
   



 

A Mostra de Iniciação Científica do CESURG é o momento de trazer para a 

comunidade acadêmica e regional os resultados dos trabalhos de iniciação 

científica desenvolvidos durante o ano por estudantes e professores. 

Apresentados e construídos no modelo de projetos integradores, consolidam 

o estudo e as experiências com trocas de saberes com outras pessoas e 

projetos. Além de proporcionar espaço de revisão e publicação para 

estudantes e projetos de outras IES. 

 

Objetivo Geral 

Permitir espaço de apresentação e discussão de projetos acadêmicos de 

iniciação científica com ênfase no tema tecnologia e desenvolvimento 

regional. 

 

Objetivos Específicos 

a) Propiciar espaço de trocas de saberes e de valorização de experiências de 

iniciação científica com a comunidade acadêmica e da região Norte do RS. 

b) Estímulo ao estudo, inovação, resolução de problemas e solução de 

desafios reais com o uso da ciência para o desenvolvimento pessoal e 

profissional de discentes e docentes. 

c) Criar ambiente para o uso racional de saberes, para progresso da 

comunidade em geral. 
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1 CIÊNCIAS AGRÁRIAS 
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1. ACIONAMENTOS DE PROAGRO NAS SAFRAS DE 2016/17, 2017/18 E 2018/19: 

UM ESTUDO DE CASO 

 

James Matheus Ossacz Laconski1 

Paulo Henrique da Silva Nogueira2 

Maria Lídia Kerniski Costa3 

Leticia Mazur4 

Andricia Verlindo5 
RESUMO 
 
O presente estudo objetiva relatar os acionamentos de Proagro no Escritório Plantar 
que ocorreram durante as safras de 2016/17, 2017/18 e 2018/19, evidenciando os 
sinistros que levaram a esses acionamentos. O menor acionamento de Proagro se 
deu na safra de 2016/17 com nove, seguido por 2018/19 com 21 e 2017/18 com 22 
acionamentos. Na safra de 2016/17 a cultura de maior acionamento foi o milho, 
ocasionado pelos fenômenos de seca (2), granizo (1) e geada (1); em sequência 
estava a cultura do trigo, a qual teve seu acionamento em função de granizo; por fim, 
o feijoeiro teve apenas um relato em 2016/17. Em 2018/19 maiores acionamentos 
ocorreram para o trigo, com 17 relatos nos municípios de Pitanga (11), Nova Tebas 
(3), Manoel Ribas (2) e Santa Maria (1), ocasionados principalmente por chuva 
excessiva (9) e Seca (8). Na safra agrícola 2017/18 o Proagro foi mais acionado na 
cultura do trigo, com 14 registros, ocasionados em sua totalidade pela seca. Em 
seguida têm-se a soja, que teve 3 relatos, causados por chuva excessiva; feijão (2), 
pela mesma intempérie; cevada (2), por seca, e milho (1) por chuva excessiva. Os 
resultados do estudo indicam que a cada safra agrícola às culturas podem ser 
influenciadas por diferentes intempéries climáticas, as quais são as principais 
causas de acionamentos de Proagro em Pitanga (PR) e região, e além disso o trigo é 
a cultura que mais apresentou acionamentos nos anos avaliados. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

 

A agricultura é um ramo de risco, onde os produtores precisam  tomar  duras 

                                                     
1 Acadêmico do Curso de Engenharia Agronômica da Faculdade do Centro do Paraná (UCP). E-mail: 
james-matheus@hotmail.com. 
2 Acadêmico do Curso de Engenharia Agronômica da Faculdade do Centro do Paraná (UCP). E-mail: 
paulo.nogueira@ucpparana.edu.br 
3 Acadêmica do Curso de Engenharia Agronômica da Faculdade do Centro do Paraná (UCP). E-mail: 
maria.costa@ucpparana.edu.br 
4 Acadêmica do Curso de Engenharia Agronômica da Faculdade do Centro do Paraná (UCP). E-mail: 
leticia.mazur@ucpparana.edu.br 
5  Doutora em Produção Vegetal, Faculdade do Centro do Paraná. (UCP). E-mail: 
prof_andriciaverlindo@ucpparana.edu.br 
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decisões, em situações de incertezas, pois enfrentam mudanças no clima, pragas, 

variações no preço, ausência de insumos, doenças e demais aspectos sociais e 

macroeconômicos. Tais fatores infligem na capacidade de cobrimento de custos e 

despesas, podendo impactar na estabilidade da atividade agrícola (PAREDES, 2016). 

Devido a esse risco inerente, os produtores necessitam buscar 

constantemente mecanismo gerenciais e institucionais que possam aliviar situações 

de sinistro. No Brasil existem estratégias públicas e privadas que auxiliam na gestão 

do risco agrícola. De modo privado, têm-se o seguro rural, um método de indenização 

de perdas com base no custeio, produtividade e faturamento, cobre uma vasta gama 

de culturas, e suas operações são realizadas por seguradoras, supervisionadas pela 

SUSEP (Superintendência de Seguros Privados) (BRISOLARA, 2013). 

Quanto aos mecanismos públicos, pode-se citar vários, sendo aqueles que se 

compreendem na PGPM (Política de Garantia de Preços Mínimos), como a AGF 

(Aquisição do Governo Federal), COVPA (Contrato de Opções de Vendas de Produtos 

Agrícolas), PEPRO (Prêmio Equalizador Pago ao Produtor), PROP Prêmio de Risco de 

Opção Privada, PESOJA (Prêmio para Equalização do Valor de Referência da Soja em 

Grãos), entre outros (SCHWANTES, 2015; BRISOLARA, 2013; BACHA, 2004).  

Além desses mecanismos que servem de apoio à comercialização, há também 

políticas públicas relacionadas ao mercado de seguros agrícolas. De modo privado 

têm-se o PSR (Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural), um meio de 

subvenção dos prêmios de seguros agrícolas pagos pelos produtores. De maneira 

pública, têm-se três programas que são coordenados pelo Governo Federal, os quais 

cobrem a produção e os custos com a produção dos participantes, são eles: GS 

(Garantia Safra), PROAGRO (Programa da Atividade Agropecuária) e o PROAGRO 

Mais (PAREDES, 2016). 

O Proagro busca evitar a falta das operações de crédito agrícola, ocasionadas 

por riscos da agricultura. Nesse programa, os produtores pagam um prêmio ao 

Governo Federal, de modo que este se torne um tipo de seguradora que arcará as 

despesas em situações de sinistro (MAIA et al., 2010). 

Diante disso, objetiva-se com o presente estudo relatar os acionamentos de 

Proagro no Escritório Plantar que ocorreram durante as safras de 2016/17, 2017/18 

e 2018/19, evidenciando os sinistros que levaram a esses acionamentos. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O trabalho foi conduzido com os dados do Escritório Plantar. Inicialmente 

delimitou-se as culturas abordadas, por meio dos registros de acionamentos de 

Proagro, estes foram separados conforme o ano de acionamento, se nas safras de 

2016/17, 2017/18 e 2018/19 e conforme o sinistro que levou ao acionamento. Para 

cada uma das culturas, soja, trigo, milho e feijão, foram utilizados 10 registros de 

acionamentos para cada safra. 

