como perca do Nilo, panga e 
tilápia que foram coletadas, entre setembro e novembro de 2013 em mercados locais 

em três províncias egípcias; Cairo, Monufia e Qalyubia. 
BOLD e Genbank 50% 

Khaksar et al, 
2015 

 
Estados 
Unidos 

Análise de 228 amostras de pescados coletadas ao longo de um período de quatro 
meses em três locais nos EUA: de Nova York (NY), Austin (TX) e a área da Baía de 

São Francisco (CA). 

BOLD e Genbank  
16,3% 

Bénard- 
Capelle et al, 

2015 
França 

Análise de 371 amostras com 55 nomes de espécies comerciais, coletadas em 
peixarias, supermercados e restaurantes entre abril e dezembro de 2013. A 

amostragem incluiu filés de peixe, frescos e congelados e refeições preparadas. 
BOLD 3,7% 

Harris; 
Rosado; 

Xavier, 2016 

 

Portugal 
Análise de 66 amostras provenientes de 26 espécies de pescados, das quais 12 eram  

peixes, coletadas em julho e agosto de 2014. 
BOLD e Genbank 

 

19% 

Carvalho et  al, 
2017 

Brasil 
Análise de 255 amostras de pescados e produtos derivados constituídos por 29 nomes 

comerciais de peixes, confiscados de peixarias, mercados e supermercados 
localizados em  14 estados brasileiros por funcionários oficiais do governo. 

BOLD 17% 

Nedunoori; 
Turanov; 

Kartavtsev, 
2017 

Rússia 
Análise de 22 amostras de peixe inteiro congelado, em pedaços ou em filetes 

coletados em dois supermercados russos, Parus e Rybnyi Ostrovok. BOLD e Genbank 23% 

Ha et al, 2018 Vietnã 
Análise de 20 amostras de 10 produtos processados de peixes coletados de 2 grandes  

supermercados do Vietnã. 
BOLD e Genbank 60% 

Xiong et al, 
2019 

 
China 

Análise de 64 amostras de produtos de filés de peixes assados pré-embalados, 
coletados em todo o mercado chinês. Quando possível, de 1 a 5 amostras de cada 

produto foram separadas aleatoriamente, totalizando 202 amostras. 

BOLD  
75,5% 

Do et al, 2019 
Coréia 
do Sul 

Análise de 245 amostras de pescados, coletados em diferentes localidades da Coréia 
do Sul em 2018. Coletados em supermercados, mercados online, mercados de peixes e 

restaurantes enquanto amostras de referência foram capturadas no mar. 
BOLD e FishBase 7,6% 

Minoudi et 
al, 2020 

Grécia 
Análise de 285 amostras de pescados, coletadas entre 2015 e 2018 nas seis 

principais  cidades gregas pela Autoridade Alimentar Helênica (EFET). 
BOLD e Genbank 12,9% 
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Gráfico 1. Taxas médias de fraudes em ordem crescente de acordo com o resultado de cada país e média mundial de fraudes. 
 

 

Fonte: O autor, 2020. 
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Devido à alta incidência de fraudes em pescados observadas nos diversos 

países analisados no presente estudo, fica nítida a necessidade de se adotar uma 

identificação precisa dos pescados, utilizando nomes comuns padronizados 

associados às penalidades financeiras para as empresas não conformes. Galal-

Khallaf et al., 2014, assim como Carvalho et al., 2017 e Nedunoori; Turanov; 

Kartavtsev, 2017 defendem a necessidade de identificação precisa dos pescados, 

através da criação de programas forenses sistemáticos, que permitam instituir 

penalidades financeiras, como o DNA barcoding, desta maneira, contribuindo para 

uma atividade pesqueira mais sustentável e confiável e permitindo que os 

consumidores façam escolhas conscientes ao comprar os pescados. Em 

contrapartida,  para Xiong et al. 2019 a correta identificação dos pescados utilizando a 

técnica de DNA barcoding, pode ter sua eficácia comprometida por diversos fatores, 

como a  vulnerabilidade dos bancos de dados (abrangência incompleta das sequências 

registradas) e a possível identificação incorreta das espécies (inclusão o uso de 

sequências espécies em fase larval e jovem). 

Bénard-Capelle et al. 2015 assim como Minoudi et al. 2020 afirmam que as 

taxas de fraudes encontradas em seus respectivos trabalhos são baixas em 

comparação com as taxas relatadas na maioria dos outros países, afirmação esta 

que pode ser comprovada através da análise dos resultados encontrados neste 

estudo. Segundo estes autores, a diferença nas taxas de fraudes entre países pode 

ser resultado de diversos fatores sociais e econômicos, como por exemplo a rigidez no 

controle das taxas de fraudes, realizado por agências governamentais ou como é feita 

a gestão da cadeia logística, o que explicaria a tendência de baixas taxas de fraudes 

nos países pertencentes à União Europeia.  Resultados encontrados por Do et al, 

2019, mostrando baixa taxa de fraudes em  comparação com os resultados dos outros 

países analisados no presente estudo, também corroboram com a ideia de que a 

rigidez no controle das taxas de fraudes contribuem para  a diminuição das mesmas, 

já que as baixas taxas podem ser resultado das rigorosas leis da Coréia do Sul e a 

consciência dos consumidores coreanos. Por outro lado, resultados encontrados no 

estudo de Harris; Rosado; Xavier, 2016 mostram uma taxa de fraude 

consideravelmente alta em Portugal, dado o tamanho do mercado de pescados deste 

país. Resultados do presente estudo também reiteram que a maior parte das fraudes 

são propositais e as substituições tem como principal motivação fatores econômicos, 

como observado nos trabalhos de Galal-Khallaf et al., 2014, Khaksar et al., 2015, 
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Carvalho et al.,  2017 e Nedunoori; Turanov; Kartavtsev, 2017, onde espécies de 

menor preço eram  vendidas como espécies de maior qualidade e a um preço 

mais caro, muitas vezes apresentando rotulagem e identificação incorretas das 

espécies, fatores que caracterizam  uma fraude comercial. 

Contrário a isto, Ha et al, 2018, descarta a ocorrência de fraudes propositais, 

sendo que as rotulagens incorretas encontradas em seu trabalho, foram segundo o 

autor, resultado de uma confusão de nomes por parte dos produtores, já que estes 

podem não checar os nomes científicos corretos dos pescados antes de processá-los 

e, portanto, confundir os nomes. Harris; Rosado; Xavier, 2016, afirmam que segundo 

seus resultados, todos os tipos de pescados examinados, incluindo bivalves, 

crustáceos e peixes estão sujeitos a rotulagem incorreta e que os rótulos incorretos 

são normalmente de espécies semelhantes, não configurando uma fraude para ganho 

comercial. Isso pode significar que uma grande porcentagem de fraudes ocorre 

simplesmente devido à falta de cuidado para rotular os produtos. 

Estudo desenvolvido por Lea-Charris, Castro, Villamizar, 2021 segue na direção 

contrária da proposta por Ha et al, 2018. Ao comparar 59 amostras de filé de robalo 

de marcas comerciais recolhidas em grandes redes de supermercado em Santa Maria 

(Colômbia) durante três meses, foi contatada fraude em 98% dos grandes 

estabelecimentos comerciais, contra 7% dos mercados de peixe. Os autores sugerem 

que a prática, além de amplamente utilizada, também segue um padrão constante de 

incidência. Cenário semelhante foi encontrado em estudo conduzido por Calegari et 

al. 2020 ao pesquisar fraude no comércio de bacalhau em Porto Alegre (Brasil) e, neste 

caso, os autores explicam que a fraude está relacionada tanto ao fator financeiro, visto 

que o preço do bacalhau chega a ser três vezes mais quando comparado à espécies 

semelhantes,  como também ao declínio dramático dos estoques no Atlântico devido 

à pesca intensiva a que esta espécie foi exposta. A falta de transparência no comércio 

de pescado tanto pela  indústria como também pelas grandes redes de atacado é um 

problema que afeta tanto a cadeia de produção como também a distribuição deste 

produto para os restaurantes e para  os consumidos; além de prejudicar os programas 

de preservação e pesca sustentável de diversas espécies. No caso do Brasil, os 

autores atribuem esta alta taxa de fraude à não adoção do DNA barcoding como 

procedimento padrão em inspeções de rotina uma vez que esta tecnologia tem se 

tornado cada vez mais sofisticada e acessível para identificar precisamente as 

substituições e práticas de etiquetagem incorreta. 
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Carvalho, Sampaio, Santos, 2020, atribuem as substituições acidentais à 

situações  onde as espécies são morfologicamente similares ou à ambiguidades aos 

nomes popular.  Porém a substituição intencional por espécies de maior valor comercial 

está associada aos produtos derivados de pescado de baixo valor comercial ou ainda 

às espécies pouco aceita  pelos consumidores. Neste trabalho, além de verificarem a 

eficácia da técnica de DNA barcoding, os autores também observaram que 17% das 

305 amostras analisadas tinham  sido substituídas por uma espécie distinta daquele 

descrito no rótulo. O valor verificado pelo grupo está acima da taxa global de fraudes, 

como pode ser observado no gráfico 1. Em todos os casos de substituição, a espécie 

descrita no rótulo tinha maior valor comercial  e popularidade do que o produto original. 

De forma quase unânime, os autores afirmar que as fraudes não afetam apenas 

a economia do país, mas também geram impactos sociais, ambientais e no consumo 

dos pescados. O presente trabalho identificou alguns destes fatores, como ressaltado 

por Galal-Khallaf et al. 2014, Khaksar et al. 2015 e Minoudi et al. 2020 que 

respectivamente, citam a substituição de espécies adquiridas de rios poluídos, a 

rotulagem incorreta causando impactos sociais entre consumidores e produtores e a 

substituição por espécies que estão incluídas na Lista Vermelha de Espécies 

Ameaçadas da IUCN (União Internacional para a conservação da natureza) como as 

principais fraudes em pescados. Outro ponto importante a ser levantado é que, na 

maioria das substituições observadas por Carvalho, Sampaio, Santos, 2020, o valor 

nutricional da espécie embalada é diferente  daquele que está descrito no rótulo. 

Levando-se em consideração todas informações e resultados obtidos através 

da análise das taxas de fraudes deste estudo, conclui-se que a técnica de DNA 

barcoding atualmente é adotada globalmente como uma das principais técnicas para 

identificação de fraudes, porém, as taxas de fraudes variam de acordo com o país e 

têm relação direta com a rigidez das políticas sanitárias em questão. Países com leis 

mais incisivas para identificar e punir casos de fraudes tendem a ter as taxas mais 

baixas, o que justifica os baixíssimos níveis de fraudes observados nos países 

europeus, regidos por rigorosas leis sanitárias da União Europeia. Vale ressaltar 

também que independente do país em análise,  as fraudes de ordem econômica com 

substituição de pescados mais caros por espécies mais baratas é uma prática 

recorrente. E por fim, neste trabalho os maiores produtores e exportadores de 

pescados do mundo (China e Vietnã) também são os países com as maiores taxas de 

fraudes em pescados, podendo ter relação direta com fatores sociais, atitudinais, 
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socioeconômicos, legislação vigente e como é feita a inspeção e segurança alimentar 

de cada país; sendo necessário estudos futuros para determinar tais relações que  são 

complexas e irão variar de acordo com o país em análise. 
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RESUMO: O estudo tem como objetivo estudar as operações da cadeia do algodão 
na Cooperativa Agroindustrial Holambra II, mormente as operações de plantio, 
colheita, beneficiamento e armazenamento e destinação dos subprodutos. De 
natureza básica, enfoque qualitativo  e objetivos descritivos exploratórios, utilizou-se a 
abordagem do Estudo de Caso, subsidiado pela pesquisa bibliográfica. Entrevistas 
semiestruturadas, pesquisa documental e observação estruturada foram as 
ferramentas empregadas na coleta de dados. A Cooperativa implementou mudanças 
em sua estrutura organizacional e compliance, buscando aumentar sua eficiência na 
tomada de decisões, além de ampliar suas vantagens competitivas com melhor 
posicionamento de mercado. A safra 2020/21 apresentou forte redução na área 
plantada, face às incertezas provocadas pela pandemia de Covid-19, além da 
concorrência de outros produtos, com consequente queda na produção, e 
produtividade acima da média das últimas cinco safras. A estratégia de antecipação 
do período de safra da Cooperativa proporciona condições de disponibilizar o produto 
no mercado antecipadamente com possibilidades de aferir preços mais elevados. Na 
safra 2019/20 a produção de pluma na Cooperativa foi equivalente a mais de 70% da 
produção estadual. O estudo contribui com a ampliação do estudo de cooperativas 
agrícolas no campo da gestão, com foco na produção do algodão que, produz a mais 
importante das fibras têxteis. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Gestão de Operações; Cooperativa Agroindustrial; Cadeia do 
Algodão;  Algodão; Pluma. 
 
ABSTRACT: The study aims to study the operations of the cotton chain at Agro-
industrial Cooperative Holambra II, especially the operations of planting, harvesting, 
processing and storage and destination of by-products. Of a basic nature, with a 
qualitative focus and exploratory descriptive objectives, the Case Study approach was 
used, supported by bibliographic research. Semi-structured interviews, documentary 
research and structured observation were the tools used in data collection. The 
Cooperative implemented changes in its organizational and compliance structure, 
seeking to increase its efficiency in decision- making, in addition to expanding its 
competitive advantages with better market positioning. The 2020/21 crop showed a 
sharp reduction in planted area, in view of the uncertainties caused by the Covid-19 
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pandemic, in addition to competition from other products, with a consequent drop in 
production, and productivity above the average of the last five harvests. The 
Cooperative's strategy for anticipating the harvest period provides conditions for 
making the product available on the market in advance, with the possibility of obtaining 
higher prices. In the 2019/20 harvest, the production of plume at the Cooperative was 
equivalent to more than 70% of the state production. The study contributes to the 
expansion of the study of agricultural cooperatives in the field of management, focusing 
on the production of cotton, which produces the most important of textile fibers. 
 
KEYWORDS: Operations Management; Agro-industrial Cooperative; Cotton Chain; 
Cotton;  Feather. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O agronegócio tem sido por vários anos um dos principais players da economia 

brasileira, com inequívoca e evidente capacidade de crescimento, além de notável 

comprovação de resiliência, demonstrados, sobretudo nos períodos de instabilidade 

econômica mais recentes. 

Em termos de volume mundial de mercadorias, houve pequeno declínio de 

0,1% em 2019 após um aumento de 2,9% no ano de 2018. Em termos de valor, o 

comércio mundial sofreu uma redução de 3,0% em comparação com o aumento de 

10,2% no ano de 2018 (WTO, 2020). Fato é que todas as regiões globais registraram 

queda no comércio  de mercadorias em termos de volume e valor no ano de 2019. 

Provavelmente, a pandemia COVID-19 provocará uma contração expressiva 

do comércio mundial em 2020. Indicadores preliminares já apontam quedas 

acentuadas no primeiro e parte do segundo semestres de 2020. Pela primeira vez 

desde a crise de 2008- 2009 o volume do comércio mundial de mercadorias reduziu 

vertiginosamente na primeira metade de 2020, pressionado pelo aumento nas 

tensões comerciais, especialmente entre Estados Unidos e China, e ao 

enfraquecimento do crescimento econômico, sobretudo pela COVID-19. 

A previsão do Fundo Monetário Internacional (FMI) para 2020, previa que depois 

da China, os países que apresentariam maior índice de crescimento seriam os da 

América Latina e do Caribe, superando inclusive, os Estados Unidos e a média dos 

países europeus.  O agravo do cenário econômico levou a uma situação contrária. Os 

países que mais sofreram com a implementação das políticas de isolamento e 

distanciamento social foram os da América Latina e Caribe. 

O Brasil é o quinto maior produtor e quarto maior exportador mundial de algodão, 

atrás dos Estados Unidos, Austrália e Índia (ABRAPA, 2017). Novas técnicas de 

gerenciamento agrícola, investimento em pesquisa e desenvolvimento (P&D) melhor 

beneficiamento, contribuíram para aumentar a qualidade e a quantidade do algodão 

brasileiro, adequando-o às necessidades das indústrias. 

No Brasil, o cultivo do algodão (Gossypium hirsutum L.), considerada uma das 

culturas industriais mais importantes do mundo (FARIAS et al., 2016), vem 

apresentando crescimento constante ao longo dos anos, tornando-se o segundo maior 

exportador de pluma mundial. Com a crise causada pela pandemia da Covid-19, a 

demanda, interna e externa, sofreu um impacto negativo. Nesse cenário, as projeções 
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são de redução de área e de produção para a safra 2020/21 de algodão. Contudo, as 

especificidades do sistema de produção (estrutura de produção com elevada 

tecnicidade, incluindo máquinas e mão- de-obra), os investimentos já realizados, bem 

como o elevado percentual de comercialização futura, desincentivam o produtor a 

reduzir a área. 

A safra brasileira de algodão em pluma de 2020/21 está estimada em 2,59 

milhões de toneladas, baixa de 11,7% na comparação com as 2,93 milhões de 

toneladas indicadas na safra 2019/20. A produtividade das lavouras estima-se em 

1.746 quilos de algodão em pluma por hectare, ante 1.753 kg/ha na safra 2019/20. De 

acordo com modelo econométrico de previsão de cenários, estima-se a área plantada 

com algodão na temporada 2020/21 em 1.495 mi ha, retração de 10,5% na 

comparação com 1,67 mi ha da safra anterior (CONAB, 2020). 

O algodão se delimita no conceito de fibra natural (AKIL et al., 2011; PUJER et 

al., 2014), sendo a principal matéria-prima (fibra vegetal) empregada no setor têxtil. 

Conforme sua origem, as fibras naturais podem ser divididas entre animais e minerais, 

além das fibras vegetais, com suas características e propriedades próprias (SANJAY 

et al., 2018). Os usos e aplicações do algodão em caroço e seus derivados foram 

descritos e  analisados em estudo realizado por Desrochers e Szurmak (2017). 

Para o que se pretende nesse estudo, os processos que envolvem o plantio, a 

colheita, bem como todo o manejo do algodão até a usina de beneficiamento são 

imprescindíveis na qualidade comercial alcançada pelo produto final destinado a 

indústria têxtil. 

Nesse sentido, a pesquisa objetiva estudar as operações da cadeia do algodão 

na Cooperativa Agroindustrial Holambra II, mormente o plantio, colheita, 

beneficiamento e  armazenamento da pluma e destinação dos subprodutos. 

Pela quantidade de estudos encontrados na literatura, há uma crença de que 

as cooperativas têm atraído pouco interesse no campo da ciência de gestão, sendo 

amplamente negligenciadas no âmbito da economia e da teoria de gestão 

(MAZZAROL et al., 2011; JUSSILA et al., 2012; PUUSA et al., 2013; PUUSA et al., 

2016). Assim, uma contribuição primária desse artigo pode ser vista como a inserção 

do estudo de cooperativas no campo de pesquisa em gestão, mormente cooperativas 

de produtores agrícolas (HERNÁNDEZ-ESPALLARDO et al., 2013; VERHEES et al., 

2015), com foco na produção do algodão que, segundo a Embrapa (2005) produz a 

mais importante das fibras têxteis, naturais ou artificiais, uma vez que é capaz de 
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oferecer uma ampla gama  de produtos com grande relevância na economia nacional 

e mundial, razão pela qual é considerada uma das plantas de aproveitamento mais 

completo. 

A estrutura do artigo se estabelece a partir dessa seção, onde se situa a 

introdução e o objetivo do estudo. A seção 2 ficou reservada para a revisão de 

literatura, seguida da metodologia (seção 3). A seção 4 ficou designada para a 

apresentação dos dados e discussão, seguida da conclusão (seção 5). 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Produção cotonicultora 

 

O deslocamento do polo produtivo do algodão para o Centro-Oeste possibilitou 

a expansão da área cultivada e a transição de um modelo de produção obsoleto, 

caracterizado por baixa produtividade, para um modelo produtivo empresarial com 

desempenho melhor. Consequentemente, ocorreu o crescimento da produção da 

commodity que, concomitante à redução do consumo interno, possibilitou aumento 

nas exportações, viabilizado pela qualidade do produto brasileiro (ALVES et al., 2021). 

Dados da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) apontam redução 

de 14,5% na área plantada quando comparadas as safras 2019/20 e 2020/21, 

registrando uma  ruptura na expansão que vinha ocorrendo desde a safra 2014/15. A 

redução foi resultado  da retração do mercado ocorrida durante a pandemia de Covid-

19, que provocou a paralisação das vendas, renegociação e cancelamentos de 

contratos firmados, elevação dos estoques de passagem mundiais, provocando 

menor venda da safra a ser plantada, quando comparada à safra anterior (CONAB, 

2021). A produção e a produtividade também apresentaram queda de 16% e 2,3%, 

respectivamente, em relação ao ciclo anterior (2019/20). 

O estado de São Paulo apresentou redução significativa de 57% na área 

plantada em comparação com a safra passada, passando de 11 mil hectares 

cultivados na safra 2019/20 e produção de pluma em 17.200 ton., para 4,7 mil hectares 

na safra 2020/21 e produção de 7.400 ton. Muitos dos produtores tradicionais da 

região de Avaré optaram pelo plantio de soja em detrimento do algodão, aproveitando 

o momento de preços atrativos que a soja tem apresentado. 

O cultivo do algodão – colhido como algodão em caroço, necessita passar por 
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processo de beneficiamento a fim de separar a semente da fibra (COLEMAN; 

THIGPEN, 1991; BAJPAI et al., 2015) – resulta em produtos com aplicação industrial 

diversificada, com elevado índice de aproveitamento da planta (ABRAPA, 2013; 

DESROCHERS; SZURMAK, 2017). 

A aplicação do algodão ocorre em dois principais segmentos: a têxtil que 

absorve  a pluma que em termos econômicos é o principal produto primário do algodão 

(AMARAL  et al., 2018), podendo representar até 40% do fruto, e o não têxtil que utiliza 

a semente na produção de óleo e derivados, produção de ração (LI; ROBINSON, 

2011; ŚWIĄTKIEWICZ et al., 2016), a fibrilha, utilizada na indústria automotiva 

(KAMATH et al., 2005; DUNNE et al., 2016) e demais resíduos (OUSLIMANI; 

BOUREGHDA , 2018) 

A cadeia do algodão se caracteriza, entre outras coisas, pelo uso intensivo de 

tecnologia (CONAB, 2018) e pela elevada capacidade de agregação de valor 

(ABRAPA, 2017). Tecnologias como o Sistema de Plantio Direto (SPD) tem sido 

adotada desde a década de 1970 no Brasil, onde mais de 32 milhões de hectares de 

terra estão sob esse sistema (PEIXOTO et al., 2019). O SPD é caracterizado pelo não 

revolvimento, cobertura  permanente do solo e rotação de culturas, aumentando a 

sustentabilidade dos ecossistemas (SALTON et al., 1998). Phillips et al. (1980) 

definem o SPD como aquele em que a cultura é plantada inteiramente sem preparo 

do solo ou apenas com preparo suficiente para permitir a colocação e cobertura da 

semente com solo para permitir que germine e emerja. 

A tecnologia de redução do espaçamento entre as fileiras do algodoeiro – 

método adensado (Narrow Row cotton - NRC), é uma técnica de origem norte-

americana que permite reduzir o ciclo da cultura (ROSOLEM et al., 2012; KAZAMA et 

al., 2016), permitindo a minimização das aplicações fitossanitárias, com consequente 

redução de custo de produção, sendo, em muitos casos mais vantajoso em relação 

ao sistema de cultivo convencional (Conventional Row) – espaçamento entre 0,76 a 

102 cm (CONSTABLE, 1977; CLAWSON et al., 2008). Estudos empíricos têm 

demonstrado a redução de custo proveniente da adoção do sistema adensado de 

plantio em comparação com o sistema convencional (JOST; COTHREN, 2001), 

sobretudo pelo menor uso de produtos fitos sanitários. 

O algodão possui alto custo de produção, cerca de três vezes superior ao da 

soja (BRANDÃO et al., 2014). A necessidade de elevada aplicação de insumos 

externos (fertilizantes e defensivos sintéticos), além da necessidade de manutenção 
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dos níveis de suficiência no solo (ROSOLEM; MELLIS, 2010) incrementam os custos 

de produção e implicam diretamente na lucratividade da lavoura, podendo, esses 

insumos chegar a 65%  do custo total de produção (CEPEA, 2020). 

Atualmente a colheita do algodão é majoritariamente mecânica, realizada com 

colhedoras automotrizes. A fibra, que tem sua qualidade (BOYKIN; REDDY, 2010) 

determinada pela cor (BARKER et al., 1990), é a principal matéria-prima da indústria 

têxtil. O valor econômico do algodão, está diretamente relacionado com o processo 

de colheita, levando-se em consideração fatores como a contaminação do algodão 

com outros fragmentos da planta e demais impurezas, excesso de umidade que pode 

causar fermentação, fibras precoces, resistência, comprimento e coloração da fibra. 

De acordo com Embrapa (2005), o cuidado na colheita, no acondicionamento e no 

transporte são responsáveis pela qualidade do algodão, uma vez que o excesso de 

impurezas implica em gastos adicionais com transportes e problemas no 

beneficiamento e na obtenção de fibra  de baixa qualidade. 

O processo de colheita mecânica do algodão pode ser realizado pelas 

colhedoras do tipo cotton picker que tem o funcionamento baseado na colheita 

manual, sendo a máquina provida de fusos rotativos; e as colhedoras cotton stripper, 

dotadas de um sistema de roldanas, que colhem capulhos e frutos abertos ou 

semiabertos. Nesse tipo de máquina o algodão colhido contém maior quantidade de 

impurezas, aumentando os custos de transporte por fardo, além dos custos mais 

elevados de beneficiamento do algodão. Mesmo utilizando um extrator HL, os níveis 

de matérias ainda serão maiores do que as encontradas nas colhedoras do tipo picker 

(FAULKNER et al., 2007). 

As colhedoras do tipo stripper possuem preços mais baixos de aquisição, 

menor quantidade de peças móveis nas unidades de linha, menor consumo de 

combustível e de manutenção. As colhedoras do tipo picker, embora com preços de 

aquisição mais elevados, colhem o algodão com menos impureza, aumentando a 

capacidade de preservação das características de qualidade de fibra, além de serem 

capazes de colher algodão com maiores velocidades em locais com alta produtividade 

(FAULKNER et al., 2007). 

A qualidade da fibra é aferida mediante a classificação visual e análise 

laboratorial, mediante o uso do Instrumento de Alto Volume (High Volume Instrument 

– HVI) e outros complementares (SAYEED et al., 2021). Por meio do HVI são 

analisadas características da fibra como Resistência (STR), Comprimento (UHML), 
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Micronaire (Finura da fibra), SFI (Índice de fibras curtas), Alongamento (ELG), 

Maturidade (MR), RD (Refletância/Brilho/grau de cinza), +B (Grau de amarelamento), 

Thash Folha (Grau de impureza). Um conjunto de procedimentos será imprescindível 

para a determinação do valor econômico e os tipos adequados de uso da fibra, 

especialmente pela indústria têxtil. 

 

2.2 Cooperativas agroindustriais como formas de ação  coletiva 

 

As firmas estão criando modelos organizacionais baseados na 

complementaridade, na coletividade e por meio de relacionamentos e laços de 

interdependência entre os mais diversos atores, o que é considerado fundamental 

para as  economias agroalimentares (HARDIN, 1997; MÉNARD; KLEIN, 2004). 

As cooperativas em geral e as cooperativas agroindustriais em especial 

configuram-se como formas de ação coletiva (MÉNARD; KLEIN, 2004; 

ZYLBERSZTAJN, 2005). As estruturas de governança desse tipo de ação coletiva 

(cooperativas) são capazes de possibilitar vantagens como o aumento das receitas, 

redução de custos pelo ganho de escala, redução dos custos de transação, maior 

poder de  barganha, minimização dos riscos, aumento do poder de negociação, além 

do aprendizado coletivo e as externalidades positivas aferidas (LAZZARINI et al., 

2001). Essas associações agrícolas são capazes de apropriar-se da coordenação de 

sistemas agroalimentares complexos. Esse know-how, via de regra, sucede a 

tendência de verticalização das estruturas cooperativas. Corroborando com Sexton 

(1986), entender as cooperativas é compreender os incentivos para a integração 

vertical como estratégia de apropriação de valor. 

Acreditava-se que a industrialização da agricultura provocaria o fim das 

cooperativas de agricultores (HELMBERGER, 1964). Em resposta a essa previsão, 

Abrahamsen (1966) contestou preconizando que, à medida que a industrialização da 

agricultura evoluía, as cooperativas se tornariam cada vez mais a "agência integradora 

do  agricultor". 