Com isso, buscou-se aliar os sinistros que levaram aos acionamentos com 

dados climatológicos, de precipitação, incidência de granizo e geadas, que 

justifiquem à necessidade da utilização do Proagro. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Dentre as safras em que realizou-se os estudos, o maior acionamento de 

seguro se deu na safra de 2017/18, com 22 acionamentos, em seguida têm-se a safra 

de 2018/19 e 2016/17 as quais apresentaram 21 e 9 acionamento de Proagro (Figura 

1). 

Figura 1. Incidência de acionamentos de Proagro nas safras de 2016/17, 2017/18 e 

2018/19 

 

              Fonte: Do autor. 

 

Na safra de 2016/17 o principal sinistro foi o granizo, o qual foi responsável 

por 5 dos acionamentos, seguido pela condição de seca (2), chuva excessiva (1) e 

geada (1) (Figura 2). 
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Figura 2. Sinistros ocorridos na safra de 2016/17 que levaram ao acionamentos de 

Proagro nas safras de 2016/17, 2017/18 e 2018/19 

 

 

          Fonte: Do autor. 

 

Para 2017/18, a condição de seca foi a maior responsável pelos sinistros, 

causando 16 acionamentos, além disso, outro fator de responsabilidade foi a chuva 

excessiva que ocasionou 6 sinistros que levaram ao Proagro (Figura 3).  

 

Figura 3. Sinistros ocorridos na safra de 2017/18 que levaram à acionamento de 

Proagro 

 

             Fonte: Do autor. 

 

Em 2018/19 a maior utilização do Proagro se deu por conta da seca (12), 

seguida pela chuva excessiva (9) (Figura 4). 

 

Figura 4. Sinistros ocorridos na safra de 2018/19 que levaram ao acionamento de 

Proagro 
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              Fonte: Do autor. 

 

Com relação às culturas, nos 3 anos agrícolas de avaliação foi possível 

verificar que a maior incidência de acionamentos de Proagro se deu na cultura do 

trigo, com 35 acionamentos, de um total de 52, seguido pelo milho (6), soja (5), feijão 

(3), cevada (2) e milho 2ª safra (1) (figura 5). Resultados que se assemelham à 

Almeida (2016), o qual relatou que em 2015, o trigo estava entre as culturas mais 

atingidas por sinistros. O autor demonstra que de 12.853 casos de acionamento de 

Proagro, 8.075 foram decorrentes de sinistros que ocorreram em lavouras de trigo. 

 

Figura 5. Culturas com acionamentos de Proagro nas safras de 2016/17, 2017/18 e 

2018/19

Fonte: Do autor. 

 

Na safra de 2016/17 o trigo se destacou como a cultura que mais provocou 

acionamentos do Proagro (4), seguido pelo milho (3), milho 2ª safra (1) e feijão (1) 

(figura 6).  
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Figura 6. Culturas que tiveram acionamento do Proagro na safra de 2016/17

 

Fonte: Do autor. 

 

Para 2017/18 o trigo apresentou 14 acionamentos, a soja proporcionou três, 

feijão e cevada dois e milho com apenas um (figura 7). 

 

Figura 7 - Culturas que tiveram acionamento do Proagro na safra de 2017/18

 

Fonte: Do autor. 

 

Em 2018/19 o trigo também se destaca, com 17 acionamentos, seguido pela 

soja (2) e milho (2) (figura 8). De acordo com o SIMEPAR (2020) os meses de inverno 

são caracterizados por baixos valores de chuvas, historicamente as chuvas 

acumuladas variam de 80 a 100 mm em junho, de 40 a 50 mm em julho, agosto com 

valores médios variando entre 60 a 80 mm e setembro de 80 a 100 mm, o que justifica 

os maiores acionamentos para a cultura do trigo em todas as safras.  
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Figura 8. Culturas que tiveram acionamento do Proagro na safra de 2018/19

 

Fonte: Do autor. 

 

Com relação aos municípios, Pitanga é o que mais possuiu acionamentos de 

Proagro, com 32 nas três safras avaliadas. Em sequência têm-se Nova Tebas (8), 

Santa Maria (6), Boa Ventura de São Roque (3), Manoel Ribas (2) e Turvo (1) (figura 

11). Os maiores acionamentos em Pitanga, podem ser atribuídos à localidade do 

escritório em que foram adquiridos os dados, o qual se localiza em Pitanga 

 

Figura 9. Acionamentos de Proagro nas safras de 2016/17, 2017/18 e 2018/19 em 

cada município 

 

  Fonte: Do autor. 

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Os resultados do presente estudo indicam que a cultura do trigo foi a que mais 

trouxe acionamentos de Proagro nos anos de avaliação; que a safra de 2017/18 foi a 
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que possuiu maiores registros de acionamentos de Proagro e que o município de 

Pitanga foi o que apresentou maior registro de acionamentos do programa.  
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RESUMO 
 
Durante o período de controle de custos no qual nos encontramos, este trabalho se 
baseia na comparação dos gastos mensurados em 2014 e será repetido nos dias 
atuais, usando como uma propriedade de gado leiteiro em Rondinha-RS. Para 
analisar o custo das ferramentas utilizadas na produção de vacas, os lucros ou 
declínios na propriedade obtidos durante um determinado período, serão avaliadas a 
redução da propriedade, o controle e a análise de custos. Com o desenvolvimento da 
tecnologia, há cada vez menos demanda por mão de obra, e os produtores rurais 
tentam se adaptar e trazer novidades em suas propriedades, o que promove o 
desenvolvimento, aumenta os lucros e cuida dos agricultores. Nesse sentido, este 
trabalho não apenas analisa os gastos, mas também comprova os benefícios da 
implementação de um sistema de mensuração de custos na produção de leite da 
propriedade em estudo.  
Palavras-chave: Bovinocultura. Leite. Custo. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Em tempos de contenção de custos, o presente trabalho é baseado em um 

comparativo de gastos realizado primeiramente em 20146 e que será repetido nos 

dias atuais, utilizando como local de estudo uma propriedade de bovinocultura no 

município de Rondinha-RS. Visando a análise de custos dos implementos utilizados 

na criação do gado leiteiro, será avaliado onde a propriedade obteve mais lucro ou 

                                                     
1 Artigo apresentado como requisito para participação na Mostra de Iniciação Científica do CESURG 
ao Centro de Ensino Superior Riograndense - CESURG. 2020. 
2 Acadêmico do curso Medicina Veterinária do Centro de Ensino Superior Riograndense - CESURG.  E-
mail: jordanamaroso@cesurg.com 
3 Acadêmico do curso Medicina Veterinária do Centro de Ensino Superior Riograndense - CESURG.  E-
mail: maanedalmas@cesurg.com 
4Acadêmico do curso Medicina Veterinária do Centro de Ensino Superior Riograndense - CESURG.  E-
mail: patriciapolla@cesurg.com 
5 Doutor em Ciência Animal – Universidade do Estado de Santa Catarina- UDESC. Professor do Centro 
de Ensino Superior Riograndense - CESURG.   
6 Estudo realizado como Trabalho de Conclusão de Curso de Ciências Contábeis (UPF), por Ana Paula 
Cumerlatto. Disponível em: http://repositorio.upf.br/handle/riupf/545. Acesso em: 22 jun. 2020. 
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um declínio em certo período, onde teve a redução de custos, controle de gastos e 

analisando despesas, como: medicamentos; vacinas; inseminação; manutenção; 

conservação; limpeza; consumo de água; energia elétrica; rações concentradas; 

equipamentos e instalações; entre outros.  