Cooperativa pode ser definida como uma associação com autonomia própria, 

constituída de pessoas que buscam satisfazer as suas necessidades e aspirações 

económicas, sociais e culturais comuns através de uma empresa de propriedade 

conjunta  e controlada de forma democrática (ICA, 2017). As cooperativas agrícolas 

são capazes de fornecer benefícios econômicos para os agricultores, através da 
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partilha e da conjugação de recursos, melhor acesso aos mercados, maiores 

rendimentos para os seus produtos e reforço na posição de negociação, melhorando 

os meios de subsistência dos membros e os reinvestimentos locais, além de apoiar o 

desenvolvimento rural (SERGAKI et al., 2020). Por meio de contratos de produção, 

concessão de direitos de entrega e obrigações de entrega, todas as funções 

empresariais podem ser racionalizadas. Não obstante, as cooperativas são 

importantes concorrentes em muitas indústrias (HENDRIKSE, 1998), sendo o 

agronegócio uma delas. 

 

2.3 A Cooperativa Agroindustrial de Jolambra II 

 

A Cooperativa Agroindustrial Holambra II possui sede localizada à Rodovia 

Raposo Tavares, km 256, no município de Paranapanema – SP, fundada em 23 de 

dezembro 1960, opera há mais de 60 anos, com área de atuação no território nacional, 

atuando na produção agrícola e extrativa com aproximadamente 62.000 hectares de 

área  destinada a produção. No ano de 2018, a Cooperativa foi classificada pela Revista 

Exame entre as 400 maiores do segmento do agronegócio e entre as 1.000 maiores 

empresas em  vendas líquidas. 

A Cooperativa se desenvolveu dentro dos padrões tradicionais até o ano de 

1988. Entretanto, a imprescindibilidade de melhorar sua eficiência num ambiente 

competitivo direcionou sua diretoria a conduzir processo de redução de estrutura 

operacional (a estrutura em operações possuía 5 departamentos que se reportavam 

a um gerente geral que, por sua vez, respondia ao Conselho) e, consequentemente, 

mais agilidade e flexibilidade (ZYLBERSZTAJN, 1994). 

As mudanças ocorridas no ambiente político-econômico brasileiro, sobretudo 

nas  décadas de 1980 e 1990, pressionaram as cooperativas a se ajustarem, com 

vistas a ampliar ou, pelo menos, manter sua participação no mercado. Nesse sentido, 

embora a Cooperativa não configure uma integração vertical em toda sua amplitude, 

está condizente com o postulado por Sexton (1986) para quem a redução dos custos 

por meio de melhor poder de barganha na aquisição de insumos; as economias de 

escala, a melhoria da posição de barganha no mercado, os ganhos de eficiência 

advindos da capacidade coordenadora; e a redução nos riscos em ações conjuntas, 

são fatores comuns a esse tipo de empreendimento, muito embora esse não seja o 

padrão predominante, uma vez que grande parte das cooperativas não possui 
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estruturas apropriadas para corresponder às exigências de qualificação, 

diversificação e flexibilidade que a conjuntura atual exige. A Figura 1 apresenta o 

organograma da instituição de acordo com as informações  constantes no seu sítio 

eletrônico. 

 
Figura 1 – Organograma da Cooperativa Holambra II conforme consta no website institucional 

 
Fonte: Adaptado de Website Institucional da Cooperativa Holambra II. Disponível em: 

https://www.holambra.com.br/cont.php?p=organograma. Acesso em 14 abr. 2020. 

 

Entende-se que essa configuração representou um aumento de flexibilidade 

gerencial e melhoria na capacidade de controle sobre os resultados em cada negócio 

da Cooperativa, com foco no aumento da eficiência no processo de tomada de decisão 

(ALVES et al., 2019; FEDOROVA; VALIEV, 2021). Zylbersztajn (1994) acrescenta que 

o produtor-cooperado foi estimulado a aumentar sua participação no processo de 

tomada de decisões estratégicas e seu interesse no controle dos gerentes das 

unidades em que possui investimentos. Sua renda passou a estar associada aos 

resultados da unidade de negócio centralizadora de seus investimentos. 

Isso é o que se conhece até o momento da coleta de informações nos 

documentos  disponibilizados na página institucional da Cooperativa, restando conferir 

se essa estrutura se mantém ou sofreu alguma alteração, o que será realizado na 

visita de campo. 

 
3. METODOLOGIA 

 

De natureza básica, o método adotado nesse estudo procede um enfoque 

qualitativo com objetivos descritivos exploratórios. Tendo em vista a necessidade de 
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uma  visão holística do processo, além da necessidade de acomodar uma variedade 

de fontes de dados (EISENHARDT; GRAEBNER, 2007), optou-se pela abordagem do 

Estudo de Caso (BENBASAT et al., 1987; MEREDITH, 1998; ORUM et al., 1991), 

conforme entendimento de Hartley (1994), Gummersson (1988), Eisenhardt (1989), 

Yin (1993) e Stake (2000). 

Adotou-se a pesquisa bibliográfica como estratégia de pesquisa, considerando-

a como subsídio da pesquisa (BOOTE; BEILE, 2005). O campo empírico de análise 

foram as operações de campo (plantio e colheita) e as operações internas 

(beneficiamento e armazenamento da pluma e demais subprodutos) na Cooperativa 

Agroindustrial Holambra II, referente à safra 2020/21. As entrevistas foram realizadas 

no mês de abril de 2021 (início da colheita), mediante emprego de roteiro 

semiestruturado, com o Diretor  Executivo da Associação Paulista dos Produtores de 

Algodão (APPA), do Gerente  Comercial de Commodities Agrícolas, além do Supervisor 

da Unidade de Beneficiamento  do Algodão (usina), ambos da Cooperativa Holambra 

II, corroboradas pela implementação da observação estruturada e não participante, 

cujos artefatos metodológicos estavam circunscritos no protocolo de estudo de caso, 

previamente elaborado. Para complementar as informações foi agendada uma 

segunda entrevista com o Gerente Comercial e Coordenador Comercial (Trade) por 

meio da plataforma Microsoft Teams em maio de 2021 com duração de 60 minutos. A 

pesquisa documental foi utilizada  como forma de apurar dados financeiros, dados de 

produção organogramas, entre outros  componentes físicos que contribuíssem com a 

pesquisa. Para melhor compreensão do fenômeno, adotou-se a triangulação 

perceptiva nos moldes propostos por Bonoma (1985)  a fim de garantir a acurácia das 

evidências. 

 
3.1 Apresentação dos dados e discussão 

 

A Cooperativa Holambra II, consequência direta de uma ação coletiva 

(MÉNARD; KLEIN, 2004; ZYLBERSZTAJN, 2005), possui 159 cooperados, 523 

funcionários e apresentou no ano de 2020 faturamento de 1,3 bilhão de reais. Nas 

palavras  do presidente do Conselho de Administração “em pouco tempo o mercado 

não só se recuperou como começou a reagir positivamente, com excelentes preços 

para soja, milho, algodão, trigo e mesmo frutas, em um ano com excelente 
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produtividade! Isto, atrelado a outros fatores, contribuiu muito para construir o 

expressivo resultado da Cooperativa no ano de 2020”. 

Em meados de 2020, a Cooperativa implementou mudanças em sua estrutura 

organizacional e governança, visando o crescimento sustentável de longo prazo, 

ganho de eficiência no processo de tomada de decisão (ALVES et al., 2019; 

FEDOROVA; VALIEV, 2021) e ampliação das vantagens competitivas da corporação 

(LAZZARINI et al., 2001). A Figura 2 apresenta a atual estrutura corporativa da 

Cooperativa Holambra II. 

 
Figura 2 – Atual estrutura organizacional da Cooperativa Holambra II 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aproximadamente metade dos cooperados planta algodão, variando, esse 

número, de safra para safra. No ano safra 2020/21 foram plantados 1.100 ha de 

algodão, uma redução de 80% quando comparado com o ano safra anterior, e ainda 

mais expressiva em relação aos cenários nacional e estadual (CONAB, 2021). De 

acordo com o gerente comercial da Cooperativa, “em março de 2020, no início da 

pandemia aqui no Brasil, havia muita incerteza, e o produtor decidiu não plantar 

algodão... além disso, a soja estava muito favorável com ganhos elevados”. A Tabela 

1 apresenta o número de fazendas, área plantada produção e produtividade para os 

produtores cooperados das últimas cinco safras. 
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Tabela 1 – Nº de fazendas, área plantada, produção e produtividade dos anos safras de 2016/17 a 
2020/21 

 

Anos-Safra 
Nº 

Fazendas 
Área Plantada (ha) 

Produção Pluma 
(ton.) 

Produtividade 
(kg/ha) 

2016/17 15 1.155 2.287 1.980 

2017/18 39 4.446 8.803 1.980 

2018/19 64 7.995 16.789 2.100 

2019/20 44 5.380 12.266 2.280 

2020/21 11 1.100 2.442 2.220 
Fonte: Os Autores. 

 

O planejamento agrícola e a execução dos tratos culturais são de exclusiva 

responsabilidade do produtor cooperado (HARDIN, 1997; MÉNARD; KLEIN, 2004). A 

Cooperativa faz a aquisição de todos os insumos que serão utilizados pelos 

produtores, conseguindo um preço diferenciado face à quantidade comprada, 

possibilitando aos produtores adquirirem os insumos diretamente na Cooperativa com 

preço mais competitivo (ABRAHAMSEN, 1966; SERGAKI et al., 2020). Por 

conseguinte, toda a produção dos cooperados é adquirida pela Cooperativa que fará 

a comercialização nos mercados interno e externo. No caso do algodão, em particular, 

os subprodutos oriundos do processo de beneficiamento (caroço, fibrilha, resíduos, 

além do filme de polietileno já  utilizado) também são comercializados para terceiros, 

conforme usos e aplicações propostos por Desrochers e Szurmak (2017). Não 

obstante, a atuação consuetudinária da  Cooperativa encontra respaldo na proposta 

de Hendrikse (1998). 

A Figura 3 ilustra a dinâmica na relação da Cooperativa, cooperados, unidade 

de  beneficiamento e o mercado comprador. 
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Figura 3 – Delineamento da relação entre Cooperativa, produtores, unidade de beneficiamento e 

mercado  comprador 

 
 

A APPA, cuja sede está no distrito de Campos de Holambra, atua como 

parceira  estratégica da Cooperativa, além de participar das etapas “agrícola” e “UBA” 

do algodão. Segundo o Diretor Executivo da APPA, “somos parceiros, trocamos 

diversas informações (área de plantio, cotações, quantidades de sementes 

compradas, etc.). Indiretamente, incentivamos o aumento da área de algodão a ser 

plantada na região e auxiliamos economicamente a cooperativa...”. A Figura 4 ilustra 

a atuação da APPA nas etapas agrícola e de beneficiamento do algodão. 

 
Figura 4 – Atuação da APPA nas diversas etapas de produção do algodão 
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produtores tomar decisões mais acertadas no combate da praga, obtendo melhore 

produtividade, qualidade e, consequentemente, rentabilidade. A APPA promove, 

tradicionalmente, Dias de Campo, Encontros, tours pela lavoura, participa ativamente 

de reuniões do GTA, além de, frequentemente, contratar consultores de outras regiões 

para assessorar na implementação de melhorias nas conduções de manejo, 

melhorando a produtividade, qualidade e rentabilidade da pluma. 

A APPA possui 80 associados distribuídos em 13 municípios com área de 

plantio  do algodão. Nas últimas 5 safras (2016/17 – 2020/21), em ordem decrescente 

em hectares plantados estão os municípios de Itaí, Itapeva, Riolândia, Rancharia, 

Martinópolis, Cardoso, Paranapanema, Taquarituba, Angatuba, Paulo de Faria, 

Pirassununga, Mogi Guaçu e Guará. 

O sistema de plantio adotado nas fazendas é o SPD, possivelmente inserido 

no volume de área citado por Peixoto et al. (2019), cujo entendimento ancora-se nos 

moldes propostos por Phillips et al. (1980), apresentando os ganhos aferidos por 

Salton et al. (1998). O plantio do algodoeiro na região da pesquisa é feito no sistema 

convencional (CLAWSON et al., 2008) em detrimento do sistema adensado conforme 

discutido em Rosolem et al. (2012) e Kazama et al. (2016). Segundo o executivo da 

APPA “nossa região é muito úmida, daí se for adensado é muito mais propicio a 

doenças. E, adensando, dá menos produtividade pra nós.”. Dada as condições 

climáticas da região, o  método convencional é o mais adequado, caso contrário 

(JOST; COTHREN, 2001), haverá aumento de custo, queda na produtividade e perda 

de rentabilidade, sobretudo pela necessidade de maior uso de insumos (ROSOLEM; 

MELLIS, 2010). 

Na última safra (2019/20), os cooperados produziram 12.150 toneladas de 

pluma – equivalente a mais de 70% da produção estadual. Os insumos representaram 

64,29% dos custos de produção, dentro dos parâmetros identificados na literatura 

(CEPEA, 2020),  seguido pelo agrícola, com 19,28% e beneficiamento com 16,43%. O 

período padrão da safra de algodão no Brasil varia conforme a região, em geral o 

plantio fica entre os meses  de dez/janeiro e a colheita maio/junho/julho. Na Holambra 

“a safra fica entre de outubro  e abril, portanto, uma antecipação de 2 meses”, afirma o 

Diretor Executivo. A estratégia da antecipação proporciona à Cooperativa a vantagem 

de disponibilizar o produto antecipadamente no mercado, com possibilidade de 

alcançar preços mais elevados. 

Dados da etapa de campo mostram a colheita mecanizada (EMBRAPA, 2005), 
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utilizando a colhedora John Deere modelo 7760 com 537 cv e peso bruto de 30.700 

kg (Fig. 5a), com capacidade de colher, armazenar, prensar, enfardar e envolver as 

fibras em  um filme de polietileno que protege o algodão em caroço (Fig. 5b), e podem 

pesar até 2.500 kg. A tecnologia de enfardamento em rolos cilíndricos permite que 

a colhedora  realize uma colheita contínua sem interrupções para descarregamento do 

algodão colhido. 

 

Figura 5 – Colhedora automotriz do tipo picker e o cilindro de algodão envolvido em filme polietileno 

 
Fonte: Acervo Próprio 

 

As perdas quantitativas na colheita ficam em torno de 8 e 10% do algodão, 

conforme registrado pela observação estruturada e corroborada pela entrevista com 

o diretor executivo que afirma ser “padrão[...] esses oito ou dez por cento ficar mesmo 

na lavoura”. Complementa que “se o produtor optar por passar a colheitadeira de 

fardão após ter passado a colheitadeira de rolo, a de fardão vai pegar ali mais uns oito 

ou sete por cento e acaba ficando ali uns dois ou três por cento ainda na lavoura, mas 

é padrão,  sim...”. Nesse caso, o produtor utiliza uma colhedora John Deere mod. 3350, 

sem sistema  de enfardamento, para colher esse algodão. Quando seu reservatório 

está completo, a colhedora descarrega esse algodão numa prensa (Bass Boy – Buza 

– mod. EB-11T) que fica no campo e após compactado, os fardos com peso de 

11.000kg são transportados para a usina de beneficiamento. Notadamente, isso só é 

viável porque o produtor no qual a pesquisa de campo foi realizada, já dispõe da 

máquina e do operador full time na fazenda.  A Figura 6 mostra o modelo de colhedora 

utilizado para a colheita residual (a), bem como  o descarregamento na prensa Bass 

Boy (b). 
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Figura 6 – Colhedora John Deere 9935 e Prensa Bass Boy – Buza mod. EB-11T 

 
Fonte: Acervo Próprio. 

 

Considerando a capacidade de carga e a velocidade de colheita da máquina 

John Deere 9935, estima-se que a prensa pode levar até um dia completo de trabalho 

para ser cheia e em estágio de prensagem, quando o fardão terá um peso de 11 

toneladas. 

Os rolos e os fardões são recolhidos no mesmo dia, sendo trazidos do campo 

para  o pátio da usina de beneficiamento (COLEMAN; THIGPEN, 1991). Conforme 

palavras do supervisor da UBA, “a primeira etapa do processamento do algodão na 

usina, é a colocação do rolo na ‘piranha’, esteira ou desmanchador de fardo”, onde o 

plástico é retirado e separado (Figura 7-a). O algodão segue pela esteira para a 

descompactação (b), momento em que é realizada a primeira medição de umidade do 

algodão que “deve estar entre 6,5 e 7,0” (c); segue-se para o processo de pré-secagem 

e concomitante pré-limpeza do algodão em caroço, separando as impurezas maiores 

(cascas, folhas e pequenas lascas  de madeira). 

 
Figura 7 – Entrada do rolo na esteira, esteira e aferição de umidade 

 

 
Fonte: Acervo Próprio 

 

Por dutos de sucção, o algodão segue para o descaroçador, que separa 

mecanicamente a fibra da semente, transformando-o em algodão descaroçado 

(Figura 8- a), consoante Bajpai et al. (2015). O caroço é vendido como subproduto (LI; 

ROBINSON, 2011; ŚWIĄTKIEWICZ et al., 2016); a pluma (b), segue por dutos para 
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outra faze de limpeza. As impurezas da pluma, a fibrilha, é separada e transportada 

por sucção até a prensa (c), onde é prensada e, posteriormente, vendida como 

subproduto, especialmente para indústria automotiva (KAMATH et al., 2005; 

OUSLIMANI; BOUREGHDA, 2018). 

 
Figura 8 – Descaroçador, limpeza da pluma e prensa da fibrilha 

 

 
Fonte: Acervo Próprio. 

 

A fibra (pluma) em seu estágio final segue para a operação de prensagem 

(Figura 9-a), onde é compactada em fardos com peso médio de 200kg (b) num tempo 

de 1min20seg a 1min30seg, e armazenada em galpões (c). Antes de se embalar o 

fardo prensado, duas amostras da fibra são retiradas, sendo uma levada para a 

classificação visual (C.V. – etiqueta direita Figura 9-b), onde será atribuído um código 

de qualidade (BOYKIN; REDDY, 2010), como primeiro passo no escalonamento de 

valor do produto (BARKER et al., 1990), e a outra seguirá para análise laboratorial 

em  laboratório  terceirizado pela Cooperativa. 

 
Figura 9 – Prensa Smart Box 45, rotulagem do fardo e transporte para armazenamento 

 

 
Fonte: Acervo Próprio. 

 

O resultado codificado da análise laboratorial é posteriormente informado na 

etiqueta do fardo onde consta a sigla HVI (High Volume Instrument – equipamento 
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utilizado para medir as características intrínsecas da fibra do algodão), consoante 

Sayeed  et al. (2021). Esse resultado será fundamental no processo de valoração da 

pluma, bem como no emprego correto pela indústria têxtil, sendo destinada tanto para 

o mercado interno quanto externo. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo objetivou estudar as operações da cadeia do algodão da Cooperativa 

Agroindustrial Holambra II, mormente o plantio, colheita, beneficiamento e 

armazenamento da pluma e demais subprodutos. 

A Cooperativa implementou mudanças em sua estrutura organizacional e 

compliance, buscando aumentar sua eficiência na tomada de decisões, além de 

ampliar suas vantagens competitivas com melhor posicionamento de mercado. A safra 

2020/21 apresentou forte redução na área plantada, face às incertezas provocadas 

pela pandemia de Covid-19, com consequente queda na produção. Embora a 

produtividade tenha sido pouco menor que a safra passada, manteve-se acima da 

média das últimas cinco safras. 

A organização possui uma forte posição no mercado de commodities, 

atendendo ao mercado interno e externo. A APPA atua em parceria com a Cooperativa 

e os produtores na busca pelo melhor posicionamento no mercado. 

Primariamente, o artigo contribui com a ampliação do estudo de cooperativas 

agrícolas no campo da gestão, com foco na produção do algodão que, produz a mais 

importante das fibras têxteis. Embora as operações de campo ficaram circunscrita a 

um único produtor, as informações coletadas podem ser seguramente generalizadas 

para o âmbito dos produtores cooperados, dado que são operações padronizadas, 

salvo as  especificidades mencionadas. 

A conclusão do estudo permite a propositura de uma agenda futura de pesquisa 

que empreenda esforços no sentido de entender melhor as implicações das mudanças 

estruturais no contexto organizacional. 
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RESUMO: No intuito de combater o mosquito Aedes aegypti métodos de controle têm 
sido testados  para substituir o uso de inseticidas químicos, que provocam degradação 
ambiental e uma  alta resistência dos mosquitos frente a tais produtos. Assim, o uso 
de produtos naturais como óleos essenciais e biolarvicidas tem sido uma alternativa 
aos produtos químicos convencionais. No entanto, tais produtos apresentam 
limitações decorrentes da baixa solubilidade em água, alta volatilidade ou degradação 
por exposição à radiação solar. Para minimizar estas incompatibilidades, a técnica de 
microencapsulamento é adotada como proteção, evitando o efeito de exposição 
inadequada dos ingredientes ativos. A produção de microencapsulados tem diversas 
etapas e desafios a serem suplantados, o que se buscou apresentar neste trabalho. 
Microesferas de Bacillus thuringiensis israelensis (Bti) associadas ao óleo essencial de 
Croton rhamnifolioides foram preparadas através do método de coacervação simples 

por gotejamento da suspensão bioativa em alginato de sódio a 1% e 2% em meio com 

CaCl2. Os testes larvicidas com A. aegypti em estágio L3 foram realizados tanto no pó 
seco, resultado do biocultivo, como das microesferas formuladas com este ativo e o 
óleo essencial. A CL 50 e a CL 90 do pó seco foram de 0,12 mg/L e 0,21 mg/L, 
respectivamente, cuja atividades se mantiveram após um período de conservação de 
um ano a -10oC. As microesferas de Bti, Bti + óleo essencial de C. rhamnifolioides e 
microesferas de óleo de C. rhamnifolioides em alginato a 2% não apresentaram 
atividade larvicida, enquanto as microesferas preparadas em alginato a 1% 
apresentaram 90% de mortalidade, quando se utilizou 3x 104 UFC/g Bti imobilizado. 
Os resultados obtidos mostraram viabilidade para o uso de microesferas de Bti 
associado ao óleo essencial de C. rhamnifolioides para o controle de Aedes Aegypti. 
Diante dos resultados obtidos, os desafios da técnica de microencapsulamento foram 
estudados para o estabelecimento de parâmetros de tempo de exposição, 
armazenamento e concentrações na obtenção de microesferas com eficiência 
larvicida. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Aedes Aegypti; Controle Ambiental; Biolarvicida; Microesferas. 
 
ABSTRACT: In order to combat Aedes aegypti control methods have been tested to 
replace the use of  chemical insecticides, which cause environmental degradation and 
a high resistance of mosquitoes to such products.Thus, the use of natural products 
such as oil essential and biolarvicide has been an alternative to conventional 
chemicals. However, such products have limitations due to low water solubility, high 
volatility and degradation by exposure to light. To minimize incompatibilities, 
microencapsulation techniques are adopted as a protection, avoiding the effect of 
inappropriate exposure of the active substance. In this work, Bacillus thuringiensis 
israelensis (Bti) were produced associated with essential oil Croton rhamnifolioides. 

The microspheres were obtained through the simple coacervation method by dripping 

the suspensions in sodium alginate at 1% and 2% in CaCl2 medium. Larvicidal tests 
with A. aegypti in stage L3 were carried outboth on the dry powder resulting from 
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bioculture and on the microspheres formulated with this asset and the essential oil. 
The LC 50 and LC 90 were, respectively, 0.12 mg / L and 0.21 mg / L, whose activity 
was maintained after a period of one year of storage at -10oC. Bti, Bti + Croton 
rhamnifolioides oil microspheres and Croton rhamnifolioides oil microspheres in 2% 
alginate did not show mortality, while 1% alginate microspheres showed 90% mortality 
at 3x104 UFC / g immobilized Bti . The results obtained showed viability for the use of 
Bti microspheres associated with essential oil C. rhamnifolioides for the control of Aedes 
Aegypti. Challenges of the microencapsulation technique were studied to estabilish as 
the parameters of exposure time,storage and concentrations in obtaining microspheres 
with larvicidal efficiency. 
 
KEYWORDS: Aedes Aegypti; Biolarvicide; Environmental Control; Microespheres. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Mais da metade da população mundial vive em áreas onde o mosquito da 

espécie  Aedes aegypti está presente. A. aegypti é a principal espécie de mosquito 

que transmite os vírus da zika, dengue, chikungunya e febre amarela para os seres 

humanos. Normalmente tem como predominância locais altamente povoados, mas, 

ao longo dos anos, também está se apresentando em locais menos habitados 

(MONTAGNER et al., 2018). No entanto, o controle do vetor ainda é imprescindível para 

prevenir essas doenças, e seu papel em saúde pública é o de prevenir a infecção 

mediante o bloqueio ou a redução da transmissão (BRAGA; VALLE, 2007). 

Uma das principais táticas adotadas para o combate ao mosquito é o uso 

intenso de pesticidas químicos (POLANCZYK, 2003). Contudo, o uso desses produtos 

vem causando impactos negativos como a resistência fisiológica desenvolvida pelas 

larvas, a poluição ambiental, a contaminação da cadeia alimentar e os efeitos nocivos 

a outros insetos benéficos (GWAL et al., 2015), com uma evolução mundial na 

resistência em muitas populações de A. aegypti (VONTAS et al., 2012). Entre as 

alternativas, os agentes biológicos vêm sendo usados nesse combate, a exemplo da 

aplicação de fungos, bactérias, vírus e extratos de plantas (VIANA et al., 2020). 

Bacillus thuringiensis israelensis (Bti) é um biolarvicida não tóxico ao ser humano 

e ao meio ambiente, e é uma das bactérias entomopatogênicas eficaz para o controle 

biológico, o que as habilitam para aplicação em água potável no combate às larvas de 

mosquitos (VIANA et al., 2020; BRAGA; VALLE, 2007). Além disso, o Bti apresenta 

vantagens como não poluir o meio ambiente, preservar a fauna associada e 

possuir propriedades tóxicas contra os vetores da família Culicidae (como o Aedes 

aegypti) e Simuliidae (PINTO et al., 2009), chamados de borrachudos como a espécie 

Simulium orbitale (BUFFOLO et al., 2016). 

Bti exerce um efeito letal através de uma variedade de toxinas que são 

ingeridas pelas larvas e ativadas no intestino, causando ruptura das membranas 

celulares e morte (BOYCE et al., 2013). A variedade das toxinas e a complexidade do 

mecanismo de ação  do Bti proporcionam a redução da resistência dos insetos à ação 

inseticida (ROH et al., 2007). Além do uso dos biolarvicidas, substâncias naturais 

como os óleos essenciais têm sido testados na expectativa do desenvolvimento de 

inseticidas naturais (KANIS   2012; MAR et al., 2018). 

Os óleos essenciais são compostos naturais voláteis extraídos de diferentes 
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variedades de plantas. Sua composição química varia, pois depende de cada espécie 

e até  mesmo da parte da planta de onde é extraído. Predominam em sua composição 

os derivados terpênicos, como os mono e sesquiterpenos, e os fenilpropanóides 

(MIRANDA et al., 2016). Os óleos essenciais podem apresentar propriedades 

biológicas, tais como larvicida, antioxidante, analgésica e anti-inflamatória, fungicida 

ou antitumoral, o que já os torna bastante utilizados na indústria farmacêutica (COSTA 

et al., 2013). No entanto, apresentam algumas limitações, como baixa solubilidade em 

água, rápida volatilização e oxidação dos constituintes químicos, o que sugere a 

utilização de sistemas carreadores como as microcápsulas para uma melhor 

efetividade em seu uso (GONSALVES et al., 2009). 

A microencapsulação atua como uma proteção, evitando o efeito de exposição 

inadequada do componente ativo (SILVA et al., 2014). A técnica da 

microencapsulação vem sendo usada para substâncias que são sensíveis a 

temperatura, oxidação, umidade e outras reações indesejáveis, permitindo que a 

liberação ocorra no local e no tempo correto, utilizando o máximo potencial do ativo 

(GONSALVES et al., 2009). 

A microencapsulação é uma maneira promissora de preparar o Bti para uso no 

campo. Não apenas por resistir à radiação ultravioleta, mas também por melhorar a 

liberação lenta do produto, assim como estender o período do efeito residual. A 

microencapsulação com alginato de sódio é o método mais estudado e eficaz, 

ocorrendo quando uma solução de alginato de sódio contendo o ativo é titulada na 

presença de solução de CaCl2 para obtenção das microcápsulas (ZHANG, 2016). 

O presente trabalho visou demonstrar os desafios encontrados durante a 

produção de microesferas de Bti associado a óleo essencial de C. rahminfolioides 

larvicida para combate ao mosquito Aedes aegypti, quando do estabelecimento de 

condições experimentais em meio com alginato e cloreto de cálcio. Variáveis como 

tempo de exposição, tamanho e espessura das microesferas das microesferas 

impactam na eficiência do método. 

 

2. METODOLOGIA 

 

O cultivo e preparo do pó bruto seco ativo de Bti foi realizado no Laboratório de 

Microbiologia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco 

(IFPE) - Campus Recife. Os bioensaios de atividade larvicida foram realizadas no 
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Laboratório de Bioensaio SRCCV do Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães 

(CPqAM) da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) – Pernambuco. O preparo das 

microesferas foi realizado no Laboratório de Imunopatologia Keizo Asami da 

Universidade Federal de Pernambuco (LIKA-UFPE). 

 

2.1 Obtenção do pó de bti seco ativo 

 

Preparo de meio de cultura 

 

O meio de cultura utilizado para cultivo de Bti era constituído de glicose, extrato 

de levedura e sais minerais e foi preparado segundo metodologia modificada de 

Arantes  et al. (2010). Inicialmente foram preparadas soluções salinas concentradas 

(estoques) de  MgSO4. 7H2O, KH2PO4, MnSO4.H2O, CaCl2.2H2O e (NH4)2SO4 em 

água purificada, nas  concentrações de 0,1; 0,022; 0,04 e 0,1 g/L, respectivamente. As 

soluções foram conservadas em estoque sob refrigeração. 

Volumes de 50 mL de solução de extrato de levedura na concentração de 4 g/L 

eram transferidos para Erlenmeyers com capacidade de 250 mL após ajuste do pH 

para 7,0 +/-0,02 com NaOH 0,1M ou HCl 0,1M. Os frascos eram fechados com 

tampões de algodão hidrófobo e esterilizados em autoclave vertical Phoenix/Luferco, 

modelo AV SD-30, a 121°C +1ºC por 20 minutos. À parte, preparava-se 47,5 mL de 

uma solução de glicose na concentração de 8 g/L , adicionava-se 0,5 mL de cada uma 

das soluções estoques de MgSO4.7H2O, KH2PO4, MnSO4.H2O, CaCl2.2H2O e 

(NH4)2SO4 e ajustava- se o pH para 7,0 +/- 0,02 com Na OH 0,1M ou HCl 0,1M. Em 

seguida, utilizando cabine de segurança biológica Esco classe II tipo A2, um volume 

de 50 mL da solução salina glicosada era filtrado em kit de filtração com membrana 

estéril de 47 mm de diâmetro, porosidade 0,45 μm e transferido em seguida para cada 

Erlenmeyer contendo o extrato de levedura previamente esterilizado. Os frascos 

contendo 100 mL de meio de cultivo eram submetidos a aquecimento adicional a 

100°C em vapor fluente por 10 minutos, resfriados à temperatura ambiente e 

incubados em estufa bacteriológica Quimis Q316M4, na temperatura de 30°C +/- 0,5°C 

por 24 horas para teste de esterilidade. Os meios somente eram utilizados após 

verificação de esterilidade. 
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Preparo de inóculos de Bti 

 

Uma fita impregnada com esporos de Bti, cepa LFB-584 da Coleção de 

Culturas do Gênero Bacillus e Gêneros Correlatos – CCGB da FIOCRUZ foi inoculada 

em meio líquido de Caseína Soja contido em tubo de ensaio e incubada em estufa 

bacteriológica a 30°C +/- 0,5°C por 48 horas. Em seguida, foi realizada a transferência 

de alíquotas da cultura para meio Ágar Caseína Soja inclinado, seguido de incubação 

a 30°C +/- 0,5°C por 48 horas. As culturas foram conservadas sob refrigeração por, 

no máximo, 2 meses e eram reativadas antes de cada produção em meio líquido. Os 

inóculos eram finalizados pela tomada de alíquotas da cultura recém-ativada para 

frasco contendo solução salina estéril a 0,85% m/v e agitadas em vórtex, até que a 

suspensão adquirisse turvação igual à da escala McFarland nº 10 (cerca de 3 bilhões 

de UFC/mL). 

 

Cultivo do Bti em meio líquido agitado 

 

O volume do inóculo para cultivo de Bti foi de 5% do volume inicial do meio de 

cultura, baseado na metodologia de Boniolo et al. (2012). 

Com auxílio de uma pipeta graduada estéril de 10 mL, 5,0 mL da suspensão 

microbiana com padrão de turvação nº 10 na escala McFarland era transferido para 

cada Erlenmeyer contendo 100 mL do meio de cultura para cultivo de Bti. Para 

Erlenmeyers com 150 mL de meio de cultura, inoculava-se 7,5 mL da suspensão. Os 

frascos eram incubados a 30ºC +/- 0,5°C sob agitação orbital de 200 rpm em mesa 

agitadora New Brunswick Scientific, modelo C25KC, por 47 horas (LI et al., 2011). 

Frascos Erlenmeyer  contendo o meio de cultura para cultivo de Bti estéril também era 

submetidos à incubação  prévia como controle de esterilidade. 

 

Obtenção de pó de Bti seco ativo 

 

Ao final do cultivo do Bti em meio líquido sob agitação, os meios com a cultura 

crescida eram distribuídos em tubos de centrifugação tipo Falcon estéreis de 50 mL. 

Os tubos eram pesados, sendo as massas dos tubos igualadas acrescentando-se 

água purificada estéril. Em seguida, os tubos eram centrifugados a 2200 xg em 

centrífuga de bancada FANEM Baby 206 BL, durante 10 minutos. Após a 
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centrifugação, descartava- se os sobrenadantes em hipoclorito de sódio a 2% e o 

sedimento era seco em estufa a 85°C por 24 horas (BONIOLO et al., 2012). Em 

seguida os sedimentos eram submetidos  a lavagem por centrifugação, pela adição de 

aproximadamente 30 mL de água purificada estéril. Essa etapa era realizada três 

vezes antes da secagem do sedimento em estufa a 85°C por 24 horas. Todos os 

sobrenadantes eram descartados em hipoclorito de sódio a 2%. 

 

2.2 Obtenção do óleo essencial de croton rhamnifolioides 

 

O óleo essencial foi obtido de folhas da planta Croton rhamnifolioides coletada 

no município de Serra Talhada, localizado no sertão do Estado de Pernambuco-Brasil, 

sendo uma exsicata depositada no Herbário Professor Vasconcelos Sobrinho na 

Universidade Federal Rural de Pernambuco, sob número de tombamento 49855. Para 

a extração de óleos essenciais, foi utilizada a técnica de hidrodestilação , por um 

período de duas horas, utilizando uma adaptação do sistema de Clevenger, sendo 

constituído por um balão de fundo redondo com capacidade de 5L, manta aquecedora 

Lucadema 5000, unidade de refrigeração Biothec BT SOUR, condensador de tubo de 

bolas e um separador de óleo. 

 

2.3 Obtenção de microesferas 

 

Preparo das suspensões 

 

 Preparo das suspensões do Bti + óleo essencial + alginato de sódio a 2% 

Pesou-se em cabine de segurança biológica 0,1 g do pó de Bti seco, fazendo o 

uso  de vidrarias e espátulas estéreis. Adicionou-se aproximadamente 10 mL de água 

purificada estéril e realizou-se a diluição agitando com bastão de vidro estéril até 

completa suspensão. A suspensão foi filtrada em papel de filtro quantitativo estéril, de 

80 g/m2 (gramatura) de 20-25um para retenção de particulados oriundas de restos 

celulares, para evitar entupimentos no bico dosador utilizado para o 

microencapsulamento, Encapsulador Buchi B 385- Pro. Após essa etapa, adicionou-

se 0,4 g de alginato de sódio, 0,1 mL de Tween 80% estéreis e diluiu-se até o volume 

final de 20 mL. A esta suspensão foi adicionado, em pequenas frações, um total de 2 

mL do óleo essencial de Croton rhamnifolioides, agitando constantemente para 
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manter a homogeneidade. 

 Preparo das suspensões do Bti + óleo essencial + alginato de sódio a 1% 

Pesou-se em cabine de segurança biológica 0,1 g do pó de Bti seco, fazendo o 

uso de vidrarias e espátulas estéreis. Adicionou-se aproximadamente 10 mL de água 

purificada estéril e realizou-se a diluição agitando-se com bastão de vidro estéril até 

completa suspensão. A suspensão foi filtrada em papel de filtro quantitativo estéril, de 

80 g/m2 (gramatura) de 20-25um e em seguida, adicionou-se 0,2 g de alginato de 

sódio, 0,1 mL de Tween 80% estéreis e diluiu-se até o volume final de 20 mL. A esta 

suspensão foi adicionado em pequenas frações, um total de 2 mL do óleo de Croton 

rhamnifolioides, agitando constantemente para manter a homogeneidade. 

 

Produção das microesferas 

 

As microesferas de alginato de sódio preparadas com Bti + óleo essencial + 

alginato de sódio foram obtidas através da técnica de co-acervação em etapa única 

(VELOSO et al., 2009; VANISKI et al., 2017). Todas as soluções utilizadas foram 

esterilizadas previamente. 

Utilizando um Encapsulador Buchi B 385- Pro as suspensões contendo o Bti 

eram  gotejadas através de uma seringa de 10mL estéril, em uma solução de cloreto 

de cálcio a  3% (m/v). A abertura interna do bico utilizado foi de 0,3 mm, com frequência 

de 1740 Hz e potência de 980 mV. O gotejamento da suspensão foi controlado por 

uma bomba de injeção com fluxo de 24 mL/min. Após a formação, as microesferas 

permaneceram sob agitação por 30 minutos e em seguida foram filtradas em papel de 

filtro estéril e lavadas  três vezes com água purificada estéril para eliminar a solução 

de cloreto de cálcio da superfície. 

As microesferas foram observadas por microscopia óptica e microscopia 

eletrônica de varredura para avaliação da forma, coloração e homogeneidade, bem 

como para verificação de eventuais defeitos na superfície. 

 

2.4 Atividade larvicida 

 

Os ensaios de atividade larvicida foram realizados em triplicata, para cada tipo 

de  microcápsula produzida, utilizando grupo de 20 larvas de Aedes aegypti na fase 

larvar L3. 
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Antes de iniciar o teste larvicida as microesferas foram depositadas em papel 

de filtro estéril para secagem, dentro de cabine biológica. Após a secagem, pesou-se 

assepticamente em recipientes plásticos estéreis de 180 mL, triplicatas de 1,0 g e 0,5 

g de  microesferas. Em seguida foi adicionado a cada recipiente 100 mL de água 

purificada estéril e 20 larvas de Aedes aegypti em fase larval L3. Em cada ensaio 

realizou-se um controle negativo de atividade larvicida, utilizando água purificada 

estéril e as larvas. 

A mortalidade das larvas foi verificada após 24, 48 e 72 horas do início dos 

testes. As larvas eram consideradas mortas quando não emergiam à superfície da 

solução espontaneamente ou não respondiam ao estímulo de leve agitação dos 

recipientes plásticos. 

Os resultados de atividade larvicida foram expressos em % da taxa de 

mortalidade das larvas após 24, 48 e 72 horas de observação. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Microesferas são estruturas onde o material microparticulado encontra-se 

disperso  por toda a matriz da partícula, enquanto nas microcápsulas o material ativo 

encontra-se envolto pelo material encapsulante (ROKKA; RANTAMÄKI, 2010; 

MATTÉ; ROSA, 2013). 

Nesta seção são apresentados os resultados obtidos durante a produção de 

microesferas de alginato utilizando como substâncias ativas esporos e restos celulares 

do  Bacillus thuringiensis, na forma de pó seco bruto, associado com óleo essencial das 

folhas de Croton rhamnifolioides. As microesferas foram avaliadas quanto ao potencial 

larvicida, resultado da liberação controlada, no combate ao mosquito Aedes aegypti 

em sua fase larval 3 (L3). 

 

3.1 Preparação das microesferas 

 

As etapas prévias à obtenção das microesferas de Bti envolve um conjunto de 

operações básicas que, embora em alguns casos pareça ser simples, como por 

exemplo pesagem, secagem e centrifugação, exigem uma preparação técnica 

especializada para lidar com microrganismos de forma asséptica, sem que ocorra a 

contaminação do ativo biológico por outros organismos interferentes (contaminação 
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cruzada). Desde a multiplicação da cultura microbiana estoque por inoculação nos 

meios de cultivo estéreis, a produção do cultivo esporulado proteico, a separação por 

centrifugação, secagem e formulação para encapsulamento, são fases cruciais a 

serem protegidas para que não ocorra contaminação externa ao produto final. Esses 

cuidados, realizados em escala laboratorial, tornam-se mais complexos e também 

necessários em escala industrial (PEREIRA; MARTINS, 2016). 

Quanto a incorporação de substâncias imiscíveis como o óleo essencial em 

água,  só é possível pela adição de um agente emulgente, havendo sido utilizado para 

isso Tween  80% estéril, sob constante agitação, fase considerada mais crítica para a 

contaminação biológica externa, sendo por isso sempre realizada em cabine biológica 

com fluxo laminar. 

O sucesso na microencapsulação depende, em parte, das características 

reológicas da mistura a encapsular, principalmente quando se utiliza partículas 

micrométricas, microbianas, onde grumos podem ser formados e causar entupimento 

do encapsulador. O encapsulador Buchi B95-pro envolve a tecnologia de vibração 

baseada na quebra de um líquido em um fluxo contínuo por uma vibração sobreposta. 

O uso dessa tecnologia tem sido aplicada devido à necessidade de automatização e 

capacidade de produzir microesferas uniformes e monodispersas. Contudo, apesar de 

os parâmetros de produção serem controláveis neste processo semiautomatizado 

(tamanho do bico, frequência de vibração, fluxo de aspersão e tensão do eletrodo), o 

que influencia diretamente a produção  uniforme de microesferas no 

microencapsulador é a viscosidade da solução polimérica (BIANCO, 2016). Esse é 

um dos desafios para obter bons resultados no processo de microencapsulamento. A 

viscosidade da solução interfere no entupimento dos bicos atomizadores e não 

proporciona um bom fluxo de atomização. Para evitar entupimentos,  o pó bruto seco 

de Bti utilizado, após suspensão em meio líquido estéril, foi filtrado em papel 

quantitativo estéril com capacidade de retenção de partículas média maiores que 20 a 

25 mm. 

Os valores da frequência de vibração e do fluxo de aspersão para uma boa 

formação das microesferas foram determinados com a melhor configuração pela 

utilização de bico atomizador de 0,3 mm, frequência de 1740 Hz e potência de 980 

mV. O gotejamento da suspensão se deu com fluxo de 24 mL/min. 

De acordo com BORGOGNA et al. (2010) a reologia da solução inicial utilizada 

para a formação das partículas de gel de alginato, deve ser levada em conta para a 
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escolha  da técnica mais adequada; e que a natureza multicomponente da solução e a 

concentração  dos componentes, afeta fortemente as propriedades finais do sistema. 

 

3.2 Caracterização das microesferas 

 

Microesferas em alginato 

 

A morfologia externa das microesferas do Bti + alginato a 2% e Bti + alginato a 

2% + óleo de Croton rhamnifolióides apresentou-se esférica, com bordas uniformes e 

delimitadas. Aglomerados não foram observados (Figura 1). 

 
Figura 1 - Microesferas de Bti + óleo essencial de Croton rhamnifolioides em alginato de sódio a 

2% – Aumento de 40x 
 

 
Fonte: Os autores, 2018. 

 

Características semelhantes foram encontradas no estudo de Junxin et al. 

(2011), no qual foram obtidas microesferas de Bti em alginato com formato esféricos, 

regulares e sem formação de aglomerados. Quanto mais regulares e uniformes forem 

as paredes das microesferas, melhor é a eficiência do microenscapsulamento do 

núcleo ativo. 

As imagens obtidas via MEV indicaram que as microesferas de Bti + alginato a 

2% + óleo (Figura 2) possuiam superfície porosa, além de confirmar a morfologia 

esférica  com bordas uniformes. 
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Figura 2 - Superfície de microesferas Bti+ alginato a 2% + óleo essencial de Croton 
rhamnifolioides (rugosa) MEV 

 

 
Fonte: Os autores, 2018. 

 

O tamanho das microesferas de Bti + óleo + alginato a 2% apresentaram um 

tamanho médio de 356 μm, e um máximo de 417,6 μm, valores próximos aos obtidos 

por ZHAO et al. (2015) ao utilizar alginato a 2% (268,2 μm) e 4% (404,6 μm) na 

microencapsulação de Lactobacillus acidophilus, cujo aumento do diâmetro, segundo 

os autores, esteve relacionado ao efeito de aumento da viscosidade, desfavorável para 

a emulsificação durante a agitação. 

Para as microesferas de Bti + óleo + alginato a 1%, as características obtidas 

foram  similares às microesferas com parede a 2%, sendo estas uniformes, circulares, 

sem aglomerados, com diâmetro consistente em média 316,8 μm (Figura 3). 

 

Figura 3 - Microesferas de Bti + óleo +alginato a 1%- MEV 

 
Fonte: Os autores, 2018. 
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 3.3 Atividade larvicida das microesferas 

  

Foram realizados três bioensaios das microesferas de Bti + óleo + alginato a 

2%,  dos quais nenhum apresentou mortalidade frente às larvas de mosquito Aedes 

Aegypti após 24 horas de exposição. Diante dos resultados insatisfatórios de 

atividade, foram realizados ensaios com 0,5g e 1,0g de microesferas de Bti + óleo + 

alginato 1%, material com microcápsulas de parede mais fina. Os resultados de 

mortalidade % frente larvas L3  para massas de 0,5 g e 1,0 g nos tempos 24, 48 e 72 

horas estão apresentados na Tabela 1. 

 
Tabela 1 – Redução % do número de larvas de A. aegypti expostas a microesferas de Bti + óleo + 

alginato  a 1% 
 

Microesfera g/ UFC 
Tempo de contato (horas) 

24 45 72 

0,5 /1,5x104 40% 50% 50% 

1,0 /3x104 60% 80% 90% 

 

Conforme mostrado na Tabela 1, resultados satisfatórios de mortalidade de 

40%,  em relação às larvas mortas/vivas, foram observados com 24 horas de 

exposição para massa de 0,5 g de microesfera; para 1,0 g de microesferas, o resultado 

foi de 60% após 24 horas. A massa de 1,0 g corresponde a 3,0 x 104 UFC/g de Bti. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Diante dos testes realizados com as microesferas de Bti com óleo essencial de 

Croton rhamnifolioides, foi possível concluir que as microesferas do Bti com óleo 

essencial de Croton rhamnifolioides em alginato a 2% não possuem atividade larvicida 

contra o Aedes aegypti. As microesferas do Bti com óleo Croton rhamnifolioides em 

alginato a 1% possuem atividade larvicida contra o Aedes aegypti. A atividade larvicida 

das microesferas de Bti com óleo essencial de Croton rhamnifolioides em alginato a 

1% apresentou resultados satisfatórios após 24, 48 e 72 horas, comprovando assim 

a eficiência do microencapsulamento como protetor da substância ativa, aumentando 

o seu efeito residual após um período de exposição das larvas do Aedes aegypti. 

A eficiência de um processo de microencapsulamento é alcançada a partir da 
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padronização de parâmetros críticos como viscosidade da solução polimérica, 

compatibilidade entre o polímero e a substância ativa, além das variáveis de fluxo de 

gotejamento, pressão e frequência. É necessário encontrar, através dos testes, a 

equação ideal para obtenção de paredes e formas regulares do 

microencapsulamento. 

No presente trabalho, ao padronizar com fluxo de gotejamento contínuo a 

camada do polímero usado, no caso o alginato de sódio, as microesferas 

apresentaram-se mais regulares, o que proporcionou a eficiência na atividade larvicida 

proposta. 
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CAPÍTULO 07 

PESQUISA DE FUNGOS EM LESÕES DE CASCOS DE TRACHEMYS SP. DO 
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RESUMO: Com surgimento há cerca de 360 milhões de anos, os répteis possuem a 
ordem mais antiga entre os vertebrados atuais, a ordem Testudinata. As doenças 
fúngicas são oportunistas, os organismos mais frequentes associados às lesões do 
tegumento são os fungos Geotrichum sp., Fusarium sp., Trichoderma sp, 
Trichosporon sp. e Pinicillium sp. No biotério do Centro Universitário Fundação Santo 
André são mantidos 21 indivíduos de duas diferentes espécies, Trachemys scripta 
elegans e Trachemys dorbigni, que apresentam lesões nos cascos, causadas por 
fungos. O objetivo é identificar quais fungos são causadores de tais lesões. Após 
identificação, pesagem, medição e determinação do sexo dos 21 indivíduos, foram 
realizadas coletas de material das lesões e análise microscópica. Também foi feita a 
semeadura do material em ágar Sabouraud. Ao realizar as culturas e microcultivos 
verificou-se a ocorrência sugestiva de Rhizopus nigricans e Penicillium sp. Na análise 
fúngica da água foi observada a existência do fungo dermatófito Tricophyton sp. Após 
os resultados fúngicos obtidos foram iniciados três tratamentos à base de substâncias 
diferentes. A partir dos resultados obtidos das análises dos tratamentos foi possível 
concluir que o tratamento com a substância Violeta de genciana foi o mais eficaz, 
obtendo resultado de 93,47% de melhora das lesões e maior probabilidade de cura. 
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PALAVRAS-CHAVE: Biotério; Fungos; Fundação Santo André; Quelônios. 
 
ABSTRACT: With emergence about 360 million years ago, reptiles have the oldest 
order among the current vertebrates, the order Testudinata. Fungal diseases are 
opportunistic, and the most frequent organisms associated with tegument lesions are 
the fungi Geotrichum sp, Fusarium sp, Trichoderma sp, Trichosporon sp and Pinicillium 
sp. In the animal house of the Centro Universitário Fundação Santo André, 21 
individuals of two different species, Trachemys scripta elegans and Trachemys 
dorbigni, are kept with hoof lesions caused by fungi. The goal is to identify which fungi 
are causing such lesions. After identifying, weighing, measuring and determining the 
sex of the 21 individuals, material from the lesions was collected for microscopic 
analysis. The material was also seeded on Sabouraud agar. The cultures and 
microcultures showed suggestive occurrence of Rhizopus nigricans and Penicillium 
sp. In the fungal analysis of the water, the dermatophyte fungus Tricophyton sp. was 
observed. After the fungal results obtained, three treatments based on different 
substances were started. From the results obtained from the analysis of the treatments 
it was possible to conclude that the treatment with the  substance Gentian Violet was 
the most effective, obtaining a result of 93.47% improvement of lesions and a higher 
probability of cure. 
 
KEYWORDS: Animal house; Fungus; Santo André Foundation; Chelonians. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

No Brasil são encontradas 36 espécies de Testudines (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE HERPETOLOGIA – SBH, 2015) sendo uma delas exótica. A espécie 

Trachemys scripta elegans foi inserida no país através da comercialização ilegal, 

podendo  ser atualmente encontrada espécimes na natureza. (CENTRO DE 

ESTUDOS COSTEIROS, LIMNOLÓGICOS E MARINHOS - CECLIMAR, 2017). 

Ocorrente no nordeste da Argentina, Uruguai e sul do Brasil, sendo restrita do estado 

do Rio Grande do Sul a Trachemys dorbigni é possivelmente a espécie mais 

abundante da região. (LABORATÓRIO DE HERPETOLOGIA DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, 2017). 

As doenças fúngicas são oportunistas, relacionadas a diversos problemas 

(FOWLER, 1986; SOUSA 2006). Segundo Sousa (2006) os fungos Geotrichum sp., 

Fusarium sp., Trichoderma sp, Trichosporon sp. e Pinicillium sp., estão associados à 

dermatite fúngica. 

No Centro Universitário Fundação Santo André existe uma área reservada ao 

manejo, conservação, cuidado e estudo, de algumas espécies animais, entre as quais 

duas  espécies de tartarugas, Trachemys scripta elegans e Trachemys dorbigni. 

Durante os últimos quatro anos, essas tartarugas vêm apresentando 

constantemente alterações causadas por fungos em seus cascos, visualizadas como 

pequenas lesões esbranquiçadas. Visando uma melhor qualidade de vida para estes 

indivíduos e o controle do problema encontrado em seus cascos, este trabalho irá 

estabelecer que tipo de fungo é o causador das lesões e em que local do recinto ele 

é encontrado. Sendo assim, serão realizadas análises dos cascos e água do recinto, 

além de  testes com possíveis medicamentos ou meios de solucionar ou amenizar o 

problema. 

 

2. OBJETIVOS 

 

Identificar os fatores causadores das lesões presentes nos cascos das 

Trachemys sp. que estão localizadas no Biotério do Centro Universitário Fundação 

Santo André, determinar a relação entre os fungos existentes e o ambiente, verificar 

a eficácia dos tratamentos aplicados e criar um protocolo de manejo de tratamento 

permanente. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

No biotério existe um recinto que comporta 14 indivíduos de Trachemys scripta 

elegans e 7 indivíduos de Trachemys dorbigni. O recinto é composto por um setor de 

terra misturada com areia; um setor com tanque quadrado de 2,5 metros de lado, 

revestido com piso cerâmico, com profundidade máxima de 40 centímetros. O tanque 

apresenta uma rampa na parte mais rasa que permite aos animais o deslocamento 

entre o lago e a parte de terra, onde efetuam postura e se aquecem ao sol; o último 

setor é um corredor de  segurança. 

Os animais foram pesados, medidos, sexados e marcados. Essa marcação 

consiste na pintura com cores diferentes, de acordo com a espécie, realizadas no 

escudo marginal  de cada animal. 

Inicialmente, foi realizada análise microscópica de material coletado da lesão 

utilizando alça de inoculação esterilizada e posteriormente inoculado em lâmina, 

adicionado lugol e coberta com lamínula para visualização da amostra em microscópio 

óptico em aumento de 400x. O cultivo dos fungos foi realizado com alça de inoculação 

esterilizada, coletando material das lesões do plastrão e da carapaça dos indivíduos. 

O material foi semeado em placas contendo ágar Sabouraud. Foram semeadas duas 

placas,  sendo uma com material da carapaça e outra com material do plastrão, de cada 

indivíduo.  As placas foram mantidas em atmosfera úmida, a 37° C, por uma semana. 

Partindo das colônias fúngicas desenvolvidas das semeaduras foram retiradas 

amostras para realização de microcultivo. Tais amostras foram semeadas em 

fragmentos de ágar Sabouraud, colocadas em lâminas e cobertas com lamínulas. 

Após ser mantido durante uma semana em atmosfera úmida, as placas de 

microcultivo foram abertas, os fragmentos de ágar desprezados, sendo assim 

aproveitado o material contido na lâmina e lamínula, em ambos  os casos adicionado 

lugol, para observação em microscópio óptico em aumento de 400x. 

Para o tratamento das tartarugas, inicialmente os animais foram divididos em 

quatro grupos de cinco indivíduos. Os indivíduos do grupo 1 foram tratados com violeta 

genciana aplicada por toda a extensão do casco dos animais. Os indivíduos do grupo 

2 foram tratados com azul de metileno, aplicado da mesma forma que o grupo anterior. 

Já o grupo 3 o tratamento foi realizado com bicarbonato de sódio e peróxido de 

hidrogênio 10 volumes administrada com conta-gotas nas lesões. Logo após foi 

administrado também com a utilização de um conta-gotas o peróxido de hidrogênio 
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10 volumes evitando o contato do peróxido de hidrogênio, com a região cutânea dos 

animais. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Ao analisar os relatórios dos monitores do biotério da Instituição, foram 

coletados  dados anuais sobre a alimentação, limpeza do recinto e alterações físicas 

e na rotina dos animais. Os relatórios abrangem o período de 2001 até 2017. Em 

março de 2014, há os primeiros relatos de lesões nos cascos dos indivíduos 

(Fotografias 1 e 2). 

 
Fotografia 1 – Lesões em plastrão. Fotografia 2 – Lesões em carapaça. 

 
Na análise microscópica do material colhido das lesões, foram observadas hifas 

de fungos filamentosos e células leveduriformes. De acordo com estudos sobre a 

microbiota fúngica encontrada em lesões de cascos de quelônios do Zoológico de 

Salvador, os principais fungos causadores de lesões são os dermatófitos. Esses, 

pertencem a um grupo que pode ser dividido em três gêneros: Trichophyton, 

Microsporum e Epidermophyton. Os fungos do gênero Trichophyton são responsáveis 

por ocasionar despigmentação e deformidades (ABBEHUSEN et al., 2014). 

No cultivo em ágar Sabouraud, do material das lesões foram observadas 

colônias de diferentes tipos de fungos em áreas queratinizadas dos animais. 
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(Fotografia 3). 

 

Fotografia 3 – Colônias de fungos desenvolvidos a partir de material coletado em lesão da carapaça 
do indivíduo D2 Trachemys scripta elegans. 

 

 

 
A partir do microcultivo do material foi constatada a presença da espécie 

fúngica, Rhizopus nigricans (Fotografia 4) e também foi identificado o fungo 

Penicillium sp. (Fotografia 5). 

 

Fotografia 4 – Hifas de Rhizopus nigricans observadas em lâmina de microcultivo. 
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Fotografia 5 – Fungo Penicillium sp. observado em lâmina de microcultivo. 

 
Na análise microbiológica da água do tanque do recinto das tartarugas, 

realizada com coleta da mesma em béquer estéril e semeada em ágar Sabouraud, 

apresentou resultado de crescimento fúngico de fungos filamentosos Tricophyton sp. 

(Fotografia 6). 

 

Fotografia 6 – Fungos filamentosos desenvolvidos a partir de coleta de água do recinto das 

tartarugas. 
 

 
 

O tratamento foi realizado em dias alternados entre os três grupos, os quais 

receberam substâncias antifúngicas diariamente durante os meses de Agosto, 

Setembro e  Outubro. Os indivíduos dos respectivos grupos receberam cerca de vinte 

aplicações. 
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Por conseguinte, foram efetuadas três contagens das lesões nos cascos e 

plastrões dos animais, as quais se mantiveram sempre nos mesmos quadrantes 

escolhidos. Então, contabilizaram-se apenas lesões contendo vestígios de colônias 

fúngicas ao final de cada  mês de tratamento. 