Segundo o site Canal Rural,7 “Em 2018, a produção total de leite no Brasil 

cresceu 1,6%, com as regiões Sul e Sudeste respondendo, cada uma, por 34% da 

oferta nacional, estimada em 33,8 bilhões de litros.”. Assim, em relação a 2017, o 

número de vacas recuou 2,9% enquanto a produtividade subiu 4,7%, chegando a 

2.068 litros anuais por animal. Em um contexto mais específico, 

O Rio Grande do Sul produz anualmente um total de 4,5 bilhões de litros de 

leite o que posiciona o estado como o terceiro maior produtor do país, com 

aproximadamente 13,0% da produção nacional. Diariamente, são entregues às 

indústrias uma média de 11,3 milhões de litros para uma capacidade industrial 

instalada de 18,7 milhões de litros/dia.  O rebanho leiteiro gaúcho é composto por 1,3 

milhão de vacas, sendo predominantemente formado por raças europeias 

especializadas, Holandesa e Jersey, que, como raças puras, ou cruzadas entre si, 

representam 93,6% do material genético utilizado nas propriedades. (RIES, 2020, S/N) 

De modo geral, as pastagens rotacionadas são a forma mais comum para 

alimentar o rebanho. A área de pastagem depende da capacidade de investimento do 

produtor. As adubações para recuperar a fertilidade do solo precisam ser mantidas. 

A área máxima trabalhada no primeiro ano é definida pela seguinte equação: número 

de vacas em lactação dividido por dois, e o resultado deve ser dividido por dez, que é 

a lotação mínima de vacas por hectare, esperada em pastagens corretamente 

adubadas e manejadas. Por exemplo, um rebanho com média de 20 vacas em 

lactação ao longo do ano deve trabalhar no primeiro ano com um hectare de 

pastagem rotacionada. 

Cada propriedade deve definir qual o alimento volumoso será utilizado no 

período de menor produção das gramíneas forrageiras tropicais. As opções podem 

ser cana-de-açúcar, palma forrageira, feno ou silagens. O uso de alimentos 

                                                     
7  Dados disponíveis em: https://www.canalrural.com.br/noticias/pecuaria/leite/pecuaria-de-leite-
espera-crescer-cerca-de-2-em-2020/. Acesso em: 22 jun. 2020. 

https://www.canalrural.com.br/noticias/pecuaria/leite/pecuaria-de-leite-espera-crescer-cerca-de-2-em-2020/
https://www.canalrural.com.br/noticias/pecuaria/leite/pecuaria-de-leite-espera-crescer-cerca-de-2-em-2020/
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concentrados também é estudado caso a caso, considerando o nível de produção, a 

qualidade do volumoso e a viabilidade econômica local. (NEIVA, 2018, S/N).  

Nesse contexto, o trabalho tem por objetivo mensurar os custos para produzir 

um litro de leite, como: energia elétrica; alimentação das vacas (silagem; pasto; ração 

e sal mineral); pré e pós-dipping; detergente alcalino e ácido; inseminação artificial e 

entre outros; para avaliar onde a família pode reduzir gastos ou aumentá-los para a 

melhoria da qualidade do leite e assim, consequentemente, valorizar seu produto. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O presente estudo será baseado em analisar os custos que se tem para 

produzir um litro de leite. Onde diversos gastos serão averiguados e cada um deles 

será descrito. 

 

2.1 ENERGIA ELÉTRICA 

 

A energia elétrica é utilizada para ligar a ordenhadeira, refrigerar o leite no 

resfriador, ligar cerca elétrica para que as vacas mantenham-se em seu devido 

piquete de pastagem, dentre outros gastos de energia elétrica. 

 

2.2 SILAGEM 

 

A silagem é o alimento volumoso básico para as vacas. Ela pode ser feita a 

partir de milho, trigo ou outras gramíneas. Dessa forma, Leite (2006, apud Api et al. 

2014, p. 387) diz que: “em países com a pecuária desenvolvida, a utilização de 

silagem na alimentação do gado é prática rotineira, sem dúvida um bom alimento, 

barato e de qualidade nutritiva para suplementar o rebanho, não só em períodos de 

escassez, mas também na forma de complementação alimentar durante todo o ano. 

Vacas em lactação necessitam de forragem de boa qualidade na dieta, para a 

maximização da sua produção, manutenção da saúde e sustentação de um ambiente 

ruminal estável.”  

2.3 ALIMENTAÇÃO 
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A alimentação não consiste apenas em silagem, deve ser composta também, 

de uma ração de boa qualidade, que varia de acordo com as necessidades 

nutricionais do rebanho. Nesse quesito, há novamente o gasto de diesel no trator, 

pois a silagem é retirada do silo e fornecida para os animais O implemento 

denominado desensildadeira. 

 

2.4 CONSTRUÇÃO 

 

Instalações adequadas são cruciais para o bem estar animal e o bem estar dos 

trabalhadores, para assim atenderem a demanda. São de alto custo financeiro, porém 

retornam em saúde e qualidade de vida para o sistema de forma geral.  

 

2.5 MEDICAMENTOS 

 

Cada vez mais, as vacas são melhoradas geneticamente, aumentando sua 

produção leiteira, porém isso as deixa mais suscetíveis a doenças. Portanto, por 

vezes, os gastos com medicamentos são altos. Mas não se pode apenas tratar a vaca 

doente, é possível também prevenir algumas doenças como mastite, deslocamento 

de abomaso, tristeza e outras doenças. Essa prevenção pode ser feita através de 

inserção de tipos específicos de sais minerais, com complementos alimentares e 

outras diversas maneiras. 