Assim, a fim de verificar a eficácia dos tratamentos, executou-se o cálculo de 

porcentagem de melhora das lesões e a probabilidade de cura de acordo com esse. 

em ambos os casos, o uso de Violeta de Genciana obteve os melhores resultados, 

sendo possível, dessa forma, concluir que se trata do meio mais indicado contra os 

fungos apresentados pelas tartarugas. Outro fator que interfere diretamente é a 

exposição ao sol,  assim, é extremamente necessário que os indivíduos tenham uma 

exposição diária aos raios solares, já que esses atuam como antifúngicos naturais. 

 

5. CONSIDERAÇÕES 

 

A partir dos resultados obtidos, é possível dizer que as lesões presentes nos 

cascos  dos indivíduos de Trachemys scripta elegans e Trachemys dorbigni do biotério 

do Centro  Universitário Fundação Santo André são causadas por fungos dermatófitos 

e oportunistas presentes na água e solo do recinto onde vivem, sendo estes 

possivelmente Trichophyton sp., Penicillium sp. e Rhizopus nigricans, tais resultados 

vão de encontro ao que diz Sousa  (2006), que coloca entre outros fungos o Penicillium 

sp. como um dos agentes causais mais comuns, e também com o que diz Abbehusen 

et al. (2014) que coloca o gênero Trichophyton como um dos maiores responsáveis 

pelas lesões. 

Após a aplicação dos tratamentos se constatou que o tratamento à base de 

Violeta  de genciana é o que apresenta melhor eficácia contra a presença de fungos 

em cascos de Trachemys sp. reforçando a sua ação inibidora fúngica, como 

destacaram Chen e Day (1974). Apesar de o tratamento com Violeta de genciana ter 

apresentado melhores resultados, é importante salientar que todos os grupos 

apresentaram melhora, inclusive o  grupo controle devido à exposição constante à luz 

solar já que, de acordo com Nascimento  (2009) os raios ultravioleta são apontados 

como um dos principais fatores naturais para o  controle de fungos e bactérias. A partir 

desses resultados foi estabelecido o protocolo de  tratamento permanente. 
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RESUMO: O bem-estar animal (BEA) tornou-se um tema de destaque nos últimos 
anos, devido ao aumento na quantidade de indivíduos que adotaram a doutrina do 
vegetarianismo, além da procura por alimentos de origem animal com procedência 
conhecida. Por essa razão, o mercado tem se tornado cada vez mais exigente com 
relação à venda de produtos de origem animal (POA), consequentemente, o produtor 
rural teve que adaptar a sua produção e associar à utilização das premissas do BEA, 
o que gera gastos excedentes, entretanto, estabelece pontos positivos e negativos ao 
desenvolvimento da bovinocultura. Este trabalho  tem como objetivo fazer uma revisão 
de literatura sobre a aplicação das ideias do BEA no setor agropecuário brasileiro e 
seus efeitos econômicos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Produtos de origem animal; Produtor rural; Efeitos econômicos. 
 
 
 

mailto:iararosa.20180000630@uemasul.edu.br
mailto:karolinneana16@outlook.com
mailto:fernandarochavetufpi@gmail.com
mailto:luciano.fonseca@uemasul.edu.br
mailto:vivianecorrea@yahoo.com


Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.7, n.6, p. 61988-62002 jun. 2021 131 

ABSTRACT: Animal welfare has become a prominent topic in recent years due to the 
increase in the number of individuals who have adopted the doctrine of vegetarianism 
and the demand for  animal foods with known origin. For this reason, the market has 
become increasingly demanding concerning the sale of products of animal origin. 
Consequently, the rural producer had to adapt his production and associate it with 
animal welfare premises, which  generates extra expenditures but brings positive and 
negative points to the development of  cattle farming. Therefore, this work aims to do a 
literature review on applying the ideas of animal welfare in the Brazilian agricultural 
sector and its economic effects. 
 
KEYWORD: Animal products; Rural producer; Economic effects. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O sucesso de uma empresa rural depende, basicamente, da competência 

técnica e de uma boa administração, visando o melhor aproveitamento dos fatores de 

produção como  a terra, capital, informação e trabalho. As decisões de investimento 

são de suma importância para o produtor tanto como referência à aplicação de 

recursos próprios quanto  à aplicação de recursos de terceiros, via crédito rural, devido 

à maior escassez de capital em relação aos demais fatores de produção (BORGES; 

BRESSLAU, 2002). 

Os modelos de produção que valorizam o bem-estar animal (BEA), 

demonstram que para alcançar um padrão de bem-estar é necessário sacrifícios, tanto 

na produtividade,  quanto nos custos de produção, ou seja, melhorias iniciais no bem-

estar podem ser alcançadas a um custo baixo, entretanto a medida que os métodos 

de produção vão se tornando requintados o custo de produção vai se tornando mais 

caro (RAINERI et al., 2009). 

O BEA tem sido um tema muito discutido, entre toda a comunidade mundial e 

com o passar dos anos, a sociedade tem se tornado cada vez mais exigente em 

relação aos produtos de origem animal (POA), prezando por alimentos de origem 

animal de alta qualidade (ANDRADE et al., 2019). A União Europeia, pioneira no 

debate sobre BEA, acabou influenciando os outros continentes a discutirem o tema, 

que despertou no Brasil interesse pelo assunto, disseminado através dos meios de 

comunicação, revistas, artigos científicos, dando ênfase na melhoria dos POA 

(QUEIROZ et al., 2014). 

Segundo Buller et al. (2018) devido a pontos de vista enraizados na História da 

Humanidade, as relações homem-animal sempre vislumbraram o sofrimento e a dor 

animal,  utilizado para o favorecimento do homem, como algo aceitável; porém 

ressalta-se que, atualmente é importante a alteração desse tipo de visão, 

principalmente por conta da relevância maior de POA de qualidade e procedência 

conhecida, condição que tem tornado o mercado cada vez mais seletivo. 

Uma vez que, é nítido o crescimento do interesse da população com relação a 

criação e abate humanitário de animais, torna-se importante a disseminação de 

informações  sobre o andamento e a evolução das cadeias de produção animal, a fim 

de mudanças significativas e conscientes de toda a população, associados a 

exigência de produtos com garantia de procedência e utilização das normas do BEA 
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(DIAS et al., 2018). 

O aumento na procura por conhecimento relacionado a essa temática, ocorre 

devido  ao crescimento progressivo de indivíduos adeptos ao vegetarianismo, trazendo 

bastante relevância a este assunto. Além disso, é notável que grande parte da 

população possui um enorme interesse em saber informações sobre a segurança e 

boas práticas de fabricação dos  POA que adquirem, levando em conta o BEA, tanto 

para a segurança do animal, como do próprio consumidor. 

Outro agente importante relacionado ao tema são os custos a mais que o 

produtor tem quando adere esse tipo de método na sua produção. A utilização do BEA 

na produção, traz pontos positivos e negativos ao pecuarista, pois requer um cuidado 

maior com os animais, refletindo ótimos resultados de produção e venda, porém exige 

um maior investimento para melhorias nas instalações, tratamento e na forma de 

abate dos animais. Ressalta-se a relevância desta revisão em razão da importância 

do BEA relacionado com os produtores rurais, por ser um tema emergente em todo o 

mundo. 

Este trabalho tem como objetivo uma revisão de literatura a respeito das práticas 

de BEA dentro da bovino cultura e seus efeitos econômicos no atual setor da 

agropecuária brasileira. 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Aspectos conceituais do bem-estar animal (bea) 

 

Broom (1986) define bem-estar como o estado de um indivíduo com relação a 

sua forma de adaptação ao meio em que vive. Ou seja, é um estado estimável, que 

pode variar  de muito bom a muito ruim, mensurado principalmente através do estudo 

comportamental do animal, e da tentativa de compreender também seus sentimentos 

(BROOM; MOLENTO, 2004). Para Hotzel (2004) a ideia de bem-estar animal é 

sugestionada por várias crenças e culturas, o que a torna muito subjetiva. 

Segundo Ceballos e Sant’anna (2018), a ideia do BEA passou a se basear no 

desenvolvimento de regras e metodologias que indicassem um ambiente de qualidade 

para o animal, e se ele se encontrava em condições ambientais e emocionais hostis 

como abstenção de necessidades fundamentais (água, alimento e contato social), 

medo e dor. 
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Além disso, o princípio do BEA é baseado no modelo das ‘’cinco liberdades’’, 

refeitas pelo Conselho para o Bem-Estar dos Animais de Produção (Farm Animal 

Welfare  Council, FAWC), e difundidas por todo o mundo tornando-se referência para 

o tema, utilizando os seguintes fundamentos para afirmar que o animal está em 

situação de bem estar: i) livre de sede, fome e má nutrição; ii) livre de dor, ferimentos 

e doenças; iii) livre de desconforto; iv) livre de medo e estresse; v) livre para expressar 

seus comportamentos naturais (CEBALLOS; SANT’ANNA, 2018). 

Apesar desses conceitos do modelo das ‘’ Cinco Liberdades’’ não serem 

semelhantes, devem sempre andar em conjunto com um único propósito; ou seja, não 

significa que respeitando somente um parâmetro já se garante o BEA. Para assegurar 

que o animal não esteja sofrendo nenhum tipo de dano psicológico, biológico, é 

necessário que  todos os conceitos sejam adotados de forma simultânea 

(SANT’ANNA; COSTA, 2010). 

Fraser et al. (1997) afirmaram em seu trabalho que a ética da ciência sobre o 

bem-estar animal, se fundamenta em três princípios; primeiro, os animais não 

executam atividade significativa no ambiente devido suas adaptações, segundo eles 

podem apresentar  problemas comportamentais por falta de adaptação ao meio e por 

último, podem manifestar  adaptações inapropriadas ao local em que estão inseridos. 

Animais que são privados de manifestar seus comportamentos naturais sofrem 

frustrações, e essa situação desencadeia uma série de comportamentos atípicos por 

parte dos mesmos, como por exemplo estresse, agressividade, estereotipias 

(canibalismo). Entretanto, esses comportamentos atípicos podem ser diminuídos ou 

até mesmo anulados por meio de um correto manejo. Em virtude disso, é indispensável 

que o produtor esteja em  constante busca de aprimoramento para melhor entender as 

questões comportamentais e ambientais mais adequadas para determinada espécie 

em criação (RICCI et al., 2017). 

 

3. BENEFÍCIOS DO BEM-ESTAR ANIMAL (BEA) 

 

Com o crescimento acelerado da população mundial e o aumento da renda per 

capita, nos próximos anos haverá um aumento da demanda mundial por alimentos. O 

Brasil apresenta um grande potencial produtivo, mas, para conseguir suprir as 

demandas por produtos agropecuários até o ano de 2024 é necessário a expansão 

da área plantada e da produtividade. No entanto, especialmente na pecuária, 



Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.7, n.6, p. 61988-62002 jun. 2021 135 

pequenos ajustes de produtividade sem ampliação de área são suficientes para 

suprir as novas demandas (SAATH; FACHINELLO, 2018). 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (2019), o 

Brasil é  o quinto maior país em extensão territorial e possui o maior rebanho do mundo 

com pouco mais de 214 milhões de cabeças de gado efetiva. A pecuária de corte 

brasileira nos últimos anos vem aumentando sua produtividade e ao mesmo tempo 

diminuindo a área ocupada por gado, a produtividade aumentou de 1,63 @/ha/ano em 

1990 para 4,5 @/ha/ano em 2018 com o aumento de 176%, a produção de carne 

também cresceu 139% entre os anos de 1990 a 2018 (ABIEC, 2018). 

Nos últimos 5 anos, há uma maior preocupação por parte do consumidor 

quanto a qualidade da carne. Portanto, o produtor deve se atentar a alguns fatores 

que afetarão diretamente a qualidade da peça, como o manejo na criação, no 

transporte e no tratamento pré-abate no frigorífico. Problemas causados por um 

manejo incorreto interferem de forma significante na qualidade do produto final, 

podendo causar estresse, perda de peso ou até mesmo carcaças com hematomas, 

alterando as características sensoriais e o valor nutricional (MELO et al., 2016). 

O abate humanitário é de grande importância para a cadeia de produção de 

carne bovina, onde tem por objetivo garantir o bem-estar dos animais desde o 

embarque na propriedade até o processo de sangria no frigorífico, por meio de um 

conjunto de procedimentos técnicos e científicos. Um abate humanitário possui uma 

ligação direta com a lucratividade, pois uma vez que as normas e regras internacionais 

não são seguidas, a carne é considerada de má qualidade, gerando um marketing 

negativo (GONÇALVES; SALOTTI-SOUZA, 2017). 

No ano de 2019 a produção nacional de leite fluido foi de 34,8 bilhões de litros, 

de  um total de aproximadamente 16 milhões de vacas ordenhadas, correspondendo 

à produtividade de 2175 litros de leite por vaca por ano e 5,9 litros de leite por dia 

(IBGE, 2019). A inclusão das práticas do bem-estar no sistema de criação na produção 

leiteira possui uma forte influência positiva, não só na parte econômica, mas também 

na relação humano-animal (MARTINS; PIERUZZI, 2012). 

A melhoria no bem-estar animal traz benefícios tanto para o consumidor quanto 

para o pecuarista. Esses benefícios financeiros incluem: redução da mortalidade, 

melhora na resistência a doenças e consequentemente menos gastos com 

medicamentos, melhoria na saúde, diminui o risco de doenças de origem alimentar e 

menor risco de zoonoses, gera um produto com  maior qualidade, maior satisfação 
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do consumidor, contribui para a Responsabilidade Social Corporativa e além disso, 

o produtor ainda pode agregar valor ao produto (STAMP, 2016). 

 

4. RELAÇÃO DO BEM-ESTAR ANIMAL (BEA) COM O AGRONEGÓCIO 

 

4.1 Planejamento e organização do empresário rural 

 

Lopes et al. (2015) comprovam que a adoção de tecnologias para a melhoria 

da propriedade rural proporciona maior lucro e retorno ao produtor, pois sua pesquisa 

abordou  o programa ‘’Full Bucket’’ (Balde Cheio) e através dela foi possível identificar 

que unidades de demonstração (propriedades rurais produtoras de leite), que 

participam do programa, com maior nível tecnológico se apresentavam 

economicamente viáveis para a produção, ou seja, os lucros superaram os custos, e 

além disso a produção e o bem-estar dos animais foi compensatório. 

Hansen et al. (2019) realizou uma pesquisa com um total de 914 produtores de 

leite, a respeito de sua saúde mental, qualidade de vida e situação de trabalho, e 

constatou-se a relação entre a boa disposição do trabalhador e o bem-estar animal, 

sendo que, respectivamente, a primeira interfere diretamente no resultado da 

segunda. 

Outras questões podem estar relacionadas ao bem-estar de animais na 

produção de  bovinos de corte, e que garantem aumentos nos ganhos do produtor pela 

diminuição no estresse sofrido por esses animais; a diminuição de custos com 

tratamentos e na quantidade  de perdas de animais e peças dos frigoríficos são alguns 

dos pontos positivos da adoção dessa medida dentro da propriedade (MOTA; 

MARÇAL, 2019). A implementação de boas práticas de manejo, principalmente por 

meio da capacitação de trabalhadores (vaqueiros e  ordenhadores), transforma-se em 

algo vantajoso para o animal e ao trabalhador que passa a efetuar melhor o seu 

trabalho (COSTA; CEBALLOS, 2021). 

Alguns fatores podem prejudicar a produção quando se fala em bovinocultura 

de leite como, a utilização de medicamentos vencidos, bebedouros sujos, localização 

do bezerreiro próximo ao curral, bezerras doentes em conjunto com sadias, falta de 

escrituração zootécnica, composição e dimensionamento inadequado do rebanho, 

bezerreiro coletivo (LOPES et al., 2016). O trabalho de Santos et al. (2018) mostraram 

que  vacas leiteiras criadas em sistema intensivo e semi-intensivo possuem maiores 
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indícios de manejo repulsivo, por conta de sua ação de afastamento quando há 

aproximação de humanos. 

O sentimento de otimismo e satisfação com o retorno de lucros, servem de 

incentivo  ao produtor rural para a ampliação do negócio, fator que influencia de forma 

indireta no BEA da propriedade (HANSEN et al., 2019). 

 

4.2 Utilização de sistemas alternativos e sustentáveis 

 

No trabalho de Braga et al. (2018) é avaliado o bem-estar de animais em 

atividades aplicadas dentro dos sistemas de produção, como o confinamento de 

bovinos, técnicas dolorosas utilizadas em leitões, e translado de aves; nota-se que 

esses métodos podem afetar  diretamente o bem-estar destes animais, baseando-se 

no modelo dos ‘’ Cinco Domínios’’,  criado por Mellor e Reid. 

Com relação a bovinocultura de corte, principalmente voltada a produção em 

confinamento, existem algumas opções que podem ser utilizadas para otimizar a 

situação desses animais, visto que esse tipo de sistema de produção costuma ser 

estressante e causar  efeitos negativos no comportamento dos animais (agressividade, 

estresse e medo) (MOTA;  MARÇAL, 2019). A conscientização de produtores rurais 

sobre a inserção de um manejo adequado e humanitário com os animais é de suma 

importância, pois evitam situações de risco aos animais e melhoram a qualidade final 

do produto (RODRIGUES; DENADAI, 2017). 

Tendo em vista a aplicabilidade das premissas do bem-estar animal dentro dos 

sistemas de produção animal, é notório os resultados positivos relacionados ao 

melhoramento genético, que resulta em aumento de lucratividade para o produtor, e 

em melhorias na comercialização dos produtos por atender as exigências do mercado, 

e mostrar aos consumidores maior segurança e procedência dos produtos, como 

consequência de uma  produção fundada no bem-estar animal (AZEVEDO et al., 

2020). 

A pecuária de precisão (Precision Livestock Farming) é um sistema alternativo 

de produção que pode ser utilizada por meio do manejo de aparelhos de imagem e 

som, para medição de parâmetros comportamentais e características fisiológicas dos 

animais, a fim de computar esses valores para garantir o bem-estar dos animais de 

produção; dessa forma,  esse sistema é uma ótima ferramenta para o produtor, pois 

terá como consequência uma produção mais eficiente (NORTON et al., 2019). 
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De acordo com Berckmans (2014), a utilização do sistema Precision Livestock 

Farming (PLF), pode trazer diversos benefícios tanto aos animais, como aos 

produtores, sendo uma ótima alternativa para assegurar a procedência dos alimentos 

aos consumidores; além das vantagens econômicas, esse tipo de sistema auxilia de 

forma favorável no bem- estar e saúde dos animais e torna-se uma poderosa 

ferramenta aliada a produção animal. 

Zanin et al. (2016) defende a tese da utilização do sistema agrossilvipastoril 

associado à criação de vacas leiteiras como alternativa de sustentabilidade tanto de 

produção de florestas e melhorias no solo, como no aumento da qualidade do bem-

estar de  matrizes leiteiras, resultado da diminuição do estresse térmico causado pelo 

sombreamento,  e consequentemente torna-se uma excelente escolha de sistema de 

produção sustentável ao produtor rural. O estudo de Aranha et al. (2019) também 

afirmaram que a utilização de sistemas integrados de produção agropecuária melhora 

o conforto térmico de bovinos. 

Na produção animal, deve ser levado em consideração o bem-estar humano, 

bem-estar animal e o meio ambiente. Os pecuaristas das regiões tropicais e 

temperadas devem considerar o sistema agrossilvipastoril em três níveis, com árvores 

e arbustos com folhas comestíveis. Esse sistema traz muitos benefícios para a 

produção, como o conforto térmico, devido ao aumento de áreas com sombras, 

condição nutricional melhorada por conta da ingestão de folhas dos arbustos e 

árvores, maior número de predadores de carrapatos e moscas, menos doenças e 

melhor comportamento social (BROOM, 2017). 

 

5. EXIGÊNCIAS DO MERCADO 

 

Com relação às normas sobre BEA, as diretrizes que possuem uma maior 

relevância  para a produção mundial são as do Canadá e da Europa; a União 

Europeia propõe  exigências relacionadas à proteção e ao bem-estar de animais de 

produção de acordo com a Diretiva 98/58/EC, presente no Conselho da União 

Europeia (Council of The European Union) de 1998. Os requisitos estão atrelados a 

questões como alimentação adequada à idade, que supra as demandas nutricionais 

e mantenha os animais saudáveis (DIAS et al., 2018). 

O decreto federal nº 10.468, de 18 de agosto de 2020, legislação mais recente 

do Brasil sobre o assunto, aborda principalmente as exigências com relação a 
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produtos de origem animal (queijos, leite, ovos, carne, pescados, derivados de 

abelhas, entre outros) e o rigoroso controle que deve existir para garantir a 

procedência dos produtos, fazendo um correto armazenamento e manipulação, desde 

a matéria prima até a exportação, e dessa forma possibilitar a comercialização ao 

mercado exterior. 

A produção de POA vem crescendo no cenário mundial, e simultaneamente 

também vem crescendo a exigência dos consumidores por produtos de maior 

qualidade. Os consumidores nos dias atuais estão cada vez mais interessados em 

saber a respeito da ética da empresa fornecedora dos POA, do histórico dos animais 

que estão sendo comercializados quanto a forma de criação, alimentação e 

abatimento (ALVES et al., 2016). 

A bovinocultura de corte é uma das principais atividades econômicas do 

agronegócio brasileiro. Devido a isso, essa cadeia produtiva passa por diversas 

adequações para atender o mercado interno e externo, dentre essas adequações 

destaca-se a certificação da carne bovina como uma estratégia competitiva e para 

agregar valor ao produto, atestando  a segurança e garantia do produto ao consumidor 

(FOREST et al., 2015). 

No México, um estudo foi realizado com 843 consumidores a fim de se obter a 

opinião dos mesmos sobre o conhecimento do bem-estar animal e produtos de origem 

animal que respeitam essa ideia, a partir dessa pesquisa foi possível identificar a 

existência  de 3 grupos de consumidores: céticos, éticos e preocupados, além disso 

foi perceptível a importância desse tema atualmente e o quanto vem crescendo a ideia 

de consumo sustentável entre os consumidores (MIRANDA-DE LA LAMA et al., 2018). 

No Brasil, segundo Lopes et al. (2017) em um estudo feito com os moradores 

de Uberlândia - MG, os consumidores com uma maior escolaridade e maior renda 

familiar apresentaram melhor percepção quanto aos aspectos de qualidade da carne, 

também buscaram mais informações sobre os produtos que estão adquirindo, 

mostrando uma maior disposição para pagar mais caro por uma carne com uma 

certificação de origem. 

No trabalho de Moreira et al. (2017) os principais fatores responsáveis pela 

maior exigência dos consumidores de POA no Brasil são a preocupação com a saúde, 

melhoria financeira e a maior visibilidade das exigências éticas e sanitárias do 

mercado externo. O consumidor anda cada vez mais preocupado com a qualidade e 

a procedência do produto que está adquirindo, devido a isso, a segurança na etapa 
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da criação do rebanho deve ser rigorosa, pois essa etapa está diretamente ligada ao 

resultado final do produto (VIEIRA et  al., 2018). 

Observou-se que os estudos relacionados à POA e ao BEA ainda são bastante 

limitados, e mesmo com o crescimento do interesse da sociedade pelo assunto, ainda 

existem lacunas a serem preenchidas (ARAÚJO et al., 2019). 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nota-se que a sociedade está se tornando cada vez mais seletiva quanto aos 

produtos de origem animal que adquire, buscando ter conhecimento sobre a sua 

procedência. Em função disso, é de grande importância que o produtor sempre 

recorra ao melhoramento de sua atividade produtiva, de forma sustentável, visando o 

bem-estar animal, com o intuito de aumentar sua lucratividade e satisfazer o 

consumidor final. Com o aumento da visibilidade da agropecuária sustentável, 

produtores que não se adaptarem a essa realidade serão deixados para trás. A falta 

de informação muitas vezes se torna um problema, principalmente quando se trata de 

produtores brasileiros, por essa razão é importante a disseminação das premissas do 

bem-estar animal, suas vantagens no meio rural e seus impactos no agronegócio. 
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CAPÍTULO 09 

SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUA AUTOMATIZADO COM NE555 EM 
MODO  MONOESTÁVEL 
 
Tiago Destéffani Admiral 
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RESUMO: A escassez de recursos naturais tem trazido à tona a discussão de 
desenvolvimento de sistemas capazes de reutilizar o máximo de recursos, como a 
água, por exemplo. O presente artigo descreve a construção de um protótipo de um 
sistema embarcado baseado  no CI Ne555, utilizado para automatizar o bombeamento 
de água de um reservatório de coleta de água de ar condicionado, para um outro 
reservatório. O protótipo apresenta componentes de fácil acesso e baixo custo, sendo 
acionado automaticamente através de um sensor-boia, e com tempo de 
funcionamento que pode ser ajustado pelo usuário por meio de um potenciômetro. Os 
testes mostraram que o sistema é funcional e eficiente na  automação da tarefa. 
 
PALAVRAS-CHAVE: CI555; Aroveitamento de água; Sistema embarcado. 
 
ABSTRACT: The scarcity of natural resources has brought up the discussion of 
developing systems capable of reusing the maximum amount of resources, such as 
water, for example. This article describes the construction of a prototype of an 
embedded system based on the IC Ne555, used to automate the pumping of water 
from an air conditioning water collection  reservoir to another reservoir. The prototype 
features components that are easy to access and low cost, being automatically 
activated through a float sensor, and with operating time that can be adjusted by the 
user using a potentiometer. Tests showed that the system is functional and efficient in 
automating the task. 
 
KEYWORDS: IC555; Water use; Embedded system. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A escassez de recursos naturais é um assunto recorrente e atual, em 

especial quando se trata do recurso mais importante para nós: a água. Estudos 

mostram que esse recurso merece uma atenção especial no que diz respeito ao seu 

uso responsável. De acordo com (MACHADO, 2003) temos que 97,5% da água em 

nosso planeta é água salgada, e do restante que não é, apenas 0,007% está 

disponível de forma direta para uso  humano, em rios, lagos e na atmosfera. O uso 

responsável de recursos naturais também é pauta da agenda mundial para o 

desenvolvimento sustentável 2030, firmada mundialmente entre lideranças de 

diversos países (CASTRO FILHO, 2018). 

Em especial, no Brasil, podemos contar com uma quantidade de água grande 

em relação a outros países, o que não nos exime de utilizar o recurso de forma 

responsável. Estudos (AUGUSTO, et al., 2012; SOUZA, 2016) mostram que a 

crescente demanda da  população, atrelada à falta de saneamento adequado, estão 

se mostrando fatores que dificultam o acesso à água potável em nosso país. 

Considerando esse contexto este artigo busca descrever uma solução para a 

reutilização da água gerada pela utilização de um ar condicionado, usado em uma 

residência. A solução envolve o desenvolvimento de um sistema embarcado 

automatizado para bombeamento de água de um reservatório menor para outro maior. 

De forma que essa água possa ser reutilizada para, por exemplo, lavar a área externa 

da casa,  regar plantas ou outras finalidades semelhantes. 

 

2. O SISTEMA DE AR CONDICIONADO E A ÁGUA GERADA 

 

O sistema de condicionamento de ar presente no local em que o sistema foi 

instalado consiste em duas partes, a unidade evaporadora que fica no ambiente que 

terá o  ar refrigerado, e a unidade condensadora que fica no ambiente externo. 

Durante o funcionamento o ar é puxado pela unidade evaporadora, sendo 

forçado  por um ventilador a passar próximo à uma serpentina. Nessa serpentina se 

encontra o fluido refrigerante (R22) que, em seu estado líquido atinge a temperatura 

de 7℃. Como o ar em contato com a serpentina está à uma temperatura maior, ele cede 

calor à serpentina e é jogado novamente no ambiente, agora com uma temperatura 

menor do que quando entrou. 
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O calor que foi absorvido pela serpentina (e consequentemente pelo fluido 

refrigerante) dá energia para que o fluido agora passe para o estado gasoso. A partir 

de então o gás passa por um compressor e através de uma compressão súbita, atinge 

uma temperatura de cerca de 50℃. Nesse ponto do processo o gás é levado à unidade 

condensadora (externa) e lá cede calor ao ambiente, o que faz com que o gás diminua 

sua pressão e sua temperatura. Só então passa por uma válvula de descompressão, 

sofrendo uma súbita expansão e baixando rapidamente sua temperatura para os 7℃ 

e, naturalmente, voltando ao estado líquido. Um diagrama simplificado da situação é 

mostrado na Figura 1: 

 
Figura 1 – Diagrama ilustrativo do funcionamento do ar condicionado 

 

 
Basicamente o sistema funciona alterando a pressão do fluido, o fazendo 

comprimir e expandir. Assim as mudanças de fase do fluido refrigerante possibilitam 

mudanças em sua temperatura, e o contato com o ar do ambiente proporciona uma 

troca de calor. Essa troca de calor (na qual o ar ambiente cede calor à serpentina) faz 

com que parte do vapor de água contido no ambiente se condense na superfície 

externa da serpentina. 