 

2.6 REPRODUÇÃO 

 

A eficiência da bovinocultura de leite passa por um fator muito importante, que 

é a reprodução. O ideal é que se alcance o resultado de uma cria/vaca/ano, com 

intervalo entre partos de 12 a 12,5 meses, com um período de lactação de 10 meses, 

entretanto, para que isso seja possível, é preciso possuir uma boa genética e um bom 

manejo sanitário, nutricional e ambiental. (TRIANA; JIMENEZ; TORRES, 2012).  
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2.7 ITENS DE HIGIENIZAÇÃO 

 

Esse processo é de extrema importância para alcançar padrões de qualidade 

higiênica no leite e vai variar conforme o modelo de sistema de ordenha instalado na 

fazenda. Sabemos que poderemos encontrar no Brasil uma variedade de sistemas 

como: balde ao pé, transferidores e canalizados. A seguir abordaremos os principais 

elementos para uma boa higienização. 

 

2.7.1 PRÉ DIPPING 

 

O pré-dipping consiste na desinfecção dos tetos antes da ordenha e visa 

reduzir o número de bactérias neste local que possam contaminar o leite. O 

procedimento consiste na imersão dos tetos em soluções por aproximadamente 10 

segundos, a fim de diminuir a carga de microrganismos residentes no local. 

(LOCATELLI, P, F. J. 2016) 

 

2.7.2 PÓS DIPPING 

 

O pós-dipping é fundamental para remover a película de leite que permanece 

no teto após a retirada do conjunto de ordenha e auxilia na prevenção de infecções 

neste canal, recomenda-se a imersão de todos os tetos ao final de cada ordenha 

(pós-dipping), em produtos antissépticos por cerca de 5 a 10 segundos. Esse 

procedimento é útil principalmente na prevenção da mastite por microrganismos 

contagiosos.  

 

2.7.3 DETERGENTE ALCALINO CLORADO 

 

Apresentam em sua composição substâncias alcalinas, cuja função principal 

é atuar quimicamente na remoção de compostos orgânicos das superfícies dos 

equipamentos. Estes agentes não atuam sobre a pedra do leite. Entre os principais 

ingredientes estão: álcalis, fosfatos, umectantes, agentes quelantes e 

seqüestradores. Os agentes umectantes facilitam a penetração da solução e auxiliam 
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na remoção da proteína, visto que o cloro atua quebrando a proteína em peptídeos 

menores, os quais são mais facilmente removidos.(SANTOS, V. M. 2003) 

 

2.7.4 DETERGENTE ÁCIDO 

 

São produtos formulados com ácidos orgânicos, inorgânicos ou em 

combinação. Sua função principal é remover os fatores inorgânicos (pedra do leite). 

Sua ação química ocorre pela conversão de minerais insolúveis na água, tornando-

os solúveis e permitindo a sua remoção pelas soluções de limpeza. 

 

2.7.5 TOALHAS DE PAPEL 

 

Secar os tetos é fundamental, pois quando molhados prejudicam a qualidade 

do leite por ocorrer transporte de bactérias e resíduos de desinfetantes. 

Utilize papel-toalha descartável. Toalhas de pano podem ser meios 

de contaminação, podendo transmitir mastite de um teto para outro. (DELPRETE, E. 

S. 2019) 

 

2.8 PASTAGENS 

 

Como é sabido, um sistema de produção somente atingirá o seu potencial 

produtivo caso não existam limitações quanto aos fatores de produção. No caso da 

produção de leite, como aproximadamente dois terços dos custos de produção 

advém da alimentação, em se tratando de sistemas a pasto, as pastagens são de 

fundamental importância para que o sistema funcione de forma economicamente 

viável. 

      Nesse sentido, a proposta do trabalho é juntamente com a família produtora 

de leite, analisar os custos dos dias atuais e comparar com os anos passados, para 

então, ter a percepção das mudanças que ocorreram ao longo do tempo, com a 

chegada de novas tecnologias.  
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3. MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Na parte prática, esse trabalho analisamos os custos para a produção de um 

litro de leite em uma propriedade localizada no município de Rondinha/RS, 

comparando com os dados do trabalho já realizado na mesma propriedade por 

Cumerlatto (2014). 

A coleta de dados se dará a partir da observação de, por exemplo, notas fiscais 

dos meses de agosto, setembro e outubro de 2020, as quais serão fornecidas pelo 

proprietário. Além da entrevista com os mesmos para a melhor compreensão do 

método de produção empregado. 

Os gastos que serão analisados nesse trabalho são: o custo com os piquetes 

de pastagem (palanques, isolador, semente, fio elétrico, energia elétrica, trigo de 

pastejo, aveia, entre outros), higienização (pré dipping, pós dipping, toalhas de papel), 

ordenha (energia elétrica consumida pela ordenhadeira canalizada de quatro 

conjuntos, detergente alcalino, detergente ácido, água para higienização, energia 

elétrica para resfriar o leite), alimentação do gado (silagem, diesel para o trator, ração, 

sal mineral), água (energia elétrica para bomba do poço artesiano), depreciação 

(construções, trator, desensiladeira, palanques, ordenhadeira, resfriador,...), entre 

outros gastos que podem ser analisados durante as observações. 

Os dados coletados serão tabulados no Microsoft Excel, onde serão 

analisados para assim chegar ao resultado esperado ao final do trabalho que é 

demonstrar os custos da propriedade e analisar o rendimento da bovinocultura de 

leite. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Nessa ocasião, apresentaremos os dados coletados e os resultados obtidos 

com os proprietários do tambo de leite em cada uma das categorias de custos 

analisadas. 

Na tabela 1, apresentamos os gastos de preparação dos piquetes, para pastejo 

das vacas, em 2 períodos diários, de cerca de 7 horas cada um. Valores que foram 

considerados são: a depreciação do fio elétrico; dos palanques; dos isoladores; do 
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aparelho para manter as vacas em um piquete apenas e a energia elétrica consumida 

pelo aparelho supracitado. 

 

Tabela 1: insumos gastos na preparação dos piquetes 

 

Insumos Unidade de 

medida 

Quantidade Valor 

unitário  

Valor Total  Vida útil  Valor Diário  

Depreciação Fio 

Elétrico 

Metro 3000  R$ 73,50 R$ 441,00 730 dias R$ 0,60 

Depreciação 

Palanques 

Unidades 300 R$ 0,75 R$ 225,00 730 dias R$ 0,30 

Depreciação 

Isoladores 

Unidades 300 R$ 0, 05 R$ 15,00 730 dias R$ 0, 02 

Aparelho  Unidade 1  R$ 130,00 R$ 130,00 1095 

dias 

R$ 0,11 

Energia Elétrica 

Consumida 

KW/H 948 R$ 0, 21 R$ 199,08 180 dias R$ 1,10 

  

Na tabela 2, foram calculados os valores do plantel de vacas, de acordo com 

suas respectivas faixas etárias, levando em consideração o valor de mercado para 

uma vaca leiteira. 

 

Tabela 2: idade e valor dos animais 

 

Idade das vacas Unidade de 

medida 

Quantidade Valor unitário Valor Total  

24 a 36  Meses 7 vacas R$ 6.500,00 R$ 45.500,00 

37 a 48  Meses 17 vacas R$ 5.800,00 R$ 98.600,00 

49 a 60  Meses  6 vacas R$ 4.000,00 R$ 24.000,00 

 

Na tabela 3, foram calculados os valores de depreciação do plantel atual, de 

acordo com suas faixas etárias. Utilizou-se o valor unitário de cada faixa etária, 

multiplicou por 20% (taxa de depreciação anual de bovinos de leite) e o resultado foi 

dividido por 365 dias de um ano, dando um resultado para a faixa etária de 24 a 36 

meses de R$ 3,56, na faixa etária de 37 a 48 meses resultou em R$ 3,17 de 
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depreciação diária e na faixa etária de 49 a 60 meses resultou em R$ 2,19 de 

depreciação diária, utilizando-se dos mesmos cálculos. 

 

Tabela 3: valor diário de depreciação das vacas 

 

Idade das 

vacas 

Unidade de 

medida 

Quantidade Valor unitário Valor Total  Vida útil Valor 

diário 

24 a 36  Meses 7 vacas R$ 6.500,00 R$ 45.500,00 2190 dias R$ 3,56 

37 a 48  Meses 17 vacas R$ 5.800,00 R$ 98.600,00 2190 dias R$ 3,17 

49 a 60  Meses  6 vacas R$ 4.000,00 R$ 24.000,00 2190 dias R$ 2,19 

  

Na tabela 4, foram calculados os valores gastos para assegurar a higiene, e 

assim, manter uma boa qualidade no leite. Onde são utilizados: pré-dipping; pós-

dipping; papel toalha; o copo aplicador; detergente alcalino e detergente ácido. 

 

Tabela 4: valores diários gastos na higienização 

 

Insumos Unidade 

de medida 

Quantidade Valor 

unitário 

Valor total Vida útil Valor diário 

Pré-dipping Litros  20 L R$ 250,00 R$ 375,00 6 meses R$ 2,08 

Pós-dipping Litros 50 L R$ 890,00 R$1.335,00 6 meses R$7,41 

       

Papel toalha Pacote 0,4 / mês R$ 14,00 R$196,00 6 meses R$ 1,08 

Depreciação 

do copo 

aplicador 

Unidades 2 unidades R$ 45,00 R$ 90,00 6 meses R$ 0,50 

Detergente 

alcalino 

Litros 50 L R$ 400,00 R$ 600,00 6 meses R$ 3,33 

Detergente 

ácido 

Litros 20L R$ 250,00 R$ 325,00 6 meses  R$ 1,80 

 

Na tabela 5, foram calculados os valores gastos para o plantio do pasto, 

levando-se em consideração a semente e o adubo. O pasto é constituído 

maioritariamente de trigo Tarumã, porém apresenta 1 % de Azevém Nibbio. 

Tabela 5: valores gastos no plantio do pasto 
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Pasto Unidade de 

medida 

Quantidade Valor 

unitário 

Valor total Vida útil Valor diário 

Semente Sc 44 R$121,59 R$ 

5.350,00 

6 meses R$ 29,72 

Adubo Sc 25 R$ 75,90 R$ 

1.897,50 

6 meses R$ 10,54 

 

Na tabela 6, foram calculados os valores gastos com a inseminação artificial 

nos meses: maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro.  

 

Tabela 6: Inseminação artificial  

 

Mês Quantidade Valor 

unitário 

Valor total Vida útil Valor diário 

Maio 7 R$ 75,00 R$ 525,00 9 meses R$ 1,94 

Junho 6 R$ 75,00 R$ 450,00 9 meses R$ 1,66 

Julho 8 R$ 75,00 R$ 600,00 9 meses R$ 2,22 

Agosto 10 R$ 75,00 R$ 750,00 9 meses R$ 2,77 

Setembro 7 R$ 75,00 R$ 525,00 9 meses R$ 1,94 

Outubro 4 R$ 75,00 R$ 300,00 9 meses R$ 1,11 

 

Na tabela 7, foram calculados os valores gastos com ração concentrada 

paletizada nos meses: maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro. Pode-se 

perceber que, do mês de maio ao mês de outubro, houve um aumento R$ 0,56 no 

preço pago pelo quilograma da ração, fato esse, que reflete o aumento do valor das 

matérias-primas da ração, como milho e soja, por exemplo.  
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Tabela 7: Ração concentrada 

 

Mês Quantidade Valor 

unitário 

Valor total Duração Valor diário 

Maio 5.705,00 kg R$ 1,46 R$ 7.445,27 30 dias R$ 248,17 

Junho 5.705,00 kg R$ 1,53 R$ 8.728,65 30 dias R$ 290,95 

Julho 5.504,500 kg R$ 1,56 R$ 8.587,02 30 dias R$ 286,23 

Agosto 5.722,5 kg R$ 1,66 R$ 9.497,25 30 dias R$ 316,57 

Setembro 6.667,500 kg R$ 1,96 R$ 13.068,30 30 dias R$ 435,61 

Outubro 5.000 kg R$ 2,02 R$ 10.100,00 30 dias R$ 336,66 

 

Na tabela 8, foram calculados os valores gastos com sal mineral nos meses: 

maio; junho e julho, onde o valor do saco se concentrava em R$64,00. E agosto, 

setembro e outubro esse valor teve um aumento de 13,28% (R$ 72,50). 

 

Tabela 8: sal mineral 

 

Mês Quantidade Valor 

unitário 

Valor total Duração  Valor diário 

Maio 5 sacos R$64,00 R$320,00 30 dias  R$10,66 

Junho  5 sacos  R$64,00 R$320,00 30 dias  R$10,66 

Julho  5 sacos  R$64,00 R$320,00 30 dias  R$10,66 

Agosto 5 sacos  R$72,50 R$362,50 30 dias  R$12,08 

Setembro  5 sacos  R$72,50 R$362,50 30 dias  R$12,08 

Outubro 5 sacos  R$72,50 R$362,50 30 dias  R$12,08 

 

Na tabela 9, foram calculados os valores gastos com a silagem, analisando os 

gastos com: a máquina ensiladeira; cargas do caminhão; semente; adubo e lona para 

a cobertura do silo de armazenagem. Utilizou-se como valor para a vida útil, 6 meses, 

pois foi o período que a silagem feita durou.  
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Tabela 9: gastos gerais com silagem 

 

 Unidade Quantidade Valor 

unitário 

Valor total Vida útil  Valor 

diário 

Máquina  

Ensiladeira 

Horas 

Máquina 

2.8 R$ 380,00 R$ 1.064,00 6 

meses 

R$ 5, 91 

Caminhão Carga 7 R$ 90,71 R$ 635,00 6 

meses 

R$ 3,52  

Semente Sc 7 R$ 750,00 R$ 5.250,00 6 

meses 

R$ 29,16 

Adubo Sc  50 R$ 80,00 R$ 4.000,00 6 

meses 

R$ 22,22 

Outros 

insumos: 

(Lona) 

m²  70 R$ 1,75 R$ 200,00 6 

meses 

R$ 1,11 

 

Na tabela 10, foram calculados os valores gastos com a energia elétrica, 

somando os valores da energia consumida pelo resfriador e ordenha.  