A condensação natural da água, contida no ar ambiente, se acumula na 

serpentina de forma constante em todo processo. Essa água formada pela 

condensação pinga dentro de um espaço específico na unidade evaporadora, e sai 

por um orifício (dreno) por efeito  da gravidade. 

A análise da qualidade dessa água pode apresentar resultados muito 

divergentes, por se tratar de uma condensação resultante do ar ambiente. Se o ar 
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ambiente apresentar uma grande quantidade de impurezas é altamente provável que 

parte dessas impurezas possam estar diluídas na água resultante da condensação, 

tornando a água mais contaminada. Inclusive a quantidade da água produzida 

também depende das condições do ar ambiente, está diretamente ligada a umidade. 

De maneira geral, quanto maior a umidade relativa do ambiente (para uma mesma 

temperatura) maior será o efeito da condensação, e vice-versa. 

 

3. O CI Ne555 

 

Dentre os circuitos integrados (CI’s) já fabricados são poucos os modelos que 

se comparam, em popularidade e versatilidade, ao CI 555 (ADMIRAL, 2021). Sendo 

o CI mais fabricado no mundo, com uma produção de aproximadamente um bilhão de 

unidades por ano (BRAGA, 2016) e é um dos mais utilizados. 

De maneira forma geral o 555 tem a função de temporizador. A disposição da 

pinagem do 555 é mostrada na figura 2. 

 

Figura 2 – Pinagem habitual do CI 555. 

Fonte: Texas Instruments (2021). 

 

A figura 2 ilustra a distribuição dos pinos de acordo com suas funcionalidades. 

Originalmente (na década de 70) o 555 era construído com transistores bipolares, 

possuía  25 transistores, 2 diodos, e 15 resistores. Mesmo hoje o projeto não sofreu 

nenhuma modificação substancial e o componente é construído basicamente da 

mesma forma. 

Existem três modos de funcionamento do 555; modo Biestável (liga/desliga), 

modo Monoestável (temporizador), modo Astável (oscilador). De acordo com 

(ADMIRAL, 2021): 

“as nomenclaturas se referem aos estados que a saída do 555 podem 

assumir, e também em relação à forma como podem mudar. O modo 

biestável, por exemplo, é a condição na qual a saída do 555 fica no mesmo 

estado (estável) ligada ou desligada até que o comando externo seja 

executado (ADMIRAL, 2021, p.89269)” 
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O estado Monoestável indica que o 555 possui apenas um dos estados de sinal 

de saída estável (fixa) ao passo que o outro estado é temporizado. O intervalo de 

duração da temporização é calculado pelo fator RC do oscilador. Na Figura 3 podemos 

ver um exemplo do 555 ligado em modo monoestável: 

 

Figura 3 – 555 ligado em modo Monoestável. 

Fonte: https://eletronicaparaartistas.com.br/circuitos-integrados-2-555-em-modo-monoestavel. 

 

O conjunto RC, conectado aos pinos 6 e 7, determinarão o intervalo de tempo 

de sinal lógico alto na saída. 

O pino 2 (Trigger) é o responsável por acionar o sistema, quando é levado a 0V 

(tensão inferior a 1/3 de Vcc) os comparadores de tensão internos são acionados, 

alterando o estado da saída (pino 3) para ligado. O circuito ficará ligado durante o 

intervalo de tempo de acordo com a equação 1: 

 
∆𝑡 = 

11 
𝑅𝐶 (1) 

10 

 

Na equação 1, R é o valor da resistência elétrica (Ohms) enquanto C é o valor 

da  capacitância, (farads) (BRAGA, 2016). 

 
4. METODOLOGIA 

 

O diagrama do circuito do protótipo é mostrado na Figura 4: 
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Figura 4 – Diagrama do circuito do protótipo. 

 
 

Como podemos observar na figura 4, o Ne 555 está ligado em modo 

monoestável.  Podemos observar ainda que o resistor de 4,7kΩ está associado em 

série com o potenciômetro e com o capacitor de 1000µF. De acordo com a seção 

anterior compreendemos que o conjunto RC é o responsável pelo intervalo de 

temporização, entretanto como o potenciômetro varia de zero a 50kΩ, o circuito 

apresentaria um problema para o valor zero. Visto que, de acordo com a equação 1, 

o intervalo de tempo  seria zero, para R=0Ω. 

Pensando em resolver esse problema foi adicionado o resistor de 4,7kΩ, de 

forma  que, quando o potenciômetro estivesse em zero ohms, o tempo mínimo seria 

obtido pelo valor 4,7kΩ e pela capacitância 1000µF. Utilizando esses valores na 

equação 1 temos então que o tempo mínimo do temporizador é de, aproximadamente, 

5,2s. 

11 

10 
× 4700 × 0,001 = 5,17𝑠 

 

Utilizando a mesma lógica, quando o potenciômetro estiver com o seu valor de 

R  máximo, nosso intervalo de tempo esperado será de, aproximadamente, 60,17s. E, 

obviamente, girando o potenciômetro entre esses dois extremos teremos um tempo 

de funcionamento proporcional à resistência elétrica. 

Outro detalhe a ser mencionado é que o relé disponível para o projeto possuía 

sinal  de acionamento de 5V. Como o sistema está alimentado com uma fonte de 12V 

foi necessária a inclusão de um regulador de tensão (7805) que foi usado tanto para 

alimentar o relé, quanto para alimentar o LED indicativo. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O circuito, mostrado na Figura 4, foi montado em uma placa de fenolite de face 

simples. O processo para a fabricação da placa foi manual, as trilhas do circuito 

desenhadas manualmente e o processo de corrosão utilizou uma solução de 

percloreto de  ferro (FeCl3). 

Os fios de entrada de alimentação e dos contatos do sensor boia foram 

soldados diretamente na placa. Já nas entradas para o controle de carga do relé foram 

utilizados bornes de conexão. Essa escolha se justifica pela praticidade no momento 

em que quisermos utilizar o temporizador para controlar outro tipo de carga. O circuito 

finalizado  e funcionando pode ser visto na Figura 5: 

 

Figura 5 – Circuito temporizador pronto 

 
 

Ainda na Figura 5 podemos observar dois fios amarelos soldados diretamente 

na placa, eles são os fios da boia. O funcionamento é extremamente simples, quando 

a boia está abaixada (sem água) os fios não têm contato, já quando o reservatório 

enche (a boia levanta) os fios entram em curto. Já o fio preto, soldado próximo ao 

amarelo, é da alimentação 12V externa. 

Os testes com a placa mostraram que o desvio médio do intervalo te tempo, 

entre  o esperado e o medido, resultou em ±1,2 s. Essa flutuação se deve, em grande 

parte, à tolerância de erro dos próprios resistores utilizados, da ordem de ±5%. 

O sistema foi colocado no local em que está o recipiente de coleta de água, e 

uma  bomba d’água foi conectada no relé. A figura 6 mostra a placa em seu local, já 
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em funcionamento: 

 

Figura 6 – Placa posicionada em seu local de funcionamento 

 
 

Na figura 6 podemos ver (à direita) a placa do circuito, dela saem os fios 

amarelos  do sensor boia, que se encontra dentro do recipiente (50L). O reservatório 

apresenta esse volume pois o ar condicionado em questão (de 12000 btu/h) 

permanece ligado, pelo menos, 10h diárias. O que o faz produzir uma quantidade 

significativa de água. 

A placa foi posicionada sobre a caixa que contém a fonte que alimenta a bomba 

d’água, que é uma fonte chaveada 12V/10A. O relé utilizado no projeto permite uma 

corrente elétrica de, no máximo, 10A, porém a bomba d’água (Figura 7) tem seu pico 

de corrente em um valor próximo a 7A. 
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Figura 7 – Bomba d’água instalada no reservatório 

 
 

Observando a figura 7 podemos ver os fios (vermelho e verde) de alimentação 

da  bomba, à direita uma mangueira de cor laranja é a responsável por trazer a água 

do ar condicionado. À esquerda uma mangueira transparente puxa a água do 

reservatório, passando pela bomba que ejeta água pela mangueira de cor branca à 

direita. 

A água bombeada desse reservatório é levada à uma caixa d’água (1000L) 

exclusiva para água de reuso, que também capta água da chuva. Para tornar a 

qualidade da água ainda melhor para o uso doméstico, essa caixa d’água conta com 

um flutuador que dissolve cloro na água, para ajudar a combater a proliferação de 

micro-organismos nocivos à saúde. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante dos objetivos estabelecidos para o sistema desenvolvido, percebeu-se 

um funcionamento de acordo com o esperado. O protótipo desempenhou sua tarefa 

de automação do bombeamento em diversas ocasiões, sem falhas. 

Além da comodidade do sistema, que desloca a água aproveitada de forma 

automática, percebe-se o benefício do aumento da quantidade de água disponível 
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para reuso, água que antes teria sido descartada. O sistema, atualmente, encontra-

se constantemente configurado para seu intervalo de temporização máxima. Essa 

configuração se faz necessária devido à potência da bomba ser relativamente baixa, 

portanto precisa de mais tempo para esvaziar o reservatório. 

Percebeu-se que o tempo não é suficiente para esvaziamento completo do 

reservatório, de maneira que sempre há certa quantidade de água em seu interior. 

Esse problema pode ser resolvido por vários caminhos distintos. Podemos substituir 

a bomba por uma mais potente, por exemplo, mas essa solução apresentaria alto 

custo. A solução mais viável seria substituir o potenciômetro por um outro, com maior 

resistência máxima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.7, n.6, p. 61988-62002 jun. 2021 157 

REFERÊNCIAS 
 
Admiral, T. D. Uso do circuito integrado 555 no modo biestável como um sensor de 
vibrações. Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.7, n.9, 2021. 
 
BRAGA, N. O circuito integrado 555 mágico. São Paulo, SP, 133.p. 2016. 
 
CASTRO FILHO, C. M. Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável: uma leitura 
de política pública na clave da biblioteca escolar. Revista Digital Biblioteconomia e 
Ciência da Informação, 2018. 
 
da SILVA, L. G. et al. O contexto global e nacional frente aos desafios do acesso 
adequado à água para consumo humano. Departamento Centro de Pesquisas Aggeu 
Magalhães, Fiocruz (PE), 2012. 
 
MACHADO. Recursos hídricos e cidadania no Brasil: limites, alternativas e 
desafios. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, RJ, 2003. 
 
SOUZA, M. M., SANTOS, A. S. P. Água potável, água residuária e saneamento no 
Brasil e na Holanda no âmbito do Programa de Visitação Holandês – DVP: Dutch 
Visitors Programme. Eng Sanit Ambient | v.21 n.2 , 2016. 
 
TEXAS INSTRUMENTS, Ne555 Datasheet. 1973, ed. 2021. 



Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.7, n.6, p. 61988-62002 jun. 2021 158 

CAPÍTULO 10 

USE OF PLATELET-RICH PLASMA IN THE TREATMENT OF ULCERATIVE 
KERATITIS IN EQUINE – CASE REPORT  
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ABSTRACT: The platelet-rich plasma (PRP) has been applied to repair and 
regenerate different types of tissues. Currently, the use of platelet-rich plasma has 
demonstrated more and more effectiveness in the recovery of the lesion and in the 
gain of time in the treatment of the corneal keratitis or corneal ulcer in different species. 
The prevalence of traumas that affect the cornea in horses is high and represents the 
majority of ophthalmic injuries in this species. Due to its localization, it is more 
frequently subject to traumatic processes, such as corneal ulcer. The time it takes to 
make the diagnosis and start treatment may be decisive for the animal's prognosis. 
The aim of this study was to report a clinical case of ulcerative keratitis in a horse 
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treated with platelet-rich plasma (PRP) associated with eye drops. A seven-year-old 
female horse was seen at an equestrian center, with a history of facial lesion evolving 
for six days, which was diagnosed as ulcerative keratitis. In the clinical exam the animal 
presented pain and intense agitation during the clinical evaluation besides corneal 
lesion, photophobia, blepharospasm, epiphora, conjunctival hyperemia, corneal 
edema, miosis and lacrimation. The animal was treated with autologous PRP and 
ophthalmic eye drops both with three TID drops. The PRP was obtained by collecting 
whole blood (80mL) by venipuncture of the right jugular vein in tubes containing sodium 
citrate, centrifuged and kept under refrigeration. During the treatment, antalgic therapy 
was performed using non-steroidal anti-inflammatory and the animal was kept with a 
tampon during the 15 days of treatment until the evolution of the case and the 
beginning of healing of the lesion site, demonstrating the efficacy of PRP treatment.  
  
KEYWORDS: Autologus PRP; Cytokines; Growth factors; Epiphora; Oxidative stress.  
  
RESUMO: O plasma rico em plaquetas (PRP) tem sido aplicado para reparar e 
regenerar diferentes tipos de tecidos. Atualmente, o uso do plasma rico em plaquetas 
tem demonstrado cada vez mais eficácia na recuperação da lesão e no ganho de 
tempo no tratamento da ceratite córnea ou úlcera córnea em diferentes espécies. A 
prevalência de traumas que afetam a córnea em cavalos é alta e representa a maioria 
das lesões oftálmicas nesta espécie. Devido a sua localização, está mais 
freqüentemente sujeita a processos traumáticos, tais como a úlcera de córnea. O 
tempo necessário para fazer o diagnóstico e iniciar o tratamento pode ser decisivo 
para o prognóstico do animal. O objetivo deste estudo foi relatar um caso clínico de 
ceratite ulcerosa em um cavalo tratado com plasma rico em plaquetas (PRP) 
associado a gotas oftálmicas. Um cavalo fêmea de sete anos foi visto em um centro 
eqüestre, com um histórico de lesão facial evoluindo por seis dias, que foi 
diagnosticado como ceratite ulcerosa. No exame clínico o animal apresentou dor e 
intensa agitação durante a avaliação clínica além de lesão corneana, fotofobia, 
blefaroespasmo, epífora, hiperemia conjuntival, edema corneano, miose e 
lacrimejamento. O animal foi tratado com PRP autólogo e colírio oftálmico, ambos com 
três gotas TID. O PRP foi obtido através da coleta de sangue total (80mL) por punção 
venosa da veia jugular direita em tubos contendo citrato de sódio, centrifugado e 
mantido sob refrigeração. Durante o tratamento, a terapia antálgica foi realizada 
utilizando antiinflamatório não esteróide e o animal foi mantido com um tampão 
durante os 15 dias de tratamento até a evolução do caso e o início da cura do local da 
lesão, demonstrando a eficácia do tratamento com PRP.  
  
PALAVRAS-CHAVE: Autologus PRP; Citoquinas; Fatores de crescimento; Epífora; 
Tensão oxidativa.  
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1. INTRODUCTION  

 

Ulcerative keratitis, also known as corneal ulcer, is a condition that can 

compromise visual acuity and progress to blindness if not treated in time. This condition 

consists of one of the main ophthalmological occurrences in the clinical medical 

routine, affecting different species. Usually, corneal ulcers in horses are among the 

most common eye disorders among these animals and arise as a result of some 

trauma caused by shocks against objects, such as vegetation, fences or stalls. Tissue 

repair can be performed through the use of PRP in the form of eye drops or tampons 

(ALIZADEH et al., 2019).  The treatment with the use of platelet-rich plasma (PRP) 

consists of the use of a platelet concentrate obtained from the patient's autologous 

blood or in an allogeneic manner, when it comes from a donor. Platelets have a large 

amount of growth factors that are essential in the healing process (ACOSTA et al., 

2019). Therefore, the present study aims to report a case of ulcerative keratitis in a 

horse submitted to treatment with PRP and eye drops.  

  

2. CASE REPORT  

 

An equine, female, three-drum athlete, seven years old, of the Quarter Mile 

equine, with 460kg, alazan coat was attended at the training equestrian located in 

Marechal Cândido Rondon - Paraná, Brazil. The owner complaint was that the animal 

had a history of facial injuries for six days ago. The synthesis of the trauma possibly 

occurred during the equine entry into the trailler, on the return of a competition. After 

the ophthalmological examination, ocular lesion, hyperemia of ocular conjunctiva, 

blepharospamus and epiphora in the right eyeball were found (Figure 1). Then, the 

sodium fluorescein dye was used, which indicated a positive result with a greenish 

coloration of the corneal ulceration area. In assessing visual acuity, the patient reacted 

to the stimulus in the reflex test, indicating integrity in visual ability. With a diagnosis of 

ulcerative keratitis, the animal was isolated in a stall and pain medication was 

established based on meglumine-flunexin at the dose of (1mL / 100kg - IV) once a day, 

for two days.   

The treatment instituted for the eye lesion started with washing the affected area 

with 0.9% saline solution and eye drops based on disodium edetate hyaluronic acid 

and hydroxyethylcellulose (HYLO-COMOD®), in order to lubricate the eye and restore 
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the tear film in addition, the use of autologous PRP was prescribed. The production of 

PRP was carried out in the training equine laboratory, and the collection was carried 

out using trichotomy and antisepsis and venopuncture of the left jugular vein using 

sodium citrate tubes. Twenty tubes with 4 mL were collected in each one. After the 

centrifugation protocols were applied to the blood samples, the PRP was kept 

refrigerated throughout the animal's treatment period.   

During treatment, the animal was kept with an eye plug due to photophobia, the 

same was removed only for the application of medications. To control secondary 

bacterial infection at the lesion site, chondroitin sulfate and ciprofloxacin-based eye 

drops (Ciprovet®) were prescribed. The eye drops and PRP used during the 

therapeutic procedure were instilled in the affected eye every 8 hours, 3 drops, with a 

five-minute interval between applications for 7 days. After this period, there was a 

significant clinical improvement with reduced epiphora and absence of blepharospasm. 

After 15 days from the beginning of the treatment, the tampon was removed and the 

animal had only a scarred area in the region close to the lacrimal commissure and was 

discharged.  
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Figures A / B: Evaluation of the injured eye diagnosed with ulceratitis keratitis, photophobia, corneal 

edema, chemosis, ocular conjunctiva hyperemia, epiphora and blepharospasm. 
Figure C: Seven days after treatment with PRP and eye drops. A lesion with a scar characteristic is 

perceived. Figure D: Evaluation of the lesion 15 days after treatment. 

 
 

3. RESULTS AND DISCUSSION  

 

The pain control in horses with corneal ulcers should be established 

immediately before the clinical examination, due to the animal's reluctance to allow 

inspection of the lesion site. The use of meglumine-flunexin, have good efficacy and 

are used to suppress inflammation and control pain associated with corneal ulcers 

(TAMILMAHAN et al., 2013).  

Clinically, ulcerative keratitis is the disease with a high potential for impaired 

vision, therefore, the faster the clinical diagnosis and adequate therapy is performed, 

the less the possibility of developing complications such as vision loss (MARTINS & 

BARROS, 2014). The clinical signs presented in this case are compatible with all those 

reported in the literature. Presence of ulceration, photophobia, blepharospasm, 
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epiphora, conjunctival hyperemia, corneal edema, miosis and tearing (ABDEL-SAEED 

& SALEM., 2019).  

During the ophthalmological evaluation, the diagnosis was made by staining the 

cornea with fluorescein, a dye that is retained by the underlying stroma and indicates 

the location of the lesion with the area pigmented by the greenish stain. The 

prescription of the treatment used an antibiotic eye drop to reduce the contamination 

of the lesion site by the microorganisms present in the ocular microbiota, considering 

that a wide variety has pathogenic characteristics that can become complicating 

factors during the treatment (WOUK et al., 2006). In addition, the topical instillation of 

these eye drops promotes faster healing, avoiding the formation of corneal scarring 

and reduction of ocular manifestations of inflammatory origin, and can be a 

complementary therapeutic resource in the routine of veterinary ophthalmology.  

Physiologically, the establishment of the pathogenesis of the corneal ulcer 

results in the release of matrix metalloproteinases (MPMs), also known as serine 

proteases, aspartic proteinases and cysteine proteinases, belong to a group of zinc-

dependent extracellular endoproteinases (LI et al., 2013). The presence of these 

biomarkers in the tears, indicates the establishment of oxidative stress at the lesion 

site as well as the primary degradation of corneal fibroblast and epithelial tissue due to 

the establishment of inflammation (FINI et al., 1995; MELLER et al., 2000).  

Platelets contain growth factors, cytokines and integrins, which factors 

contribute to the proposed ability to heal the lesion (SANCHEZ_GONZALEZ et al., 

2012). The use of PRP is considered a convenient, economical, non-immune and 

minimally invasive technique, in addition to being administered immediately after 

preparation (EVERTZ et al., 2012). PRP can provide essential components for the 

regeneration of matrices and cell growth factors (KIM et al., 2012). The abundance of 

the number of platelets, favors the healing of wounds quickly through the implantation 

and adhesion of these cells in the sites of the injury, the release of several growth 

factors and cytokines that provide chemotaxis to the site of the lesion in addition to 

significantly influencing the deposition of extracellular matrix, contributing to the repair 

and reduction of tissue damage (FARGHALI et al., 2021).  
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4. CONCLUSION  

 

Corneal ulcer, although it is a common condition in the clinical routine of this 

species, has an unfavorable prognosis when diagnosis and treatment are performed 

late, with the possibility of definitive impairment of the animal's vision. Thus, the 

treatment established in this case based on PRP and eye drops, proved to be an 

excellent option to quickly and effectively repair the lesion, in addition to accelerating 

reepithelialization, reducing inflammation and corneal opacity, helping to reestablish 

eye health.  
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TRISTEZA PARASITÁRIA BOVINA: REVISÃO 
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RESUMO: O Complexo Tristeza Parasitária Bovina (TPB) é uma enfermidade 
ocasionada pelos hemoprotozoários Babesia bovis e Babesia bigemina, e pela 
rickettsia Anaplasma marginale, sendo a doença de maior importância na 
bovinocultura brasileira. A enfermidade pode ser transmitida biologicamente pelo 
carrapato Rhipicephalus (Boophilus) microplus, considerado endêmico no Brasil 
devido ao clima tropical e subtropical. O Anaplasma marginale pode também ser 
transmitido de forma mecânica e iatrogênica. Os principais sinais clínicos observados 
consistem em febre, icterícia, hemoglobinúria, anorexia, prostração, diminuição do 
consumo de alimentos e da ruminação, os quais resultam em grandes prejuízos 
econômicos. Em infecções por B. bovis, também chamada de Babesiose cerebral, 
ocorre sequestro de eritrócitos parasitados nos capilares da substância cinzenta do 
encéfalo, resultando em quadro neurológico. Para realizar o diagnóstico correto da 
doença é preciso conhecer os aspectos epidemiológicos, sinais clínicos, ciclo 
biológico, achados de necrópsia e dados laboratoriais, além de realizar uma adequada 
conduta terapêutica e profilática. Um dos métodos empregados na  profilaxia desta 
patologia é a premunição, a qual confere proteção à infecção, mesmo que ocorra 
variação entre as amostras das espécies dos agentes. Em suma, este trabalho 
objetivou revisar os principais aspectos do Complexo Tristeza Parasitária Bovina e 
premunição.   
  
PALAVRAS-CHAVE: Anaplasma marginale; Babesia bigemina; Babesia bovis; 
imunoprofilaxia  
  
ABSTRACT: The tick-borne disease (known as Tristeza Parasitária‟ in Brazil) (TBD) 
is a disease caused by the hemoprotozoa Babesia bovis and Babesia bigemina, and 
by the Rickettsia Anaplasma marginale, being the most important disease in Brazilian 
cattle farming. The disease can be transmitted biologically by the tick Rhipicephalus 
(Boophilus) microplus, considered endemic in Brazil due to the tropical and subtropical 
climate. Anaplasma marginale can also be transmitted mechanically and iatrogenically. 
The main clinical signs observed are: fever, jaundice, hemoglobinuria, anorexia, 
prostration, decreased food consumption and rumination, which result in great 
economic losses. In infections by B. bovis, sequestration of parasitized erythrocytes 
occurs in the capillaries of the gray matter of the brain, causing neurological signs, also 
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called cerebral Babesiosis. To carry out the correct diagnosis of the disease, it is 
necessary to know the epidemiological aspects, clinical signs, biological cycle, 
necropsy lesions and laboratory data, in addition to performing an appropriate 
therapeutic and prophylactic conduct, one of the methods of prophylaxis being 
premunition, which confers protection infection to the animal, even if there is variation 
between samples of the species of agents. In short, this work aimed to review the main 
aspects of the TBD and premunition.  
  
KEYWORDS: Anaplasma marginale; Babesia bigemina; Babesia bovis; 
Immuneprophylaxis  
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1. INTRODUÇÃO  

 

Os patógenos transmitidos por vetores causam doenças com grande impacto 

na saúde pública e veterinária. Os carrapatos são artrópodes hematófagos de 

vertebrados que representam sérias ameaças aos produtores de gado de corte e leite 

no mundo. Estima-se que 80% da população mundial de gado está em risco de 

doenças transmitidas por carrapatos e carrapatos (TPB), causando perdas anuais 

econômicas de grande monta no mundo todo (Lew-Tabor e Rodriguez Valle, 2016). O 

impacto negativo dos carrapatos na produção de gado ocorre devido aos efeitos 

diretos da alimentação do parasita, o que impacta na perda de peso e danos ao couro, 

além de efeitos indiretos, como a transmissão de patógenos transmitidos por 

carrapatos. As doenças resultantes podem causar grandes perdas de produção na 

pecuária, reduzindo assim a renda, aumentando os custos para os consumidores e 

ameaçando o comércio entre regiões e / ou mercados mundiais.   

O Brasil é reconhecido mundialmente pelo potencial empregado ao setor do 

agronegócio, principalmente atrelado à produção de animais e produtos de origem 

animal. Somente no setor da bovinocultura, mesmo com a introdução dos impactos 

da pandemia do COVID-19, o setor continua a acumular resultados positivos no 

âmbito de exportação, inclusive indicando que o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro 

também apresentou crescimento significativo com aumento de 5% no final de 2020.   

Contudo, a criação de animais de produção no país sofre com a ação das 

doenças parasitárias causadas por carrapatos. Os custos associados à mortalidade, 

recaída, tratamentos e diminuição do rendimento da produção são economicamente 

significativos. As estratégias de controle e prevenção, quando empregadas de 

maneira adequada, são consideradas fundamentais para desenvolvimento dos 

sistemas de produção animal.  

Desde o estabelecimento de programas extensivos de controle de vetores, um 

declínio constante nas doenças transmitidas por vetores foi observado no século 

passado, entretanto, recentemente, o surgimento e o ressurgimento de doenças 

transmitidas por vetores têm sido observados. Este ressurgimento pode estar ligado 

a novas tendências globais associadas a mudanças na pecuária, urbanização, 

transporte transfronteiriço de animais e globalização (Ogden e Lindsay, 2016).  

A aplicação de acaricidas (pesticidas sintéticos) é o componente mais comum 

das estratégias de controle de carrapatos, porém o uso de acaricidas impõe inúmeras 
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limitações, incluindo a pressão seletiva para o desenvolvimento de carrapatos mais 

resistentes, contaminação ambiental, resíduos de drogas em produtos alimentícios, 

despesas com o desenvolvimento de novos. acaricidas e a dificuldade de produzir 

gado resistente a carrapatos, mantendo as características de produção desejáveis 

(WILLADSEN, 2004; ABBAS et al., 2014). As vacinas anti-carrapatos são uma 

alternativa muito promissora ao uso de acaricidas, porém ainda são insuficientes para 

conferir proteção contra várias espécies de carrapatos em várias regiões geográficas 

(DE LA FUENTE e CONTRERAS, 2015; DE LA FUENTE et al., 2016; SCHETTERS 

et al., 2016).  

Vários determinantes imunológicos foram examinados que influenciam a 

resistência do hospedeiro à infestação de carrapatos, incluindo um alto nível de 

eosinófilos, basófilos, células T, mastócitos, imunoglobulinas específicas, histamina e 

alterações nos perfis de transcrição gênica (KEMP e BOURNE, 1980; DE CASTRO e 

NEWSON, 1993; KASHINO et al., 2005; VERÍSSIMO et al., 2008; KONGSUWAN et 

al., 2010; PIPER et al., 2010; ENGRACIA FILHO et al., 2017).  

Estudos com base genética apontam que os bovinos apresentam fenótipos 

hereditários contrastantes para infestação por Rhipicephalus microplus como 

consequência da coevolução de bovinos resistentes a infestação de carrapatos e 

também décadas de reprodução seletiva dessa espécie. O carrapato R. microplus tem 

uma forte preferência por gado Bos taurus taurus em relação ao gado Bos taurus 

indicus altamente resistente (WAMBURA et al., 1998; PORTO NETO et al., 2011b; 

JONSSON et al., 2014; BIEGELMEYEr et al., 2015). Essas informações colaboram 

com dados epidemiológicos e inferem diferentes índices de prevalência em todo 

mundo.  