 

Tabela 10: energia elétrica  

 

Gasto Unidade 

de medida 

 

Quantidade 

Valor 

unitário 

Valor total Vida útil Valor 

diário 

Energia 

elétrica 

resfriador 

KWH 1056 R$ 0,452 R$ 477,31 6 meses R$ 2,65 

Energia 

elétrica 

ordenha 

KWH 990 R$ 0,452 R$ 447,48 6 meses R$ 2,48 

 

Na tabela 11, foram calculados os valores gastos com os bens duráveis, 

somando os valores que foram gastos com: máquina desensiladeira; trator; 

tratadouro; sala de ordenha; resfriador e ordenha.  
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Tabela 11: Bens duráveis 

 

Bem Quantidade Valor unitário Valor total Duração Valor diário 

Máquina 

desensiladeira 

01 R$ 26.000,00 R$ 26.000,00 20 anos  R$ 3,29 

Trator 01 R$ 18.000,00 R$ 18.000,00 30 anos R$ 1,64 

Tratadouro 01 R$ 100.000,00 R$ 

100.000,00 

20 anos R$ 13,69 

Sala de 

ordenha 

01 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00 20 anos R$ 2,05 

Resfriador 01 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 15 anos R$ 1,82 

Ordenha 01 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 8 anos R$ 8,56 

 

Nas tabelas observamos os valores gastos durante o período de seis meses, 

podendo-se concluir que que há aumento em valores como por exemplo: o valor do 

litro de leite, o valor da ração, o valor do sal, onde o preço varia. 

Levamos em consideração a parte nutritiva desses animais, observamos que 

a ração como produto foi a que teve mais variação de custo durante os meses. No 

mês de setembro, no qual observou-se um aumento fora do padrão analisado, deu-

se por razão de ter havido a necessidade de divisão da quantidade da ração 

consumida mensalmente em duas remessas por questões logísticas do vendedor. 

Percebemos na tabela 12, o aumento do preço do litro de leite, após o mês de 

maio e em agosto onde o valor foi alterando, pois o preço voltou a subir. Em julho 

chegou a quase o valor de R$2,00, no mês de agosto o valor passou da casa dos R$ 

2,00. 

O leite está sendo muito valorizado, porém por algumas pesquisas feitas 

analisamos que esta valorização veio acompanhada da alta nos custos, como da 

ração por exemplo, pois como a soja e o milho no mercado externo ganhou elevação 

nos preços, a ração foi uma consequência que acabou igualando os custos da 

produção que acabam anulando o aumento dos ganhos obtidos.  
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Tabela 12: preço pago pelo litro de leite 

 

Mês Unidade Quantidade Valor unitário Valor total 

Maio Litros 18.060,000 R$ 1,32  R$ 23.839,20 

Junho Litros  19.250,000 R$ 1,72 R$ 33.110,00 

Julho Litros 20.564,000 R$ 1,95 R$ 40.099,80 

Agosto Litros 21.937,000 R$ 2,08 R$ 45.628,96 

Setembro  Litros 21.623,000 R$ 2,10 R$ 45.408,30 

 

Quantificamos na tabela 13, os valores obtidos através da observação dos 

gastos médios diários de cada mês. 

 

Tabela 13: Valores médios diários de gastos 

 

Meses Valor total de gastos. Gasto médio mensal. 

Maio R$426,38 R$12.791,40 

Junho R$468,89 R$14.066,70 

Julho R$464,73 R$13.941,90 

Agosto R$487,05 R$14.611,50 

Setembro R$615,25 R$18.457,50 

Outubro R$515,47 R$15.464,10 

 

 

7. CONCLUSÃO 

  

Após esse estudo, podemos observar que a propriedade possui uma boa 

gestão, pois observa-se em alguns meses mais de 100% de lucro.  

 Pode-se reduzir ainda mais os gastos procurando por tratamentos 

alternativos e preventivos como por exemplo homeopatia onde é de conhecimento 

geral que essa prática além de diminuir os gastos em cerca de 80%, gera também 

uma melhoria da qualidade de vida o que acarreta, por consequência, um aumento 

na produção leiteira e mais ganhos financeiros. 

 Os custos para produzir nos meses de maio, junho, julho, agosto e setembro, 

são respectivamente R$ 0,70, R$ 0,73, R$ 0,67, R$ 0,66, R$ 0,85, o que gera um custo 
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médio de R$ 0,722. No ano de 2014, após um estudo realizado na mesma propriedade 

concluiu-se que o gasto médio mensal era de R$ 0,59. 

 Dentre um dos pontos destacáveis para esse aumento é o custo atual da 

ração, porém a produtora acredita que não é viável realizar a troca da ração, pois em 

meses anteriores foram feitos testes com rações de menor qualidade e 

consequentemente menor valor porém, a perda na produção leiteira faz com que não 

haja vantagem econômica. 
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 3. ANÁLISE SENSORIAL DE SALAME: PRODUÇÃO DE RECEITA ARTESANAL 
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Resumo 

 

O trabalho aborda de forma básica e simplificada o processo de fabricação, 

maturação, fermentação e análise dos salames em Agroindústria do município de 

Sarandi. O projeto de pesquisa consistiu no desenvolvimento de um salame artesanal 

do Tipo Milano. E por meio de estudo e revisão de literatura se constitui a receita, 

fabricação artesanal e avaliação sensorial do mesmo. A massa cárnea foi embalada 

em tripa bovina reidratada com 35 a 40 mm de espessura, com peso médio das 

unidades de salame de 500 gramas. As unidades desse lote foram defumadas e 

aguardaram maturação de 4 semanas. Foram analisados os seguintes quesitos: cor, 

aroma, sabor, textura, tamanho de partículas, fatiabilidade, tempero e observações 

pelo consumidor. A receita experimental do Salame Tipo Milano foi aceita pelo 

consumidor com notas superiores a cinco (de 1 a 7), demonstrando que pode ser 

utilizado a receita proposta. O produto foi registrado pelo grupo de pesquisa para 

produção na Agroindústria com inspeção municipal. 

Palavras-chave: embutidos, análise sensorial, salame, tipo Milano. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A alimentação humana é constituída por produtos cárneos, pois são uma boa 

fonte de proteína animal, produção de energia, além de, possuírem valores biológicos 

altos, por fazerem parte composição e constituição de novos tecidos orgânicos, 

                                                     
1  Artigo apresentado como requisito para o Projeto Integrador ao Centro de Ensino Superior 
Riograndense - CESURG. Ano 2020. 
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II Acadêmica do curso de Medicina Veterinária do CESURG. E-mail: chainaramos@cesurg.com 
III Orientador e professor do CESURG. E-mail: paulomachado@cesurg.com 

mailto:analazaretti@cesurg.com
mailto:leticiascopel@cesurg.com
mailto:chainaramos@cesurg.com


 

50 | ANAIS DA MOSTRA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO CESURG – ANO 2020 

 

 

enzimáticos, fisiológicos, construtores ou reguladores do nosso organismo, além de 

serem uma grande fonte ácidos graxos essências, vitaminas do complexo e minerais. 

Para que estes produtos possam ser consumidos, é importante salientar a 

qualidade desses produtos, como corrobora Germano (2003), dizendo que para que 

haja uma boa saúde é fundamental que os alimentos produzidos em quantidade e 

qualidade apropriadas.  

A nível nacional, os produtos cárneos consumidos são, os cortes de frango, 

seguidos pela carne bovina e posteriormente a suína, alguns produtos que estão 

envolvidos neste consumo é o de embutidos, podendo ser eles cozidos, como é o 

caso da salsicha, fermentados os salames, salgados o charque, e frescos como o 

hambúrguer.  

A proposta deste trabalho consiste em avaliar a aceitação de um embutido 

tradicional feito de forma artesanal, utilizaremos analises sensoriais nesses 

embutidos, para ser feita essa análise, foi necessária obtenção de informações em 

fontes como livros, artigos e demais publicações com embasamento teórico sobre o 

assunto, todos estes citados nas referências bibliográficas. Todo esse processo de 

análises sensoriais, foi realizado juntamente com um questionário entregue aos 

consumidores das amostras, contendo nela as informações que seriam coletadas 

para análise. Informações contidas na ficha de análise, consistem nos ingredientes 

contidos no embutido, para que não ocorre nenhuma reação adversa a algum dos 

ingredientes contidos. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste artigo procuramos discutir como diferentes referenciais teóricos 

permitem que a análise sensorial de salames, o processo de análise de cada tipo de 

salame, que consiste em avaliar a aceitação de cada embutido tradicional sendo feito 

de forma artesanal. Tudo isso sendo realizado com análises sensórias e um 

questionário sendo entregue aos provadores com cada amostra de produto, 

contendo informações sobre os ingredientes contidos, tendo cautela para evitar 

algum tipo de reação aos que possuem algum tipo de reação a algum dos produtos. 

 



 

CESURG | 51 

 

 

2.1 PROCESSO DE PRODUÇÃO 

    

 Os embutidos são definidos como todos os produtos produzidos com carne 

ou órgãos comestíveis curados ou não, condimentados, cozidos ou não, defumados 

e dessecados ou não, possuindo envoltório natural ou artificial (BRASIL, 1997). A 

fabricação dos embutidos proporciona o aumento do prazo de validade das carnes, 

além de diferenciar a oferta de derivados (GEORGES, 2015). 

No Brasil, os embutidos crus, fabricados a partir de carne de suínos, bovinos 

ou aves, demonstram muita alteração na qualidade final no que se refere aos 

aspectos de apresentação, composição centesimal e valor nutritivo (GEORGES, 

2015).  Ainda que no passado o processo de cura fosse utilizado como uma forma de 

preservação da carne, hoje ele tem sido empregado para o aprimoramento da cor e 

do sabor dos produtos (JAY, 2005). Sendo assim, a cura é uma técnica de 

conservação amplamente utilizada desde a antiguidade para aumentar a validade de 

produtos alimentares (MARCO; NAVARRO; FLORES, 2006). 

De acordo com Jay (2005) os ingredientes usados na cura são o cloreto de 

sódio, açúcares como sacarose ou glicose e nitrito ou nitrato, sendo o ingrediente 

mais importante o cloreto de sódio. Além desses, alguns produtos podem conter 

coadjuvantes, tais como fosfatos, ascorbato ou eritorbato de sódio, sorbato de 

potássio, glutamato monossódico, proteínas vegetais hidrolisadas, lactases e 

temperos (JAY, 2005, p. 105). 

Os ingredientes acima mencionados resultam na melhoria das propriedades 

sensoriais, como sabor e aroma mais agradáveis, além de uma coloração vermelha 

ou rósea atraente (LIMA, 2016). A fermentação é um dos métodos mais antigos 

utilizados pelo homem como forma de transformação e conservação de alimentos. 

Vários produtos finais da fermentação, especialmente ácidos e álcoois, inibem o 

desenvolvimento de microrganismos patogênicos que podem contaminar os 

alimentos (TEIXEIRA, 2013; SIPP, 2015).  

 Para Jay (2005) os embutidos fermentados geralmente são categorizados 

como secos ou semi-secos, embora alguns possam ser classificados como 

intermediários. Embutidos secos contém de 30 a 40% de umidade, não são 

defumados ou processados a quente e normalmente são consumidos sem 



 

52 | ANAIS DA MOSTRA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO CESURG – ANO 2020 

 

 

cozimento. Os embutidos fermentados semi-secos são submetidos a tempos 

menores de secagem, contém em torno de 50% de umidade e são aquecidos a uma 

temperatura interna de 60°C a 68°C durante a defumação (JAY, 2005, p.111). 

O produto fermentado utiliza o crescimento controlado de microrganismos 

selecionados, resultando na modificação da textura, do sabor e do aroma. Dentre os 

tipos de fermentações utilizadas para produtos cárneos, a fermentação láctica é a 

mais empregada, no qual o ácido láctico é produzido pela ação das bactérias sobre 

os açúcares, abaixando o pH e fornecendo sabor característico ao produto. Dentre os 

produtos cárneos produzidos por este processo, o salame é um dos mais 

consumidos (BENEVIDES; NASSU, 2017). 

O processo de fabricação dos embutidos fermentados compreende a moagem 

da carne in natura e toucinho crus (em granulometria variável conforme o tipo de 

produto), a mistura com condimentos e alguns aditivos como sal, açúcar e agentes 

de cura, o embutimento em tripas, a maturação e a desidratação em condições 

controladas de temperatura e umidade (BRASIL, 2000; TEIXEIRA, 2013). 

O Brasil é conhecido como um grande produtor de embutidos crus 

fermentados, sendo que em cada região os produtos são produzidos de forma 

diferente. Essa diferença está associada ao calibre e ao grau de moagem dos 

ingredientes, ao período de maturação e se passou ou não pelo processo de 

defumação, além da composição e aos tipos de condimentos apresentados em cada 

embutido. A qualidade dos embutidos é determinada em relação à atividade de água, 

a umidade presente, quantidade de lipídios e açúcares que compõem o produto, além 

da cor e sabor característicos (CACCIOPPOLI et al., 2006; SIPP, 2015). 

 

2.2 ANÁLISE SENSORIAL DOS EMBUTIDOS 

 

As características principais da análise sensorial dos embutidos fermentados 

consistem no sabor, cor, textura. 
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2.2.1 SABOR 

 

Em relação a análise sensorial de sabor, ela é feita por quatro gostos básicos, 

doce, salgado, azedo e amargo, sendo estes sentidos na mucosa paladar, e na 

faringe, chegando nela através da trompa - de - Eustáquio. 