 

2. TRISTEZA PARASITÁRIA BOVINA 

  

A tristeza Parasitária em bovinos, retrata um complexo de três doenças 

conhecidas e relatadas em todo mundo. Índices epidemiológicos apontam que a 

prevalência de vetores e hemoparasitas, impactam negativamente a produção, 

refletindo em prezuíjos de 170 ompõem 170r animal, ganho de peso, mortalidade e 

principalmente da permanência de carrapatos com resistência ao emprego de drogas 

utilizadas de maneira indiscrimida.   
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De acordo com Santos et al. (2017), a TPB é uma enfermidade que necessita 

de um carrapato (Rhipicephalus (Boophilus) microplus) conhecido como vetor dos 

agentes etiológicos causadores da doença. Assim, dois hemoprotozoários Babesia 

bovis e Babesia bigemina, juntamento com a bactéria Anaplasma marginale, 171 

compõem a patologia e culminam em sinais clínicos muito semelhantes (Manica, 

2013).  

As formas de infestação dos hospedeiros bovinos são variadas e ocorrem 

basicamente através de estímulos relacionados a liberação de dióxido de carbono, 

temperatura, vibrações, estímulos visuais e odor no ambiente (OSTERKAMP et al., 

1999). A infecção pelos hemoparasitas supracitados pode ocorrer também de maneira 

iatrogênica ou por vetores mecânicos (MIRABALLES et al., 2018). Quando infectados, 

os bovinos, apresentam comprometimento da função das hemácias, tendo em vista 

que os parasitas são intracelulares obrigatórios. Portanto, a hemólise intravascular e 

anemia severa consistem em dois importantes sinais clínicos, contudo, apresentam 

também, febre, icterícia (sendo mais intensa na Anaplasmose), hemoglobinúria (na 

Babesiose), diminuição do consumo de alimentos bem como da ruminação, anorexia 

e prostração (FARBER et al., 2016; SANTOS et al., 2019).  

  

3. PREMUNIÇÃO OU PRÉ IMUNIZAÇÃO  

 

A premunição é um método utilizado no Brasil e que apresenta bons resultados 

quando acompanhado tecnicamente. O método consiste em induzir a imunidade 

coinfecciosa pela inoculação do sangue total a partir de animais infectados com 

agentes da TPB seguido de tratamento quando ocorre o estabelecimento da fase 

aguda da doença.  

Atualmente os métodos de profilaxia da TPB estão embasados no controle dos 

vetores, quimioprofilaxia, premunição e vacinação. A premunição confere proteção ao 

animal à infecção, mesmo que ocorra variação entre as amostras das espécies dos 

agentes (TRINDADE et al., 2011). O método apresenta alto custo, corre o risco de 

disseminar o agente e provocar a “doença hemolítica do recém-nascido”, porém são 

mínimos quando comparamos aqueles que são ocasionados com a introdução de 

bovinos susceptíveis e não protegidos em áreas enzoóticas para a doença 

(GONÇALVES et al., 2000).  
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Sergent et al. (1924) definiram que o termo premunir significa prae (=antes) e 

munire (=modo de defesa), ou seja, fortalecer o sistema imune do animal contra 

agentes patogênicos, torná-lo resistente a uma primeira infecção de TPB. De acordo 

com Golçalves (2000) a premunição é muito utilizada como método de controle para 

promover a imunidade do animal contra hemoparasitas. O método passou a ser 

utilizado em países de clima tropical e subtropical, onde a doença é considerada 

endêmica, para que se pudesse importar matrizes e reprodutores bovinos de países 

que eram livres da enfermidade, e desde então o método vem sendo utilizado para 

solucionar o problema em locais de instabilidade endêmica (KESLLER, 2002).  

A técnica é baseada na inoculação de sangue de um animal portador do 

parasito em animais susceptíveis, posteriormente utilizando fármacos específicos 

para seu tratamento (Gonçalves, 2000).  Coleta-se sangue parasitado do animal 

doador e transfere-se para o receptor, depois de passar 24 horas em geladeira, para 

atenuação. Este método é eficaz para prevenir a doença, mas deve se ter cautela pois 

as cepas inoculadas são virulentas e podem causar doença no animal receptor, 

necessitando de tratamento (SANTOS et al., 2019).   

O método da premunição consiste em utilizar inóculos padronizados de A.  

marginale, B. bovis e B. bigemina, congelados em nitrogênio líquido. Esses 

inóculos são produzidos em bezerros que passaram por esplenectomia, contendo 105 

a 107 hemácias parasitadas, dependendo da virulência da amostra, tornando 

previsível detectar o momento em que os bovinos demostrarão sinais clínicos e a 

intensidade da infecção. Deve-se avaliar duas vezes ao dia a temperatura corporal do 

animal, realizar esfregaços de sangue periférico, avaliar o volume globular e ao final 

de cada etapa do processo devem ser realizados testes sorológicos com intuito de 

avaliar a resposta imune (GONÇALVES, 2000).  

Para que a premunição tenha o efeito desejado, deve ser realizada por pelo 

menos 30-60 dias antes dos bovinos serem desafiados pelo carrapato, a fim de 

desenvolver imunidade contra os hemoparasitos (SACCO, 2001). Após a inoculação 

irá ocorrer um pico febril entre 8 a 14 dias, para Babesiose, e entre 21 e 38 dias para 

Anaplasmose. Após os animais se recuperarem, deve-se realizar mais duas ou três 

inoculações, sendo que após a última inoculação os bovinos devem ser infestados por 

larvas do carrapato para desenvolverem imunidade contra as amostras daquela 

determinada propriedade, isso porque existem diferenças antigênicas entre as 

amostras no país. (SILVA et al., 2021).  
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Ao coletar sangue do animal doador, se não testado, pode transmitir outras 

enfermidades para o rebanho através do sangue (SANTOS et al., 2019). De acordo 

com Kessler et al. (2002) as doenças que podem ser transmitidas pelo sangue são 

leucose bovina, rinotraqueíte infecciosa bovina (IBR), diarréia viral bovina (BVD), 

leptospirose e tuberculose. Outras limitações são a necessidade de acompanhamento 

intensivo dos animais, perda de peso durante o processo, pode resultar em perda de 

bezerros por anemia hemolítica do recém-nascido além de que a maioria dos animais 

apresenta a doença na forma aguda após a primo-infecção, ou seja, após inocular o 

sangue contendo as amostras (KESSLER et al., 2002).  

  

4. CICLO BIOLÓGICO E TRANSMISSÃO  

 

O gênero Babesia é transmitido pelos carrapatos, que são contaminados pelo 

parasita por via transovariana e assim sucessivamente através de gerações. Durante 

a alimentação do carrapato, ele inocula no hospedeiro os esporozoítos infectantes. 

Após a inoculação, irá ocorrer a multiplicação dentro dos eritrócitos através de divisão 

binária ou merogonia, originando os merozoítos. Os eritrócitos se rompem, liberando 

os merozoítos, os quais irão invadir novas células. Nas infecções crônicas os parasitas 

são sequestrados e acabam sendo liberados na corrente sanguínea. Após a ingestão 

pelo carrapato, ocorre a formação do zigoto no lúmen do tubo digestivo, os quais 

invadem as células do tubo digestivo e se multiplicam. O parasita se torna vermiforme, 

penetrando no ovário e nos ovos, dando origem a larvas infectadas. Durante a muda 

de estágio do carrapato, de larva para ninfa, o parasita migra para a glândula salivar, 

sofre divisões binárias, penetrando nas células salivares, os quais são inoculados no 

hospedeiro vertebrado na forma de esporozoíto quando o carrapato se alimenta 

(Figura 4) (MONTEIRO, 2017; TAYLOR, 2017).  

A B. bovis é transmitida através das larvas dos carrapatos, enquanto a B. 

bigemina é transmitida pelos estádios de ninfas e adultos. O ciclo sexual do parasita 

ocorre no intestino do carrapato, por hemolinfa. Quando invadem as glândulas 

salivares passam por uma divisão assexuada no qual da origem aos esporozoítos 

(TRINDADE et al., 2011). O frequente contato físico entre os bovinos, principalmente 

entre animais em atividade sexual e entre mãe e filho, facilita a passagem do carrapato 

de um animal para outro, e com isso a transmissão da doença, enfatizando a grande 

importância dos carrapatos machos, que possuem alta mobilidade e longevidade 
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(Kessler, 2002). A transmissão intrauterina do parasita é rara, porém, Bracarense, 

Vidotto e Cruz (2001), relatam um caso de transmissão congênita da B. bovis no 

município de Tamarana, Estado do Paraná.  

    
Figura 4 - Ciclo biológico da Babesia spp.  

  
Fonte: o autor (2021).  

    

Os principais vetores da Anaplasmose são os carrapatos da família Oxodidae 

e moscas da família Tabanidae. Sua disseminação pode também ocorrer de forma 

iatrogênica, através de agulhas, instrumentais cirúrgicos, transfusões sanguíneas, 
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entre outros. Durante o processo de repasto sanguíneo, através da saliva o carrapato 

inocula o parasita no animal, o qual irá penetrar nas hemácias do hospedeiro 

vertebrado e iniciar sua multiplicação através de divisão binária, formando um 

corpúsculo de inclusão. Posteriormente, deixa a célula e invade novas hemácias, 

difundindo o ciclo (MANICA, 2013).  

A Anaplasmose afeta os eritrócitos através de endocitose. Quando dentro da 

célula, a bactéria se multiplica e posteriormente deixa o eritrócito por meio da 

exocitose, e assim irá infectar outras células para dar continuidade ao seu ciclo. Os 

eritrócitos são fagocitados pelo sistema retículo endotelial, culminando em hemólise 

(PAIVA et al., 2020). Quando os eritrócitos parasitados são ingeridos pelo carrapato, 

as riquétsias invadem as células do intestino, passam por multiplicação através de 

divisão binária, invadem outros tecidos como as glândulas salivares, onde ocorre uma 

nova replicação e desenvolvimento da forma infectante que será inoculada no bovino 

quando o carrapato se alimentar (Figura 5) (SANTOS et al., 2009).  
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Figura 5 - Ciclo biológico do Anaplasma marginale.  

 
 

5. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DOS AGENTES ETIOLÓGICOS  

 

Segundo Monteiro (2017), no Brasil os bovinos podem ser acometidos pela 

Babesia bovis e pela Babesia bigemina. A B. bovis é conhecida como a pequena 

Babesia, possuindo forma intraeritrocitária piriforme e comprimento de 

aproximadamente 2,0 μm, sendo considerada a mais patogênica das espécies para 

bovinos. Os eritrócitos infectados pelo parasita exibem modificações na superfície de 

sua membrana (Figura 1). Já a Babesia bigemina, parasita intracelular obrigatório, é 

conhecida como a grande Babesia, medindo aproximadamente 4 a 5 μm, possui 

formato piriforme e bigeminado (Figura 2). O Anaplasma marginale é uma bactéria 

Gram negativa, uma riquétsia intraeritrocitária obrigatória que possui corpo 
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arredondado e se localizada perifericamente nos eritrócitos (Figura 3) (HEBERT et al., 

2017; SILVA et al., 2021).  

  

Figura 1 - Hemácia bovina parasitada por Babesia bovis.  

 

 
Fonte: Parasitologia na Medicina Veterinária (2017).  

 
Figura 2 - Eritrócito bovino parasitado pela Babesia bigemina. 

 

  
Fonte: Parasitologia na Medicina Veterinária (2017).  
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Figura 3 - Hemácia de bovino parasitada por Anaplasma marginale. 

  

  
Fonte: Microbiologia Veterinária (2017). 

 

6. EPIDEMIOLOGIA  

   

O primeiro relato de TPB no Brasil ocorreu em 1901, ocasionado pela 

introdução de animais importados no Rio de Janeiro. Atualmente possui prevalência 

na região Centro Sul do país, pois possui ótimas condições para o desenvolvimento 

do carrapato Rhipicephalus (boophilus) microplus, que é o principal vetor da doença e 

considerado endêmico no Brasil devido ao clima tropical e subtropical (COSTA et al., 

2011; FARBER et al., 2016; PAIVA et al., 2020; SILVA et al., 2021).   

O Outono demarca a principal época do ano com maiores concentrações da 

enfermidade, principalmente no Sul e nas regiões mais secas, causando grandes 

perdas na transferência de bovinos destas áreas ou em zonas de instabilidade (Silva 

et al., 2021). O vetor realiza ciclo monoxeno e os bovinos são os principais 

hospedeiros. É conhecido também como carrapato do boi, e representa enormes 

perdas na pecuária do mundo todo, sendo transmissor de vários agentes patológicos, 

entre eles os causadores da TPB (ANDREOTTI et al., 2016).   

 No âmbito epidemiológico podem ocorrer dois cenários distintos: a estabilidade 

endêmica, no qual o animal terá a primoinfecção ainda jovem, os quais estão 

protegidos pela imunidade colostral (passiva), ocorrendo poucos casos clínicos da 

doença. Outra situação ocorre em área de instabilidade, no qual os bovinos acabam 

se infectando por um longo período e a quantidade de carrapatos não é suficiente para 
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garantir a imunidade coinfecciosa, ocorrendo diversos casos clínicos e aumento da 

taxa de mortalidade dos animais (MONTEIRO, 2017).  

Conforme Golçalves et al. (2011), ainda não foram realizados estudos 

econômicos sistemáticos referentes a TPB, porém pode-se estimar que a doença 

cause prejuízos significativos anuais no Brasil. Estas perdas estão relacionadas com 

a diminuição da produção de leite, infertilidade temporária, mortalidades, além dos 

custos com tratamentos e prevenção.  

  

7. SINAIS CLÍNICOS  

 

A infecção pode ocorrer de forma isolada ou mista, sendo que o período de 

incubação da Babesia spp. é de 7 a 10 dias, enquanto do A. marginale varia de 7 a 60 

dias (TRINDADE et al., 2011; QUEVEDO, 2020;). Os sinais clínicos se caracterizam 

por febre (40 a 41,5ºC), palidez das mucosas, apatia, ataxia, desidratação, perda de 

apetite, anorexia, taquicardia, taquipneia, redução dos movimentos ruminais e da 

produção de leite, icterícia, ranger de dentes, desidratação e hemoglobinemia (SILVA 

et al., 2021).   

A febre, ocasionada durante períodos de alta parasitemia, pode causar abortos 

em vacas (Figura 6). A Babesia bigemina é encontrada com mais frequência na 

circulação periférica, já a B. bovis é encontrada em capilares de órgãos centrais como 

o cérebro, meninges, cerebelo, e em vísceras como pulmão, coração, baço, fígado e 

rins (TRINDADE et al., 2011). Em infecções por B. bovis ocorre sequestro de 

eritrócitos parasitados nos capilares da substância cinzenta do encéfalo ocasionando 

sinais neurológicos, também chamada de Babesiose cerebral, podendo causar 

tromboses, hemorragias e necrose, levando o animal a morte (SANTAROSA et al., 

2013). Os sinais clínicos da B. bigemina são semelhantes a B. bovis, porém 

normalmente não são observados hemoglobinúria e hemoglobinemia (SCHEFFER, 

2013). Em infecções por A. marginale não é observada hemoglobinúria, pois os 

eritrócitos não são destruídos na corrente sanguínea, mas sim no baço e fígado 

(MONTEIRO, 2017).   

A infecção por A. marginale pode ocasionar anemia hemolítica extravascular, 

devido a formação de anticorpos contra o agente etiológico, complexos imunes que 

acabam se ligando as hemácias e sendo fagocitadas pelos macrófagos (TERUEL et 

al., 2009). A anemia hemolítica é grave, podendo destruir até 70% dos eritrócitos em 
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uma semana após o período de incubação a qual a morte do animal é associada. Na 

Anaplasmose também pode ser observado abortos, icterícia, palidez de mucosas, 

anemia grave, fraqueza, perda de peso e diminuição da produção de leite 

(MONTEIRO, 2017).  

As lesões macroscópicas ocasionadas por Anaplasmose, observadas em 

necrópsias em trabalho realizado por Almeida et al. (2006), foram anemia, icterícia, 

esplenomegalia e hepatomegalia, e com menor frequência hemorragias peri e 

endocárdicas, sangue aquoso e bile espessa. Já nos animais acometidos por B. bovis. 

apresentam esplenomegalia, hepatomegalia, icterícia, hemoglobinúria, hemorragias 

em câmaras cardíacas e congestão de córtex cerebral.   

  

Figura 6 - Aborto: período gestacional de sete meses, com diagnóstico de TPB em vaca.  

 

  
Fonte: O autor, (2021).  

  

7. DIAGNÓSTICO  

 

Para diagnóstico devemos considerar uma série de fatores, como 

epidemiologia, sinais clínicos, lesões observadas nas necrópsias e dados 

laboratoriais. O diagnóstico laboratorial é de grande importância, levando em 

consideração que os sinais clínicos podem ser confundidos com outras doenças 
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(COSTA et al., 2011). O diagnóstico se baseia na pesquisa do agente etiológico em 

esfregaços sanguíneos durante a fase aguda da doença, podendo também ser 

realizados testes como Reação de Imunofluorescência Indireta (RIFI) e Reação em 

Cadeia da Polimerase (PCR) na fase crônica (SANTOS et al., 2017).   

Os achados clínicos laboratoriais comumente observados são alterações das 

enzimas hepáticas, diminuição do hematócrito, trombocitopenia, hiperbilirrubinemia e 

hiperproteinemia ocasionados pelo aumento da bilirrubina indireta, elevação do lactato 

desidrogenase além de anemia macrocitica hipocrômica (SILVA et al., 2021).   

O diagnóstico da babesiose é geralmente realizado por esfregaços sanguíneos, 

corados com Giemsa e examinados em microscópio em objetiva de imersão, onde 

visualiza-se o parasita no interior da célula, entretanto, a técnica possui baixa 

sensibilidade quando a parasitemia é baixa ou crônica (MONTEIRO, 2017; SILVA et 

al., 2013).  Para realizar o esfregaço sanguíneo, o sangue deve ser coletado dos 

capilares periféricos, ou seja, da região marginal da orelha ou da ponta da cauda, para 

B. bovis, pois o sangue periférico possui maior quantidade do parasita, e para a B. 

bigemina pode se utilizar até sangue coagulado, pois a maior quantidade do parasito 

está no sangue circulante (TRINDADE et al., 2011).  

Os testes sorológicos são bastante úteis, sendo os mais utilizados o RIFI e o 

Enzymelinked Immunossorbent Assay (ELISA), entretanto só indicam a exposição ao 

agente, não revelando se a infecção foi antiga ou recente (Monteiro, 2017). O RIFI é 

muito utilizado para diagnosticar a Babesiose, porém possui uma limitação, que é o 

número de amostras realizadas por dia. Em contrapartida, o teste de ELISA possui 

alta sensibilidade e especificidade para detecção de anticorpos, podendo-se trabalhar 

com muitas amostras por dia. A técnica de PCR também tem sido amplamente 

utilizada na detecção de hemoparasitas em bovinos, possuindo alta sensibilidade e 

especificidade, além da identificação direta desses parasitos (TRINDADE et al., 2011).  

Como diagnóstico diferencial da TPB cita-se hemoglobinúria bacilar, 

tripanossomíase, linfossarcoma multicêntrico, envenenamento por cobre, clostridiose, 

teileriose, leptospirose, intoxicação por samambaia, hemoglobinúria pós-parto devido 

a deficiência de fósforo e doenças com sinais clínicos nervosos (SILVA et al., 2021).  
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8. TRATAMENTO  

 

Para o tratamento de Babesiose utiliza-se derivados da diamidina e para 

Anaplasmose as tetraciclinas, por isso a importância realizar o diagnóstico correto. 

(Sacco, 2001). O tratamento da Babesiose visa destruir os parasitas no animal através 

da aplicação de fármacos a base de aceturato de diminazeno, dipropionato de 

imidocarb, diisetionato de amicarbalina e fenamidina, entretanto, o imidocarb é o mais 

utilizado por possuir lenta metabilização e consequentemente protegendo por um 

período mais longo, porém possui efeitos colaterais como diarréia, salivação e cólica. 

(Melo; Carvalo Neta, 2009). O aceturato de diminazeno é aplicado na dose de 

3,5mg/kg por via intramuscular, utilizado contra B. bovis e B. bigemina, protegendo o 

animal em torno de duas a quatro semanas. O dipropionato de imidocarb é utilizado 

na dose de 1 a 2mg/kg por via subcutânea, enquanto a dose de 3mg/kg protegerá o 

animal por quatro semanas contra B. bovis e por pelo menos dois meses contra B. 

bigemina (TRINDADE et al., 2011).  

Conforme Silva et al. (2021), a Oxitetraciclina é um antibiótico bacteriostático 

que atua contra o Anaplasma, e deve ser administrado na dose de 11 a 22mg/kg por 

via intravenosa a cada 24 horas durante um período de cinco a sete dias. Quando 

ocorrer a infecção mista, recomenda-se o uso de dipropionato de imidocarb, pois 

possui ação contra a Babesiose e Anaplasmose.  

Quando o tratamento é realizado antes do aparecimento de sinais clínicos 

graves, como alto grau de anemia e/ou distúrbios nervosos, ocorre boa recuperação 

do animal. Recomenda-se também realizar tratamento suporte no paciente, realizando 

a reidratação (soroterapia), protetores hepáticos, analgésicos, manter o animal o mais 

calmo possível tendo sempre água e alimento disponível, e em casos mais graves, 

quando o hematócrito apresentar valores abaixo de 12%, deve-se realizar transfusão 

sanguínea. Portanto, o sucesso do tratamento irá depender de um diagnóstico preciso 

e precoce, eliminando o parasita e promovendo melhoria do quadro clínico (SACCO, 

2001; SILVA et al., 2021).  

  

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A Tristeza Parasitária Bovina gera grandes prejuízos a pecuária nacional, 

devido a diminuição da produção de leite e do ganho de peso animal, infertilidade, 
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mortalidades, custos com tratamentos e prevenção, além de afetar a qualidade de 

vida e o bem-estar animal.  Apesar dos muitos avanços alcançados para o 

desenvolvimento desses métodos, ainda existem alguns obstáculos no controle da 

TPB. Sendo assim, é fundamental o Médico Veterinário conhecer os aspectos clínicos 

da doença bem como suas formas de diagnóstico, tratamento, medidas de controle e 

profilaxia, além de compreender a situação epidemiológica em que estamos inseridos.  
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RESUMO: Objetivou-se avaliar a qualidade dos queijos Minas artesanais (QMAs) da 
região do Campo das Vertentes por meio de análises microbiológicas durante sua 
maturação na estação do verão. Foram estudados QMA de cinco produtores, com 3, 
10, 17, 24 e 31 dias de maturação. Determinou-se mesófilos aeróbios estritos e 
facultativos viáveis, bactérias láticas (BAL), bolores e leveduras, coliformes a 30 ºC, 
Escherichia coli, estafilococos coagulase positiva, Salmonella spp. e Listeria 
monocytogenes. Os valores da contagem de E. coli (menor que 2,0 Log UFC/g) e de 
estafilococos coagulase positiva (entre 3,7 e 5,5 Log UFC/g), não diferiram (p>0,05) 
durante os 31 dias de maturação. Já os resultados das contagens de coliformes a 30 
ºC (entre 3,0 a 6,0 Log UFC/g), mesófilos aeróbios estritos e facultativos viáveis (entre 
7,8 a 9,5 Log UFC/g), bolores e leveduras (entre 4,4 a 7,9 Log UFC/g) e BAL (entre 
8,0 a 9,7 Log UFC/g) diferiram (p<0,05) no período analisado. Todas as amostras 
apresentaram ausência de Salmonella sp. e de L. monocytogenes. A contagem de 
coliformes a 30 ºC atendeu ao limite máximo de 3,7 Log UFC/g estabelecido na 
legislação aos 20 dias de maturação. Por outro lado, os valores de contagem de 
estafilococos coagulase positiva foram superiores ao limite permitido para a 
comercialização (3,0 Log UFC/g) até os 31 dias de maturação. Portanto, os QMA do 
Campo das Vertentes não estavam aptos ao consumo aos 22 dias de maturação, 
tempo exigido pela legislação.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Leite cru; Minas Gerais; Queijaria; Queijo artesanal. 
 
ABSTRACT: The aim of this study was to evaluate the quality of Minas artisanal 
cheeses (QMAs) from Campo das Vertentes region through microbiological analyzes 
during their maturation in the summer season. The QMA of five producers were 
studied, with 3, 10, 17, 24 and 31 days of maturation. Strict and viable facultative 
aerobic mesophiles, lactic acid bacteria (LAB), molds and yeasts, coliforms at 30 °C, 
Escherichia coli, coagulase positive staphylococci, Salmonella spp. and Listeria 
monocytogenes were determined. The values of E. coli (less than 2.0 Log CFU/g) and 
coagulase positive staphylococci (between 3.7 and 5.5 Log CFU/g) counts did not differ 
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(p>0.05) during the 31 days of maturation. The results of coliform counts at 30 ºC 
(between 3.0 and 6.0 Log CFU/g), strict and facultative aerobic mesophiles (between 
7.8 and 9.5 Log CFU/g), molds and yeasts (from 4.4 to 7.9 Log CFU/g) and LAB (from 
8.0 to 9.7 Log CFU/g) differed (p<0.05) in the period analyzed. All samples showed 
absence of Salmonella sp. and from L. monocytogenes. The coliform count at 30 ºC 
met the maximum limit of 3.7 Log UFC/g established by legislation at 20 days of 
maturation. On the other hand, coagulase positive staphylococcal count values were 
higher than the limit allowed for commercialization (3.0 Log CFU/g) up to 31 days of 
maturation. Therefore, The QMA in Campo das Vertentes were not fit for consumption 
after 22 days of maturation, the time required by law. 
 
KEYWORDS: Raw milk; Minas Gerais; Cheese house; Artisanal cheese. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O queijo Minas artesanal (QMA) é um produto de primordial importância 

cultural, social e econômica às famílias mineiras. Seu modo de fazer foi reconhecido 

pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado de Minas Gerais 

(IEPHA/MG) e pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN, 

2008), como patrimônio imaterial. A tradição local da fabricação de queijos consiste 

na transmissão de habilidade e sabedoria de produtores para as novas gerações da 

família (EMATER/MG, 2020a; EMATER/MG, 2020b; PERIN et al., 2017; SANT'ANNA 

et al., 2019). 

Para ser reconhecida como produtora de QMA, a região deve comprovar a 

tradição histórica e cultural do modo de fazer, por levantamentos históricos, 

agroecológicos e climáticos, para identificar, caracterizar e delimitar o seu território. 

São oito as regiões reconhecidas em Minas Gerais: Araxá, Campo das Vertentes, 

Serra da Canastra, Serras da Ibitipoca, Cerrado, Serra do Salitre, Serro e Triângulo 

Mineiro (EMATER/MG, 2020a; EMATER/MG, 2020b). 

A região do Campo das Vertentes é considerada o berço legítimo da produção 

de queijo no país, e também do QMA, sendo dela os primeiros relatos de produção 

queijeira nesses moldes, no século XVIII. Com isso o conhecimento foi se alastrando 

para outras regiões e ganhando força (DUTRA et al., 2017).  

A região foi reconhecida oficialmente em 2009 como produtora de QMA, sendo 

os municípios caracterizados para sua fabricação: Barroso, Carrancas, Conceição da 

Barra de Minas, Coronel Xavier Chaves, Lagoa Dourada, Madre de Deus de Minas, 

Nazareno, Prados, Piedade do Rio Grande, Resende Costa, Ritápolis, Santa Cruz de 

Minas, São João Del Rei, São Tiago e Tiradentes (Minas Gerais, 2009). 

Como o leite usado para fabricação do QMA não passa por pasteurização, ou 

seja, é mantido cru, caso não seja obtido com os cuidados necessários, o queijo pode 

não oferecer segurança alimentar, podendo ocasionar doenças nos consumidores, 

como brucelose e tuberculose (LOURENCO et al., 2020). Além disso, intoxicações 

alimentares causadas por Staphylococcus aureus e infecções causadas por 

Salmonella spp., Listeria monocytogenes e Escherichia coli enteropatogênica podem 

ser ocasionadas (BRUMANO, 2016). 

A obtenção de produto de qualidade perpassa pela cadeia produtiva, com as 

boas práticas agropecuárias (BPA), as boas práticas de fabricação (BPF), matéria 
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prima de qualidade, tempo e temperatura de maturação, ação das bactérias láticas 

(BAL) contra os patógenos e adição de cloreto de sódio na fabricação, sendo 

responsabilidade de todos os envolvidos nesses processos assegurar a qualidade e 

segurança do queijo. 

A maturação contribui para o controle microbiológico do queijo, fazendo a 

junção dos fatores físicos, químicos e microbiológicos, fundamentais para a segurança 

alimentar do mesmo. O processo converte a massa fresca em características distintas, 

modificando a aparência, sabor, aroma, textura e funcionalidade (MARTINS et al., 

2015; SOARES et al., 2018). 

Apesar da longa tradição na produção de queijo artesanal na região do Campo 

das Vertentes, há poucos estudos microbiológicos desses queijos para investigação 

da qualidade dos mesmos (CASTRO, 2015). Devido à importância socioeconômica 

da produção de QMA para a região, o presente estudo teve o propósito de determinar 

a qualidade microbiológica dos QMAs do Campo das Vertentes durante a sua 

maturação na estação do verão. 

  

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Caracterização e coleta das amostras  

 

Foram estudadas amostras de QMAs de 05 (cinco) produtores da região do 

Campo das Vertentes, sendo 04 (quatro) deles cadastrados no Instituto Mineiro de 

Agropecuária (IMA). 

Um total de 05 (cinco) queijos de cada produtor, proveniente do mesmo lote de 

fabricação, foram codificados e reservados para análises durante o período de 

maturação, que ocorreu na propriedade de origem do queijo, na estação do verão 

(março de 2020). Os produtores foram orientados a realizar os procedimentos 

tradicionalmente utilizados na maturação dos queijos na propriedade, como viragem, 

grosa (toalete) e lavagem. 

As amostras foram analisadas quanto às características microbiológicas nos 

tempos 3 (três), 10, 17, 24 e 31 dias após a fabricação dos queijos. Após a coleta das 

amostras nas propriedades, respeitando o tempo de maturação, as mesmas foram 

embaladas em sacos plásticos assépticos, acondicionadas em caixa isotérmica com 

gelo reciclável e imediatamente encaminhadas ao Departamento de Ciência e 
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Tecnologia de Alimentos do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais – Campus 

Rio Pomba, para realização das análises. As amostras foram mantidas embaladas e 

refrigeradas até o momento das análises. 

 

2.2 Análises microbiológicas  

 

As contagens padrão de microrganismos mesófilos aeróbios estritos e 

facultativos viáveis foram determinadas pelo método de plaqueamento em 

profundidade da American Public Health Association - APHA, utilizando o meio Plate 

Count Agar (PCA), seguida de incubação a 35 ± 1 ºC por 48 horas (LAIRD et al., 

2004).  

As BAL viáveis foram enumeradas por meio de semeadura de alíquotas das 

amostras em profundidade, com adição de Ágar de Man Rogosa & Sharpe (MRS) e 

Ágar M17 (Oxoid, Hampshire, England). Em seguida as placas foram incubadas a 36 

o C por 48 a 72 horas. Para confirmação das BAL, cinco colônias características foram 

submetidas à coloração de Gram e teste de catalase. As culturas Gram positivas e 

catalase negativa foram consideradas BAL. O resultado da contagem foi expresso em 

UFC/g, em função da soma de colônias confirmadas nos meios MRS e M17 (FRANK, 

YOUSEF, 2004).  

Bolores e leveduras foram determinados utilizando ágar Dicloran Rosa Bengala 

Cloranfenicol (DRBC). As placas foram incubadas a 25 oC por até 5 (cinco) dias 

(FRANK, YOUSEF, 2004). 

As contagens de coliformes a 30 ºC e E. coli foram determinadas pelo método 

Petrifilm E. coli Count Plate (AOAC Official Methods 991.14). As placas foram 

incubadas a 35 °C ± 1 °C por 24 - 48 horas. A leitura das placas foi realizada após 24 

e 48 horas de incubação para enumeração de coliformes a 30 ºC e E. coli (LATIMER, 

2016). 

As contagens de estafilococos coagulase positiva também foram realizadas 

utilizando-se o método rápido Petrifilm da 3M (AOAC 2003.08 – PetrifilmTM 

StaphyExpress Count Plate), seguindo metodologia do fabricante (LATIMER, 2016). 

A determinação da presença/ausência de Salmonella sp. foi realizada usando 

o método da Food and Drug Administration - FDA/BAM (ANDREWS, JACOBSON, 

HAMMACK, 2016) e a determinação da presença/ausência de L. monocytogenes pelo 

método FDA/BAM (HITCHINS, JINNEMAN, CHEN, 2017). 
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2.3 Delineamento experimental  

 

 O experimento foi conduzido no delineamento inteiramente casualizado, 

constando de 5 (cinco) repetições, sendo essas cada uma das propriedades, para 

avaliar o tempo de maturação (3, 10, 17, 24 e 31 dias) na estação do verão. 

Os dados foram submetidos à análise de variância com adoção de 5% para o 

nível de significância. Uma vez detectada diferenças significativas entre as médias, foi 

realizado o teste t de Student, com 5% de significância, para comparar em quais 

tempos houve diferenças. Em complemento a isso, foi realizado o ajuste de regressão 

linear em função dos dias de maturação, de modo a interpolar o dia a partir do qual se 

atende as normas especificadas em legislação. 

 Todas as análises estatísticas foram realizadas por meio do software R Core 

Team (2020). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As contagens microbianas durante a maturação de QMAs produzidos na 

região do Campo das Vertentes encontram-se na Tabela 1. Valores semelhantes de 

contagens microbianas às do presente trabalho foram encontrados por Cardoso et al. 

(2013), Dores, Nobrega e Ferreira (2013) e Martins et al. (2015) em QMA produzidos 

nas regiões do Serro, Serra da Canastra e Serro, respectivamente. 

Para a contagem de mesófilos aeróbios estritos e facultativos viáveis não 

houve diferença entre a contagem (p>0,05) com 3 (três) dias e com 31 dias de 

maturação. Entretanto, a partir do 24º dia de maturação dos queijos houve redução 

dessa contagem em relação aos valores obtidos nos dias 10 e 17 de maturação. 

Situação diferente da encontrada por Brumano (2016), que constatou que a contagem 

de mesófilos aeróbios em queijo artesanal da microrregião do Serro foi menor com 2 

(dois) dias de fabricação, aumentando com 8 (oito) dias, e se estabilizando nos 

períodos seguintes.  
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Tabela 1 – Valores médios e desvio padrão das contagens microbianas de QMAs produzidos na 
região do Campo das Vertentes durante a maturação 

 

Grupos microbianos 
Período de maturação (dias) 

3 10 17 24 31 

Mesófilos aeróbios estritos 
e facultativos viáveis (log 

UFC/g) 

8,65 ab 
(0,81) 

9,00 a 
(0,29) 

8,76 a 
(0,30) 

8,16 b 
(0,31) 

8,13 b 
(0,11) 

BAL (log UFC/g) 9,39 a (0,47) 
9,17 a 
(0,19) 

8,68 b 
(0,14) 

8,24 c 
(0,15) 

8,27 c 
(0,20) 

Bolores e leveduras (log 
UFC/g) 

6,49 b (0,76) 
7,54 a 
(0,39) 

7,02 ab 
(0,75) 

6,24 b 
(0,64) 

6,01 b 
(1,05) 

Coliformes a 30 ºC (log 
UFC/g) 

4,77 a (0,69) 
4,48 ab 
(0,88) 

3,84 b 
(0,76) 

3,53 b 
(1,19) 

3,06 b 
(0,13) 

Médias seguidas pela mesma letra na linha não diferem entre si ao nível de 5% de significância pelo 
teste t. 

 

O comportamento das contagens de mesófilos aeróbios estritos e facultativos 

pode ser visualizado na Figura 1, que demonstra a estimativa média das contagens 

em QMA da região do Campo das Vertentes durante a maturação. A contagem desse 

grupo microbiano situou-se entre 8 (oito) e 9 (nove) ciclos log de UFC/g, semelhante 

aos valores encontrados nas contagens de BAL (Tabela 1), que podem formar 

colônias pequenas em PCA e são comumente elevadas em queijos artesanais. 

 

Figura 1 - Estimativa média das contagens de mesófilos aeróbios estritos e facultativos viáveis em 
QMAs da região do Campo das Vertentes durante a maturação. 

 

 
Fonte: Os Autores. 

 

As contagens de BAL apresentaram redução ao longo do período de maturação 

(p<0,05) (Tabela 1 e Figura 2) e variaram entre 7,9 e 9,6 ciclos log de UFC/g nos 

meios M17 e MRS, nos quais, respectivamente, há multiplicação preferencial de cocos 

e bastonetes láticos (CAMPAGNOLLO et al., 2018).  

Castro et al. (2020) registraram contagens de BAL em QMA do município de 

Santa Vitória, Triângulo Mineiro, de 7,70 Log UFC/g no período do verão, valores 
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inferiores aos obtidos no presente trabalho. As BAL possuem a capacidade de 

acidificação do meio, produzem compostos de defesa e são resistentes a elevadas 

concentrações de sal. Com isso exercem atividade antimicrobiana contra patógenos 

presentes em queijos, como S. aureus, E. coli, L. monocytogenes (BRUMANO, 2016; 

CAMPAGNOLLO et al., 2018) e Mycobacterium bovis (OLIVEIRA et al., 2018). 

Campagnollo et al. (2018) isolaram e estudaram a atividade de BAL das microrregiões 

de Araxá, Campo das Vertentes, Canastra, Cerrado e Serro, e constataram a maior 

porcentagem de BAL com atividades proteolíticas e acidificantes nos queijos 

produzidos na região do Campo das Vertentes. 

 

Figura 2 - Estimativa média das contagens de BALs em QMAs da região do Campo das Vertentes 
durante a maturação. 

 

 

 

Em relação à contagem de bolores e leveduras, somente o tempo 10 dias se 

diferenciou (p<0,05) dos demais (Tabela 1). Na Figura 3 é apresentada a estimativa 

das contagens deste grupo microbiano para os QMAs da região do Campo das 

Vertentes. Valores semelhantes de contagens de bolores e leveduras foram 

observados por Brumano (2016). Castro et al. (2020) relataram redução linear 

(p<0,05) desse grupo microbiano em QMA produzido na região do Triângulo Mineiro 

durante 21 dias de maturação. Essa microbiota contribui na formação do sabor e 

aroma dos queijos, devido à produção de enzimas lipolíticas e proteolíticas. 
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Figura 3 - Estimativa média das contagens de bolores e leveduras em QMAs da região do Campo 
das Vertentes durante a maturação. 

 

 

 

Para coliformes a 30 ºC houve redução (p<0,05) nas contagens durante a 

maturação dos QMAs do Campo das Vertentes (Tabela 1). Cabrini (2017), ao analisar 

QMA do Campo das Vertentes, constatou redução significativa (p<0,05) de 2,26 log 

na contagem dos coliformes a 30 ºC até os 35 dias de maturação. Valor superior ao 

encontrado no presente estudo, no qual houve redução de 1,71 log de UFC/g até 31 

dias de maturação. 

O Decreto 44.864/2008 (MINAS GERAIS, 2008) estabelece valores para 

contagens de coliformes a 30 ºC entre 1,0 x 103 e 5,0 x 103 UFC/g de queijo. No 

presente trabalho, durante a maturação, a contagem de coliformes a 30 °C teve um 

efeito linear negativo, atendendo ao limite máximo da legislação aos 20 dias de 

maturação (Figura 4). Em estudos realizados com QMA nas microrregiões da 

Canastra (CAMPOS et al., 2021) e do Serro (MARTINS et al., 2015), os queijos 

atingiram esses valores com 3 e 13 dias, respectivamente. 

  

Figura 4 - Estimativa média das contagens de coliformes a 30 ºC em QMAs produzidos na região do 
Campo das Vertentes durante a maturação.  (---) Padrão estabelecido no Decreto 44.864/2008 

(MINAS GERAIS, 2008); (___) Propriedades. 
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As contagens de coliformes elevadas indicam práticas higiênicas de fabricação 

insatisfatórias. Esta contaminação pode ser originada do leite cru durante a ordenha, 

utensílios e equipamentos utilizados, armazenamento e transporte sem refrigeração, 

e contaminação do queijo durante o processo de fabricação (PERIN et al., 2017). 

Para E. coli, o Decreto 44.864/2008 (MINAS GERAIS, 2008) estabelece valores 

entre 1,0 x 102 e 5,0 x 102 UFC/g de queijo. As contagens desse grupo microbiano no 

presente trabalho não apresentaram diferenças ao longo do período de maturação 

(p>0,05) e foram < 1,0 x 102 UFC/g, inferiores ao limite mínimo estabelecido pela 

legislação, em todos os tempos de maturação analisados (p>0,05). Brumano (2016) e 

Castro et al. (2020), também constataram contagens dessa bactéria de acordo com o 

preconizado pela legislação em todo o período analisado. 

As contagens de estafilococos coagulase positiva não apresentaram diferenças 

ao longo do período de maturação dos queijos (p>0,05). Os valores se mantiveram 

acima de 5,0 (cinco) ciclos log de UFC/g até o 17º dia e nos tempos 24 e 31 dias de 

maturação os valores médios foram de 4,70 e 3,71 log de UFC/g de queijo, 

respectivamente. Tais valores, quando comparados com a legislação para QMAs 

(MINAS GERAIS, 2008), indicam que os queijos produzidos na região do Campo das 

Vertentes não estariam aptos ao consumo, mesmo após um mês de fabricação, sendo 

este parâmetro considerado muito rigoroso, uma vez que somente a sua contagem no 

queijo não é indicativo da presença de enterotoxina, responsável pelo mal à saúde do 

consumidor.  

Apesar da legislação mineira para QMAs possuir quase 20 anos de existência, 

ainda são utilizados os mesmos parâmetros propostos para queijos fabricados com 

leite pasteurizado. Uma forma de atender aos anseios dos produtores de queijos 

artesanais brasileiros seria a adoção da legislação europeia para queijos de leite cru, 

por meio do Regulamento (EUROPEAN LEGISLATION, 2005) que estabelece como 

critérios para a comercialização destes produtos valores de estafilococos coagulase 

positiva entre 104 e 105 UFC/g, durante o processo de fabricação, quando se prevê o 

número de estafilococos mais elevado. Caso for detectado valores maiores que 105 

UFC/g1 o lote de queijo deve ser testado em relação à presença de enterotoxinas 

estafilocócicas. 

Considerando a legislação europeia, os QMAs da região do Campo das 

Vertentes atenderam aos critérios estabelecidos a partir de 24 dias de maturação, 

estando acima dos 22 dias de maturação permitidos pela legislação vigente (MINAS 

https://www-sciencedirect.ez367.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0956713520305144?via%3Dihub#bib49
https://www-sciencedirect.ez367.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0956713520305144?via%3Dihub#bib49
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GERAIS, 2020). Castro et al. (2020) relataram contagem de estafilococos coagulase 

positiva de 3,77 log UFC/g aos 21 dias de maturação no período chuvoso em QMA de 

Santa Vitória, no Triângulo Mineiro. Campos et al. (2021) observaram variação entre 

1,0 e 7,6 log UFC/g em QMA produzido na região da Canastra até os 22 dias de 

maturação.  

Esse grupo microbiano é considerado o de maior permanência nos QMAs, no 

decorrer da maturação, até atingir a contagem estabelecida pela legislação (MARTINS 

et al., 2015), sendo o maior responsável pela não conformidade das amostras do 

presente estudo. 

Resende (2014), ao estudar o QMA do Campo das Vertentes entre 0 e 30 dias 

de maturação, relatou que 70,8% das amostras apresentaram contagens de 

estafilococos coagulase positiva acima dos parâmetros definidos na legislação no 

tempo 0, e aos 30 dias esse percentual passou a ser 16,6%. 

Estafilococos são comumente encontrados em QMA, sendo um dos motivos a 

constante manipulação do produto durante a fabricação e maturação (CASTRO et al., 

2016). Diversas medidas de controle desse gênero podem ser adotadas para reduzir 

essa contaminação no leite cru e nos queijos artesanais. O constante monitoramento 

da saúde do rebanho, evitando o contato de animais sadios com os portadores de 

mastite, adequada limpeza e desinfecção dos tetos antes e depois ordenha, higiene 

dos manipuladores e equipamentos, entre outros, são essenciais (CAMPOS et al., 

2021; SANT’ANNA et al., 2019). 

Em estudo realizado por Campos et al. (2021) com QMA da microrregião da 

Canastra, com amostras coletadas durante a produção, foi constatado que os limites 

microbiológicos relacionados à contagem de coliformes totais, E. coli e estafilococos 

coagulase positiva poderiam ser alcançados antes de 22 dias de maturação. 

Entretanto, uma etapa complementar do mesmo estudo, com queijos de maior número 

de produtores e com 22 dias de maturação, mostrou um elevado número de não 

conformidades à legislação, independentemente do cadastro no IMA. Com isso, o 

estabelecimento de um período de maturação pode não ser viável, considerando a 

variabilidade da qualidade das amostras entre lotes e propriedades. 

Campos et al. (2021) também indicaram que apenas 38% das amostras de 

queijo Canastra analisados atenderam aos limites microbiológicos estabelecidos. 

Entre as amostras que não atenderam a esses requisitos, 42% excederam o limite 
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para estafilococos coagulase positiva, 19% para contagens de coliformes a 30 ºC, 

18% para E. coli e 1% foi positivo para L. monocytogenes. 

Todos os queijos produzidos na região do Campo das Vertentes, analisados no 

presente trabalho, tiveram ausência de Salmonella sp. e de L. monocytogenes em 25 

gramas de amostra. A não identificação dessas bactérias tem sido observada em 

diferentes estudos realizados com queijos artesanais fabricados com leite cru 

(BRUMANO, 2016; COSTA JÚNIOR et al., 2019). As BALs podem ser responsáveis 

pela inibição ou inativação de L. monocytogenes e outros patógenos veiculados por 

alimentos, contribuindo para a segurança alimentar e a redução do tempo de 

maturação do QMA (CAMPAGNOLLO et al., 2018; SOARES et al., 2018). 

 

4. CONCLUSÕES 

 

As amostras de QMAs de produtores do Campo das Vertentes não atenderam 

a todos os limites microbiológicos exigidos pela legislação. Entretanto, alguns grupos 

de microrganismos, que possuem padrões estabelecidos pela legislação, atingiram 

contagens abaixo dos limites aos 20 dias de maturação dos queijos. Dentre as 

amostras analisadas, 48% estavam conformes para coliformes totais e todas para E. 

coli, L. monocytogenes e Salmonella. 

A alta contagem bacteriana inicial de estafilococos coagulase positiva no queijo 

impactou diretamente na contagem durante a maturação, o que pode ter impedido o 

alcance dos níveis legais exigidos para a comercialização. Propõem-se aos órgãos 

legislativos a revisão dos níveis microbianos aceitáveis para a comercialização do 

QMA, em especial de estafilococos coagulase positiva, a fim de ajustar-se ao 

regulamento nº 2073 da Comunidade Europeia, investigando-se a produção de 

enterotoxinas nos queijos quando a contagem desse grupo microbiano estiver acima 

de 1,0 x 105 log UFC/g. 
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CAPÍTULO 13    
SISTEMA FUZZY PARA TOMADA DE DECISÃO ACERCA DA QUALIDADE DO 
SOLO NA  AMAZÔNIA BRASILEIRA 
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RESUMO: Este trabalho descreve a utilização da lógica fuzzy como ferramenta 
principal na tomada  de decisão para avaliar a qualidade de solos em processo de 
recuperação na Amazônia brasileira. A busca por uma análise precisa e de menor 
subjetividade demanda sistemas computacionais inteligentes, desta forma, o uso da 
lógica fuzzy se mostrou aplicável à análise de dados ambientais de caráter químico. 
Os resultados obtidos permitem classificar o nível de qualidade do solo em três 
estados (em processo de degradação, em processo de recuperação e produtivo), 
dando suporte à análise de decisão de ações de restauração ecológica e fomento de 
políticas públicas voltadas à preservação ambiental da Amazônia. 
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PALAVRAS-CHAVE: Inteligência Computacional; Lógica Fuzzy; Qualidade 
Ambiental de Solos; Solos na Amazônia. 
 
ABSTRACT: This paper describes the application of fuzzy logic as the main tool in 
decision making to  evaluate the soil quality in the process of recovery in the Brazilian 
Amazon. The search for an accurate and less subjective analysis demands intelligent 
computational systems, therefore, the use of fuzzy logic was proved to be applicable 
to the analysis of chemical environmental data. The results allow us to classify the soil 
quality level into three states (in degradation process, in recovery process and 
productive), supporting decision analysis of ecological restoration actions and 
fomenting public policies aimed at the environmental preservation of the Amazonia. 
 
KEYWORDS: Computational Intelligence; Fuzzy Logic; Soil Environmental Quality; 
Soils in the Amazon. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O meio ambiente, diante de sua complexidade e diversidade, tem sido tema 

frequente de pesquisas na busca por soluções mais sustentáveis. Embora haja 

diversos estudos a respeito do tema, ainda são vários os problemas encontrados que 

necessitam de  soluções mais seguras e objetivas. O volume de dados gerados para 

fundamentar a decisão  sobre a qualidade ambiental são numerosos e trabalham com 

muitas variáveis complexas,  as quais demandam sistemas de análises mais precisos 

e de menor subjetividade. 

A necessidade de análise de múltiplos dados é um grande desafio, haja vista a 

fragmentação de informações distribuídas em diversos centros de pesquisas, órgãos 

e instituições. Sabe-se que a integração desses dados garante uma maior 

assertividade nas tomadas de decisões por gestores e/ou pesquisadores. Dentre as 

alternativas possíveis para o tratamento e análise de grande volume de informação, a 

lógica fuzzy se mostra uma opção interessante, dado que as possibilidades trazidas 

por esta se estende eficientemente por diversas áreas do conhecimento. 

Este trabalho tem como objetivo avaliar, através da modelagem fuzzy, a 

importância do uso desta técnica de Inteligência Computacional para análise de dados 

ambientais de caráter químico, referentes a solos em processo de recuperação na 

Amazônia brasileira. 

 

2. QUALIDADE DOS SOLOS NA AMAZÔNIA BRASILEIRA 

 

Doran e Parkin (1994) definem a qualidade do solo como a capacidade em 

manter a produtividade biológica, a qualidade ambiental e a vida vegetal e animal 

saudável na face da Terra. Tais autores sugerem o estudo de atributos indicadores, 

os quais refletem o status ambiental ou a condição de sustentabilidade do ecossistema. 

Em termos objetivos e práticos, um indicador ambiental é uma variável, qualitativa ou 

quantitativa, que pode ser mensurada ou descrita [Casalinho e Lima 2010]. Dessa 

maneira, um indicador constitui-se uma representação simplificada de uma realidade 

ambiental complexa. 

Dados de monitoramento do INPE demonstram que na Amazônia Legal cerca 

de 10.851 km² de áreas estão degradadas ou em processo de degradação [INPE 

2020]. O avanço da fronteira agrícola na região produziu gradual transformação da 
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paisagem amazônica, estabelecendo uma extensa mancha com cobertura florestal 

em franco declínio em forma de arco, como mostrado na Figura 1. No final dos anos 

1990, essa área  passou a ser identificada como o “arco do desmatamento”. 

 
Figura 1 – Desmatamento na Amazônia Legal ocorrido até o ano de 2012 

 
Fonte: Os Autores. 

 

Dentre as atividades produtivas, a agropecuária coloca-se como a maior fonte 

de degradação de terras de todo planeta [ESWARAN et al., 2001]. A conversão de 

floresta primária em pastagem tem como consequência a perda da biodiversidade 

e o rápido declínio da fertilidade do solo, com deterioração das propriedades físicas, 

químicas e biológicas. 

Diante disso, deve-se levar em consideração o uso de indicadores da qualidade 

do  solo para avaliação da sustentabilidade ambiental como sendo de grande valia. A 

avaliação dessa qualidade por meio de atributos do solo é bastante complexa, devido 

à diversidade de usos, à multiplicidade de inter-relações de fatores físicos, químicos 

e biológicos que controlam os processos do solo e aos aspectos relacionados à sua 

variação  no tempo e no espaço. O grande desafio dos estudos sobre sustentabilidade 

é em relação  ao desenvolvimento de metodologias para avaliação da qualidade dos 

solos antropizados,  isto é, aqueles cujas características originais foram modificadas 

pelo homem. 

 
3. LÓGICA FUZZY 

 

A lógica fuzzy, de acordo com Wagner [2003 apud Rignel, Chenci e Lucas 

2011],  é “uma ferramenta capaz de capturar informações vagas, em geral, descritas 

em linguagem natural e convertê-las para um formato numérico, de fácil 
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manipulação”. Com relação a teoria dos conjuntos fuzzy, existe um grau de 

pertinência com valores infinitos entre 0 e 1, onde estes conjuntos podem ser 

representados por funções de pertinência diversas. 

Koehler, Carvalho e Nassar (2002) descrevem as principais etapas pelas quais 

perpassa a implementação de um sistema baseado em lógica fuzzy, sendo elas 

apresentadas na Figura 2. 

 
Figura 2 – Esquema de um sistema fuzzy 

Fonte: Os Autores. 

 

4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para o desenvolvimento da pesquisa, adotou-se a seguinte divisão 

metodológica:  análise de um estudo de caso e elaboração da modelagem fuzzy a 

partir dos dados obtidos  do estudo de caso. 

 

 4.1 Exposição do estudo de caso 

  

O estudo de caso intitulado “Indicadores Químico, Físico e Etnopedológico de 

Qualidade do Solo em Áreas em Recuperação na Amazônia Oriental” [Poça 2012] 

foi desenvolvido dentro de um projeto da Embrapa Amazônia Oriental, o qual buscava 

alternativas baratas para recuperar solos de pequenas propriedades agrícolas 

submetidos a diferentes usos da terra. Para tanto, foram implantadas unidades 

demonstrativas em propriedades rurais de agricultores familiares, localizadas em três 

municípios do Nordeste  Paraense (Bragança, Capitão Poço e Garrafão do Norte), 

região de grande exploração agrícola situada no arco do desmatamento. 

Para avaliar a recuperação do solo, foram implantadas unidades 

demonstrativas, onde se fez o plantio de espécies florestais nativas distribuídas em 

uma área de aproximadamente meio hectare (0,5 ha), sob diferentes usos anteriores 

do solo, sendo eles: agricultura, pastagens, capoeira (mata secundária) e cultivos 
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perenes (a longo prazo). Essas unidades demonstrativas foram acompanhadas ao 

longo de 5 anos com a coleta de  amostras de solo nos anos de 2008 e 2011. Coletou-

se o solo em amostras de 0-20 cm em três repetições para cada uso anterior do solo. 

Coletou-se também amostras de uma área adjacente, a qual apresentava condições 

similares àquela encontrada no momento da instalação da unidade de conservação, 

assim como amostras-referenciais de área de mata  para cada município. 

Para este trabalho, foi feito um recorte metodológico do trabalho de Poça 

(2012),  adotando apenas alguns indicadores referentes a análises químicas do solo 

realizadas em 2011, sendo eles: teor de fósforo (P), matéria orgânica (MO), 

capacidade de troca de cátion (CTC) e potencial hidrogênico (pH). 

O problema encontrado no trabalho de Poça (2012) foi o de avaliar em 

conjunto os dados obtidos nas análises químicas e físicas e obter o estado ambiental 

do solo, de acordo com cada propriedade. Devido à ausência de ferramentas para 

análise conjunta de uma grande quantidade de dados, estes foram divididos em 

grupos e analisados separadamente. Sabendo que a união dos indicadores pode 

apontar para uma melhor caracterização deste solo, surgiu a necessidade de se 

propor uma solução de análise de dados múltiplos aplicando a teoria proposta pela 

lógica fuzzy. 

 

 4.2 Modelagem fuzzy 

  

A modelagem fuzzy foi definida utilizando a ferramenta Fuzzy Logic Toolbox do 

software Matlab. Na etapa de fuzzificação, foram definidas as variáveis linguísticas 

de entrada e saída, assim como os estados para cada variável. A escolha dessas 

variáveis e de seus estados levou em consideração a importância destas como 

indicadores químicos, os quais quando analisados isoladamente ou em conjunto 

conseguem caracterizar de forma satisfatória o estado do solo estudado. A 

normalização das variáveis foi realizada de acordo com a quantidade de cada 

indicador no solo. A Tabela 1 mostra a relação das variáveis com suas respectivas 

classificações, onde cada classificação foi obtida com base  em referencial bibliográfico 

acerca da interpretação da fertilidade dos solos brasileiros [Cravo 2010]. 
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Tabela 1 – Classes de interpretação de fertilidade do solo para as variáveis de entrada 

 
Fonte: Os Autores. 

 

A variável de saída foi definida como sendo a qualidade do solo, que representa 

a  porcentagem de recuperação que o solo se encontra, como é mostrado na Tabela 

2. 

 
Tabela 2 – Classes de interpretação de fertilidade do solo para a variável de entrada 

 Estados 

Variável de 
saíde 

Em 
degradação 

Em 
recuperação 

Produtivo 

Qualidade do 
solo % 

0–30 30–70 70–100 

Fonte: Os Autores. 

 

Optou-se por usar as funções de pertinência triangular e trapezoidal, com base 

no  Manual do uso da teoria dos conjuntos fuzzy no MATLAB 6.5 [Amendola, Souza e 

Barros 2005]. A função triangular se caracteriza por uma tríade (a, b, c), em que são 

definidos a e c como o intervalo onde a função de pertinência assume valores 

diferentes de zero, e b como o ponto onde a função de pertinência tem o valor máximo. 

Em relação  à função trapezoidal, esta se caracteriza por um conjunto de quatro 

valores (a, b, c, d), onde a e d são o intervalo onde a função de pertinência assume 

valores diferentes de 0, e b e c são os pontos onde a função de pertinência tem o valor 

máximo. 

Na etapa de determinação das regras, foi criada a parte lógica do sistema, onde 

se  obteve as regras fuzzy por meio de uma especialista conhecedora do domínio do 

problema. Esta foi consultada para a obtenção, normalização dos dados e definição 

dos requisitos do protótipo do sistema. Assim, as regras foram definidas através de 

variáveis linguísticas, fornecidas com base no conhecimento e experiência da 

especialista, adicionalmente com consultas a referenciais bibliográficos e também a 

Variável de Entrada

Baixo Médio Alto

<15 10-40 >30

Baixo Médio Bom

<24 20–40 >30

CTC efetiva (t) (cmolc/dm
3
) <2,5 2–4,5 >4

Muito ácido Ideal Alcalino

<4,5 4–6,5 >5,8

Estados

P (mg/dm
3
)

MO (g/kg)

pH em H2O
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outros especialistas sobre o assunto. Foram criadas 81 regras, utilizando a função 

condicional “SE”, interligando as variáveis de entrada (antecedentes) com o conectivo 

“E” à conclusão (saída) do sistema de inferência fuzzy. 

Após a definição das regras, a etapa de inferência do sistema utilizou o Método 

de Mamdani. Este método é um dos modelos de inferência mais utilizados para a 

construção de um sistema fuzzy, devido à eficiência, facilidade de uso e por ser muito 

condizente com a intuição humana [Amendola, Souza e Barros 2005]. 

Por ser o mais utilizado e o mais confiável, na etapa da defuzzificação foi 

empregado o método centroide, o qual se assemelha à ideia da média aritmética para 

distribuição de dados. Isto é, o valor numérico obtido pela defuzzificação representa 

o centro de gravidade do conjunto de saída obtido pela composição das regras [BIONDI 

NETO et al., 2006]. 

Com o valor obtido pela defuzzificação, é possível então fazer a análise 

matemática para chegar às respostas do sistema e à conclusão do que é pertinente 

fazer para cada resultado encontrado. 

 

5. RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS OBTIDOS 

 

Com a modelagem fuzzy, foi possível relacionar os valores das variáveis 

obtidas a partir das análises químicas do solo de cada propriedade e da área de mata-

referencial com um valor em porcentagem para a qualidade do solo, onde tal variável 

oscila entre 0 (zero) e 100 (cem), sendo 0 um solo completamente degradado e 100 

um solo completamente produtivo. 

A partir da definição dos parâmetros dos estados e do domínio das variáveis 

(Tabela 3), foram obtidas funções de pertinência para cada entrada e saída na 

ferramenta  Fuzzy Logic Toolbox, como mostrado nas Figuras 3 e 4, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

212 

Tabela 3 – Domínios e parâmetros das variáveis de entrada e saída 

Variável Domínio Parâmetros 

P (mg/dm3) [0 50] 

Baixo Médio Alto 
a = 0; b = 0; c = 3; d = 

15 
a = 10; b = 25; c = 

40 
a = 30; b = 40; c = 50; d = 

50 

MO (g/kg) [0 60] 

Baixo Médio Bom 
a = 0; b = 0; c = 10; d = 

24 
a = 20; b = 30; c = 

40 
a = 30; b = 45; c = 60; d = 

60 

CTC efetiva (t) 

(cmolc/dm3) [0,8 5] 
a = 0,8; b = 0,8; c = 1; d 

= 2,5 
a = 2; b = 3,25; c = 

4,5 
a = 4; b = 5; c = 5 

pH em H2O [0 7] 

Muito ácido Ideal Alcalino 
a = 0; b = 0; c = 3; d = 

4,5 
a = 4; b = 5,25; c = 

6,5 
a = 5,8; b = 7; c = 7 

Qualidade do 
Solo % [0 100] 

Em degradação Em recuperação Produtivo 
a = 0; b = 0; c = 15; d = 

30 
a = 30; b = 50; c = 

70 
a = 70; b = 85; c = 100; d 

= 100 
Fonte: Os Autores. 

 
Figura 3 – Representações das funções de pertinência das variáveis de entrada na Fuzzy Logic 

Toolbox 

 
Fonte: Os Autores. 
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Figura 4. Representação das funções de pertinência da variável de saída na Fuzzy Logic Toolbox 
 

 
Fonte: Os Autores. 

 

Após a determinação de todas as variáveis, pode ser observado na Figura 

5 o  sistema de inferência fuzzy resultante da modelagem. 

 

Figura 5 – Representação da modelagem fuzzy para avaliar a qualidade do solo Fuzzy Logic Toolbox 

 
Fonte: Os Autores. 

 

As 81 regras criadas para a modelagem fuzzy foram inseridas uma a uma 

na  ferramenta Fuzzy Logic Toolbox (Figura 6). 
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Figura 6 – Representação da base de regras na Fuzzy Logic Toolbox 

 
Fonte: Os Autores. 

 

Por fim, os valores de cada parâmetro químico do solo são adicionados ao 

sistema  e, a partir da análise conjunta dos dados, um valor numérico referente à 

qualidade do solo  para cada amostra analisada é gerada (Figura 7). 

 

Figura 7 – Representação de um cenário resultante da inserção das variáveis de entrada e o valor 

gerado de  saída para qualidade do solo na Fuzzy Logic Toolbox 

 
Fonte: Os Autores. 

 

Os resultados para todas as amostras estão dispostos na Tabela 4, a qual 

apresenta  os valores obtidos a partir da análise de 12 propriedades e de 3 áreas de 

mata-referencial de cada município. Para cada propriedade, analisou-se uma unidade 
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de recuperação (UR)  e uma unidade de referência (A_REF). As propriedades de nº 19, 

20 e 21 utilizaram como  área referencial as unidades de mata do município onde se 

localizam estas propriedades (nº. 22, 23 e 24), já que as mesmas dizem respeito ao 

uso anterior da terra, ou seja, a mata  secundária. 

Ainda com base na Tabela 4, observa-se que a modelagem fuzzy não 

apresentou tanta variação em relação aos valores de saída gerados, em que apenas 

7 (sete) dos resultados foram referentes à qualidade do solo em processo de 

degradação. O restante dos resultados mostrou qualidade do solo em processo de 

recuperação. Nenhum resultado  mostrou solo produtivo. 

 

Tabela 4 – Relação entre os dados das análises químicas e a qualidade do solo das propriedades 

Nº 
Id_Amo

stra 
Tipo 
Área 

Município 

teor_de
_P 
(mg_d
m3) 

materia_o
rganica 

(g_kg) 

CTC_efe
tivo_t 

(cmolc_
dm3) 

pH 
em_H2

O 

valor_qualid
ade_solo_% 

qualidade_solo 

1 ZLU_GN UR Garrafão 
do Norte 5.00 14.98 2.82 4.47 48,30% em_recuperacao 

2 ZLU_GN A_REF 
Garrafão 
do Norte 

3.67 17.19 3.24 4.67 50,00% em_recuperacao 

3 ONI_BR UR Bragança 2.33 13.17 2.05 4.70 19,30% em_degradacao 

4 ONI_BR A_REF Bragança 2.00 12.03 1.37 4.70 12,80% em_degradacao 

5 UEN_CP UR 
Capitão 

Poço 
2.00 19.58 2.02 4.73 16,00% em_degradacao 

6 UEN_CP A_REF 
Capitão 

Poço 
2.00 20.47 2.24 4.83 40,20% em_recuperacao 

7 
ZPAL_G

N 
UR 

Garrafão 
do Norte 

4.33 14.39 3.15 4.53 50,00% em_recuperacao 

8 
ZPAL_G

N 
A_REF 

Garrafão 
do Norte 

3.67 14.28 2.94 4.67 50,00% em_recuperacao 

9 OLV_GN UR 
Garrafão 
do Norte 

2.67 15.23 2.65 4.77 50,00% em_recuperacao 

10 OLV_GN A_REF 
Garrafão 
do Norte 

2.00 14.20 2.87 4.87 50,00% em_recuperacao 

11 ZRT_GN UR 
Garrafão 
do Norte 

2.61 16.48 2.72 4.87 50,00% em_recuperacao 

12 ZRT_GN A_REF 
Garrafão 
do Norte 

1.98 15.27 2.31 5.40 39,20% em_recuperacao 

13 DAN_GN UR Garrafão 
do Norte 2.54 13.33 2.05 4.70 19,30% em_degradacao 

14 DAN_GN A_REF 
Garrafão 
do Norte 

2.42 15.09 2.27 5.10 36,80% em_recuperacao 

15 FIL_GN UR 
Garrafão 
do Norte 

2.93 15.23 2.45 4.80 47,20% em_recuperacao 

16 FIL_GN A_REF 
Garrafão 
do Norte 

3.81 16.70 2.21 4.70 32,80% em_recuperacao 
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17 CIC_BR UR Bragança 2.33 15.90 2.31 4.87 39,20% em_recuperacao 

18 CIC_BR A_REF Bragança 2.67 14.34 2.14 4.70 27,60% em_degradacao 

19 EDS_BR UR Bragança 2.00 18.55 2.30 4.63 38,60% em_recuperacao 

20 JGR_CP UR 
Capitão 

Poço 
4.33 15.15 2.94 4.30 38,60% em_recuperacao 

21 MAR_BR UR Bragança 2.76 15.60 2.40 4.81 44,40% em_recuperacao 

22 MAT_GN A_REF 
Garrafão 
do Norte 

7.33 15.31 3.85 5.20 50,00% em_recuperacao 

23 MAT_CP A_REF 
Capitão 

Poço 
3.67 17.48 2.98 4.10 24,20% em_degradacao 

24 MAT_BR A_REF Bragança 2.00 14.47 2.11 4.10 24,40% em_degradacao 

Fonte: Os Autores. 

 

6. CONCLUSÃO 

 

A abordagem fuzzy se mostrou aplicável na análise conjunta dos dados 

referentes  aos parâmetros químicos dos solos da Amazônia brasileira. Os resultados 

gerados pela modelagem fuzzy permitiram classificar o solo nos estados de: “em 

processo de degradação”, “em processo de recuperação” e “produtivo”. Tais 

classificações possibilitam ponderar matematicamente e de forma gradativa a 

situação, sem deixar de lado o uso de um vocabulário com formato mais humano e de 

fácil manipulação, como proposto pela lógica fuzzy. 

Os dados de saída tiveram maior frequência para os valores referentes ao solo 

“em processo de recuperação”, o que condiz com a análise parcial realizada pela 

especialista,  quando esta leva em consideração os dados de entrada inseridos, que 

mostram uma tendência para este tipo de solo. Esta pouca variação nos resultados se 

mostrou como uma  limitação durante o desenvolvimento da modelagem, pois o ideal 

seria uma maior  variabilidade de dados para uma análise mais ampla e completa dos 

resultados. Apesar desta pouca variação, foi possível observar que o processo de 

plantio de espécies  florestais nativas mostrou resultados positivos nas propriedades, 

apenas será necessário um maior tempo de observação nas unidades demonstrativas 

implantadas. 

A utilização da ferramenta de modelagem Fuzzy Logic Toolbox trouxe 

benefícios  para a construção da modelagem fuzzy, visto que facilita a modelagem de 

situações complexas, sem que seja necessária a construção de um sistema 

computacional ou utilização de uma linguagem de programação. 

A principal contribuição deste trabalho foi fornecer subsídios para tomada de 
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decisão em relação à recuperação e/ou conservação do solo de propriedades rurais 

na Amazônia brasileira, visto que o planejamento e a execução de qualquer medida 

(seja ela preventiva ou restauradora) necessita de uma análise mais sistemática e 

segura. Com isso, é possível dar suporte à análise de decisão de ações de 

restauração ecológica e impulsionar a aplicação de políticas públicas voltadas para 

preservação ambiental da Amazônia. 
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RESUMEN: En las últimas décadas la demanda del consumidor con respecto a los 
alimentos ha cambiado considerablemente, ya que cada vez busca productos que 
contribuyan directamente a su salud. En este sentido se ha planteado el 
aprovechamiento de las leguminosas de mayor consumo, tales como  frijol (Phaseolus 
vulgaris L.), soya (Glicine max L.), lenteja (Lens esculenta L.), chícharo (Pisum 
sativum L.) y garbanzo (C. arietinum L.), para la elaboración de productos análogos a 
los alimentos  de origen animal. Existe una variedad de estudios sobre el uso de las 
leguminosas, sin embargo, con respecto al garbanzo, hay poca información de su 
aprovechamiento. El garbanzo es una leguminosa de importancia comercial y ha sido 
consumido debido a sus propiedades nutricionales, representando una gran opción, 
principalmente por su alto contenido proteico. En estudios recientes, se han 
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incorporado proteínas, aislados proteicos y harina de garbanzo a diversas 
formulaciones para mejorar su valor nutricional, así como sus características 
funcionales y fisicoquímicas, (Aguilar y Vélez 2013). El objetivo de la investigación fue 
identificar las propiedades nutrimentales y funcionales de las variedades de garbanzo 
(C. arietinum L.) Costa 2004, Blanoro y Blanco Sinaloa para una caracterización 
detallada de su composición química. 
 
PALABRAS-CLAVE: Bromatológico; Cicer arietinum; Funcional; Alimentos. 
 
RESUMO: Nas últimas décadas, a demanda dos consumidores por alimentos mudou 
consideravelmente, pois eles estão cada vez mais procurando produtos que 
contribuam diretamente para sua saúde. Neste sentido, o uso das leguminosas mais 
consumidas, tais como feijão (Phaseolus vulgaris L.), soja (Glicine max L.), lentilhas 
(Lens esculenta L.), ervilhas (Pisum sativum L.) e grão-de-bico (Cicer arietinum L.), foi 
proposto para a produção de produtos similares a alimentos de origem animal. Há uma 
variedade de estudos sobre o uso de leguminosas, porém, no que diz respeito ao grão 
de bico, há poucas informações sobre sua utilização. O grão de bico é uma 
leguminosa comercialmente importante e tem sido consumido devido às suas 
propriedades nutricionais, representando uma ótima opção, principalmente devido ao 
seu alto teor protéico. Em estudos recentes, proteínas, isolados de proteínas e farinha 
de grão de bico foram incorporados em várias formulações para melhorar seu valor 
nutricional, assim como suas características funcionais e físico-químicas (Aguilar e 
Vélez 2013). O objetivo da pesquisa era identificar as propriedades nutricionais e 
funcionais das variedades de grão de bico (C. arietinum L.) Costa 2004, Blanoro e 
Blanco Sinaloa para uma caracterização detalhada de sua composição química. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Bromatológico; Cicer arietinum; Funcional; Alimento. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

A nivel mundial, el garbanzo se consume principalmente como grano y el modo 

de  prepararlo está determinado por factores étnicos y regionales. En algunas 

partes del mundo, especialmente en Asia y África, el garbanzo se utiliza para la 

preparación de guisos, sopas, ensaladas y además se consume asado, cocido, salado 

y fermentado. Estas diferentes formas de consumo ofrecen a las personas una valiosa 

nutrición y beneficios potenciales para la salud (Aguilar y Vélez  2013). El garbanzo 

(Cicer arietinum L.) es el tercer cultivo leguminoso más importante en el mundo. Se 

reconocen dos tipos de garbanzo cultivado, Kabuli y Desi, cuyas diferencias se 

relacionan con características de la semilla, de la planta y del comportamiento a nivel 

general frente a factores adversos bióticos y abióticos. En los últimos años, los 

principales productores a nivel mundial fueron Australia, México e India, el primero de 

ellos con mayor producción en tipo Desi y los últimos en Kabuli (ESPECHE et al., 

2014). La composición química del garbanzo muestra un alto contenido de grasa y 

fibra, mientras que la cantidad de proteína permanece alrededor del 22%. La calidad 

de las proteínas del garbanzo hidrolizado y los aislados se han explorado con el 

fin de mejorar su calidad nutricional (Aguilar y Vélez, 2013). La ventaja de las proteínas 

de las legumbres  con respecto a las proteínas de ciertas carnes como la de cerdo es 

su riqueza en aminoácidos de más fácil digestión. La riqueza de proteínas y ácidos 

nucleicos está considerada como un antídoto natural contra el envejecimiento al ser 

capaz de renovar las células de nuestro cuerpo (Peralta y Veas 2014). El garbanzo es 

una gran fuente de carbohidratos y proteínas, tanto que representan alrededor del 

80% del peso seco total del grano (CARRERAS et al., 2016). Esta legumbre es una 

fuente muy importante de hidratos de carbono los cuales son nutricionalmente muy 

beneficiosos y su contenido varía entre  51-65% en el tipo Desi y 54-71% en el tipo 

Kabuli. Las principales clases de carbohidratos son: monosacáridos, disacáridos, 

oligosacáridos y polisacáridos, (CARRERAS et al., 2016). Se ha reportado que el 

contenido de almidón total en la semilla de garbanzo es de 525 g/kg base seca y 

aproximadamente el 35% del almidón total se considera almidón resistente y el resto 

es el almidón  disponible. El almidón del garbanzo contiene amilosa que varía entre 30 

y 40%, esto se ha asociado con la digestibilidad del almidón in vitro, debido a que 

contiene almidón de menor digestibilidad (almidón resistente) en comparación con el 

almidón de los cereales (Aguilar y Vélez, 2013). El garbanzo presenta mayor 



 
 

Brazilian Journal of Animal and Environmental Research, Curitiba, v.4, n.4, p. 5647-5655 out./dez. 2021. 222 

contenido de aceite (lípidos) que otras legumbres. La concentración total de lípidos en 

los tipos Desi y Kabuli oscila entre 2,9% a 7,4% y 3.4% a 8.8% respectivamente, 

(Carreras et al., 2016). El garbanzo presenta mayor contenido de grasa que otras 

leguminosas. El contenido total de lípidos en el garbanzo comprende principalmente 

ácidos grasos poliinsaturados (62-67%), ácidos grasos mono-insaturados (19-26%) y 

grasas saturada (PERALTA et al., 2014). Las propiedades funcionales se definen 

como “cualquier propiedad fisicoquímica de los polímeros que afectan y modifican 

algunas características de un alimento y que contribuye a la calidad final del producto”. 

Las propiedades funcionales más importantes de las proteínas que afectan a la 

apariencia, el color, la jugosidad, sensación en la boca y la textura de una gran variedad 

de alimentos, así como en las operaciones de corte, picado, mezcla, formación de 

masa, fibras y el transporte de materiales  alimenticios son capacidad de retención de 

agua, estabilización de emulsión, capacidad espumante y estabilización de espuma, 

(Aguilar y Vélez, 2013). 

 

2. MATERIALES Y METODOS 

 

La metodología establecida para la determinación del análisis bromatológico 

que comprende determinación de cenizas, proteína, almidón, azúcares, fenoles y 

aminoácidos, fue tomada de (HERRERA et al., 2014) estandarizada para harinas de 

garbanzo. Para la obtención de las harinas se utilizaron tres variedades comerciales 

de garbanzo, Costa 2004, Blanoro y Blanco Sinaloa; las cuales se molieron en un 

molino manual y se pasaron por un tamiz con apertura de 420 micrones para obtener 

partículas pequeñas. La determinación de humedad de las harinas se realizó 

mediante una termobalanza marca OHAUS, Mod MB35, a una temperatura de 110°C. 

La cuantificación de ácidos grasos se hizo mediante la separación de ácidos grasos 

con hexano en equipo Soxhlet, a una  temperatura de 67°C por 5 horas; el contenido 

de ácidos grasos con la fórmula: 

% Ac. Grasos= (Peso ácidos grasos/peso muestra) (100). 

El porcentaje de cenizas se obtuvo al someter las harinas a una temperatura de 

550°C durante cuatro horas en una mufla FELISA Mod. PE-200 y se dejó enfriar 

durante 12 horas, la obtención de  porcentaje de cenizas (%) mediante la fórmula: 

 

% Cenizas =           x 100 Pce 
 

 

Pmf 
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Donde: 

Pce: Peso de cenizas. 

Pmf: Peso de muestra fresca. 

 

En la determinación de aminoácidos se preparó una curva de calibración 

empleando glutamina como aminoácido de referencia. Posteriormente se preparó un 

stock de concentración 5mg/mL (25 mg de glutamina en 5 ml de ácido sulfosalicílico 

al 3% p/v). Las lecturas se realizaron en un espectrofotómetro (Marca Thermo Scientific 

Modelo: G10SS UV-Vis) a una longitud de onda de 570 nm, (HERRERA et al., 2014). 

En la cuantificación de fenoles totales, se tomaron 50 mg de harina desengrasada, 

mediante una curva de calibración con 25 mg de ácido gálico, y se realizaron las 

lecturas en un espectrofotómetro (Marca Thermo Scientific Modelo: G10SS UV-Vis) a 

una longitud de onda de 725 nm (HERRERA et al., 2014). 

En el análisis de proteína mediante el método Kjeldahl, se pesaron 0.6 g, por 

duplicado de cada una de las variedades de garbanzo y las cuales fueron colocadas 

en los tubos para digestión Kjeldahl al cual también se le colocaron 20 mL de ácido 

sulfúrico (H2SO4) y las pastillas de catalizador Kjeldahl los cuales se colocaron por 

aproximadamente 2 horas en digestión hasta una coloración verde cristalina a una 

temperatura de 370°C. El destilado se tituló con ácido clorhídrico 0.1 N. por último se 

calculó el contenido de nitrógeno con la fórmula: 

 

Donde: 

Vmuestra: Volumen de la muestra. 

Vblanco: volumen del blanco. 

Nácido: Normalidad del ácido 

Z= equivalentes del ácido (HCL = 1) 

 

Para obtener el porcentaje de proteína se utilizó el factor de correlación 6.25. 

% Proteina = (%N)(6.25) 

Donde: 

%N: Porcentaje de nitrógeno. 
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La determinación de fibra cruda se realizó mediante el método gravimétrico 

Weende (Soest, 1973), se utilizó el equipo para determinación de fibra, el cálculo del 

porcentaje de fibra mediante la siguiente fórmula: 

 

 

Donde: 

F1= Peso de crisoles a 105°C 

F2= Peso crisoles a 550°C 

F0= Peso de la muestra 

 

Para la cuantificación del azúcares y almidón, se utiliza la técnica por el método 

de Antrona,  que se basa en una reacción ácida de ácido sulfúrico y Antrona; al 

momento de la reacción con los azúcares y almidón presentes en la muestra se torna 

una coloración verde agua y se realizan las lecturas de absorbancia en un 

espectrofotómetro (Thermo Scientific G10SS UV-Vis) a 625 nm (Herrera et al., 2014). 

El análisis microbiológico de la harina de las tres variedades de garbanzo se 

consideró la NOM-113-SSA1-1994 para coliformes totales, la NOM-111-SSA1-1994 

en hongos, levaduras y mesófilos aerobios la NOM-092-SSA1-1994 en las cuales se 

hizo la preparación de las diluciones de acuerdo a la NOM-110-SSA1-1994. Los 

análisis tecno funcionales Capacidad de retención de agua (CRA), absorción de agua 

(CA), capacidad de retención de aceite (CRAc), capacidad de hinchamiento (CH), 

capacidad espumante (CE) se realizaron de acuerdo a Aguilera (2009). En cada una de 

las determinaciones, se utilizó un diseño experimental completo al azar, con tres 

repeticiones;  se realizó un análisis de varianza y la comparación de medias de Tukey 

con una alpha de 0.05. 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En la tabla 1, se muestran los resultados de los análisis, donde se observan 

diferencias estadísticamente significativas solo en el contenido de proteína, en el que 

la variedad Blanco Sinaloa tuvo valores de 25.02%, superiores a Costa 2004 con 

19.36% y Blanoro con tan solo 16.01%. 
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Tabla 1 – Composición química de variedade de garbanzo costa 2004, blanoro y blanco sinaloa. 
 

Composición % Costa 2004 Blanoro Blanco Sinaloa 

Humedad 10.79 a 10.79 a 10.20 b 

Cenizas 3.13 a 3.33 a 3.13 a 

Ácidos grasos 6.32 a 5.58 a 5.78 a 

Proteínas 19.32 b 16.01 c 25.02 a 

Azúcares 13.65 a 9.64 a 19.85 a 

Almidón 26.87 a 21.30 a 29.86 a 

Fibra 1.76 a 1.42 a 1.37 a 

Aminoácidos totales 36.39 a 21.29 b 36.47 a 
Valores medios con letra diferente en hileras, indican diferencia estadística significativa (Tukey, 

α=0.05). 
 

Con respecto a los demás componentes las diferencias solamente fueron 

numéricas, ya que estadísticamente fueron iguales. En el contenido de humedad 

Blanco Sinaloa tuvo el menor valor con un 10.20%, lo que se puede deber al tipo de 

almacenamiento y tiempo de cosecha de cada una  de las variedades de garbanzo. 

En el contenido de cenizas, la variedad Blanoro tuvo un 3.33%, siendo mayor a 

las otras dos  variedades. La concentración de ácidos grasos, en Costa 2004 tuvo un 

promedio de 6.32%, superior a Blanco Sinaloa y Blanoro. El contenido de 

carbohidratos: azúcares y almidón, la variedad Blanco Sinaloa mostró valores de 

19.85% y 29.86% respectivamente, siendo mayores a Costa 2004 y Blanoro, mientras 

que Costa 2004 mostró un contenido de fibra de 1.76% (cuadro 1). Los datos difieren 

de los reportados por Herrera et al. (2014), en donde el contenido de azúcares en 

Costa 2004 y Blanoro fueron de 10.97 y 12.7%, mientras que el contenido de almidón 

los valores reportados fueron 38.43 y 46.51% para las variedades Costa 2004 y 

Blanoro, respectivamente. 

Las variedades de las harinas de garbanzo mostraron diferencia significativa en 

el contenido de aminoácidos totales con valores de Costa 2004 36.39%, Blanoro 

21.29% y Blanco Sinaloa 36.47% siendo las variedades de Costa 2004 y Blanco 

Sinaloa las cuales no mostraron diferencia significativa respecto a la variedad de 

Blanoro esto pudo deberse al contenido de proteína de cada una de las variedades 

de las harinas de garbanzo. Estos cambios en la cuantificación de la composición 

química se pueden atribuir al manejo del cultivo en campo (Aguilera, 2009). 
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Figura 1 – Análisis microbiológicos de las harinas de garbanzo costa 2004, blanoro y blanco 

sinaloa coliformes (a), hongos y levaduras (b). 

 
En el análisis microbiológico de las tres variedades de garbanzo Costa 2004, Blanoro y Blanco 

Sinaloa no se presentó desarrollo de microorganismos que puedan dañar la salud del ser humano 

gracias a su buen manejo desde la cosecha hasta su almacenamiento (Figura 1). 

 

El porcentaje de fenoles totales en las tres variedades de harina de garbanzo 

no presentaron diferencia significativa con datos de 5.65% Costa 2004, 5.57% 

Blanoro, 5.34% Blanco Sinaloa (tabla 2). 

 
Tabla 2 – Fenoles totales en las tres variedades de garbanzo costa 2004, blanoro y blanco sinaloa. 

 

Composición % Costa 2004 Blanoro Blanco Sinaloa 
Fenoles totales 5.65 a 5.57 a 5.34 a 

Valores medios con letra diferente en hileras, indican diferencia estadística significativa (Tukey, 

α=0.05). 

 

Sin embargo, presentaron diferencia numérica siendo la variedad de Costa 

2004 la cual presentó mayor porcentaje de fenoles totales y Blanco Sinaloa presentó 

menor cantidad de fenoles lo cual representa que las harinas de garbanzo de las tres 

variedades presentan bajos contenidos de fenoles totales por lo cual la formación de 

complejos de los fenoles totales con las proteínas y los carbohidratos serán bajos por 

lo tanto la interferencia con la digestibilidad será baja. Por lo tanto, las tres variedades 

de harina podrán ser consumidas. De acuerdo con las pruebas tecnofuncionales: 

capacidad de retención de agua (CRA), absorción de agua (CA), capacidad de 

retención de aceite (CRAc), capacidad de hinchamiento (CH), capacidad espumante 

(CE), las harinas de las diferentes variedades no obtuvieron diferencias estadísticas 

significativas en la capacidad de absorción y retención de agua, capacidad de 

retención de aceite, capacidad de hinchamiento, capacidad espumante y gelificación 

lo cual indica que estas harinas pueden ser utilizadas para la elaboración de alimentos. 

A B 



 
 

Brazilian Journal of Animal and Environmental Research, Curitiba, v.4, n.4, p. 5647-5655 out./dez. 2021. 227 

4. CONCLUSIONES 

 

Las harinas de garbanzo Blanco Sinaloa, Blanoro y Costa 2004 resultaron 

adecuadas para la  producción de alimentos con altos contenidos de nutrientes para 

el consumo humano, los cuales pueden aportar gran valor nutritivo, considerando a 

Blanco Sinaloa con valores altos de proteína, almidón y azúcares con valores de 

25.02%, 19.85% y 29.86% respectivamente. 

En las tres variedades de garbanzo Costa 2004, Blanoro y Blanco Sinaloa no 

se presentó crecimiento de hongos y levaduras, coliformes totales y mesófilos 

aerobios. Las tres variedades de harinas no presentaron diferencias en las 

propiedades tecno-funcionales esto se debió a que probablemente las tres diferentes 

harinas presentaban un tamaño igual de partículas, además de que presentaron altos 

niveles de proteínas las cuales están relacionas con las propiedades tecno- 

funcionales de las harinas. Las tres variedades de harinas presentaron bajos 

contenidos de fenoles totales por lo tanto pueden ser consumidas sin ningún riesgo a 

la salud. 
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