 O sabor característico dos embutidos fermentados secos é uma combinação 

de vários componentes voláteis e não-voláteis. Alguns têm origem nos condimentos 

adicionados e nos metabólitos derivados dos carboidratos, dos lipídios e das 

proteínas que se formam durante o período de fermentação e secagem. O 

crescimento de microrganismos não-patogênicos, associado à atividade enzimática 

da carne e dos ácidos graxos é, indubitavelmente, responsável pela maioria destes 

componentes. Outro fator de grande importância são as reações oxidativas, iniciadas 

por componentes metálicos presentes (STAHNKE, 1994; HENRIKSEN e STAHNKE, 

1997; HIERRO et al., 1997). 

  

2.2.2 COR 

 

 A cor vermelho-rósea brilhante, típica de produtos cárneos curados, é devido 

ao pigmento nitrosomioglobina. A rápida passagem do nitrito (NO2) a óxido nitroso 

(NO), que se liga ao anel pirólico da mioglobina, propicia condições favoráveis para 

formação deste pigmento. Para que se forme a cor vermelho-rósea, o óxido nitroso 

deve se ligar ao estado reduzido do ferro (Fe+2) (BACUS, 1984). Parte do NO é perdida 

pelo metabolismo das bactérias e na formação de gases. Assim, quando a passagem 

das formas nítricas for muito rápida, o produto pode não apresentar cor 

característica, pela falta de NO (TERRA, 1997). 

           

2.2.3 TEXTURA 

 

 A dureza e a coesividade são definidas como características mecânicas 

primárias de textura, e podem ser descritas como físicas e sensoriais. A física define 

a dureza como uma força necessária para estabelecer deformação. A coesividade, 

em conceito físico, representa o quanto a amostra pode se deformar antes de se 
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romper. Quanto às definições sensoriais, a dureza é a força requerida para comprimir 

uma substância entre os dentes molares, e a coesividade é o grau de quanto se 

comprime a substância entre os dentes antes que ela se rompa (ANDALZUA-

MORALES, 1994). 

     

2.2.4 ANÁLISE QUANTITATIVA 

 

 Entre os métodos de análise sensorial, a Análise Descritiva Quantitativa (ADQ) 

é a que descreve e quantifica os atributos sensoriais de um produto (GILLETTE, 1984), 

isto é, descreve as propriedades sensoriais dos produtos, medindo a intensidade em 

que foram percebidas pelos provadores, o que permite a quantificação de 

características sensoriais com precisão em termos matemáticos (MOSKOWITZ, 

1988). 

             

 

3 MATERIALAIS E MÉTODOS 

 

 O experimento foi realizado na Agroindústria Familiar Araldi, com supervisão 

da Faculdade CESURG. O trabalho foi realizado de 26/02/2020 à 09/10/2020 nas 

dependências da Agroindústria, com orientação de estudantes de Agronomia e 

Medicina Veterinária.  

 Foi realizado a produção de embutidos do tipo Milano. E foram utilizados os 

seguintes ingredientes: carne suína, toucinho, sal de cura, sacarose, sal, pimenta do 

reino branca moída, alho, vinho e especiarias. A carne suína foi moída em um disco 

de 5mm e o toucinho cortado com faca com cerca de 3mm de espessura, sendo feita 

posteriormente a mistura dos ingredientes. A massa cárnea descansou por 24 horas 

em freezer industrial com temperatura de 2ºC. Passado o período de descanso a 

massa cárnea foi embalada em tripa bovina reidratada com 35 a 40 mm de 

espessura, com peso médio das unidades de salame de 500 gramas. As unidades 

desse lote foram defumadas com lenha de laranjeira por quatro horas em sala típica 

para o procedimento. A seguir, as peças de salame foram acondicionadas em sala de 

cura livre de luz e contaminantes por 4 semanas para sofrer transformação cárnea. 
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Toda a condução desse processo foi obedecendo critérios e normas de 

biossegurança e serviço de inspeção municipal. 

 O projeto avaliou a analise sensorial do embutido salame do tipo Milano. Serão 

analisados os seguintes quesitos: cor, aroma, sabor, textura, tamanho de partículas 

(moagem da carne), fatiabilidade (o salame ao corta se esfarela ou mantém suas 

fatias uniformes (ideal)), tempero e algo que não tenha sido previsto e que chamou a 

atenção, a escala de varia de; 1- desgostei muitíssimo, 2, 3, 4, 5- gostei, 6, 7- gostei 

muitíssimo. Sendo observado e analisado de forma minuciosa cada quesito, 

resposta, comentário e anotações sugestivas. 

 

Processo de maturação  

    

 Segundo Ulisses Parra, o processo de maturação é importante para que a 

carne fique enriquecida com sabores e aroma. “A maturação significa armazenar a 

carne em um ambiente totalmente controlado, onde sua temperatura e sua umidade 

são constantemente controladas. Isso traz alterações enzimáticas trazendo com 

isso uma carne com novas características, como textura, sabor e cor”. 

O tempo de maturação do embutido, é a razão a obtenção de um ótimo 

resultado, sendo ele feito em ambientes com temperatura e umidade totalmente 

controlados, dependendo do produto a temperatura varia de 14° a 16°C, e sua 

umidade de 70% a 80%, esse período pode variar de 15 a 30 dias, dependendo do 

salame. Enquanto o embutido está nesse processo de maturação, sua carne relaxa 

suas fibras e adquire melhor textura e ficando mais suculento. 

 

PROCESSO DE FERMENTAÇÃO  

 

         Após o processo de embutimento, o produto passa pelo processo de 

fermentação, podendo ela ser de forma tradicional rápida, fermentação rápida, 

defumação úmida, em salmoura, sob pressão e a vácuo. A fermentação tradicional 

de forma rápida, os embutidos são mantidos durante 12-14hs a uma temperatura de 

24-26°C, na tentativa de aumentar a temperatura das massas rapidamente. Feito 

isso, a temperatura é reduzida a uma faixa de 18-20°C de modo que ao finalizar a 
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fermentação, e formar a cor padrão e conferir a liga na massa. Durante a 

desidratação, a velocidade do ar não pode exceder a 0,1-0,02m/s, caso contrário o 

embutido começa a apresentar mela em sua superfície, ocasionando perda na 

produção. 

 

ANÁLISE SENSORIAL 

 

 A análise sensorial do salame é determinada após 28 dias da maturação do 

salame. São avaliadas as características sensoriais de cor, aroma, sabor e textura 

pelos parâmetros das perguntas propostas da metodologia. Através do teste de 

comparação múltipla, conforme descrito por Dutcosky (1996). Para a avaliação das 

amostras foram utilizados vinte provadores não treinados, mas consumidores 

regulares de salame. Os avaliadores devem consumir a peça inteira e a seguir 

preencher a ficha de avaliação proposta entregue ao mesmo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 É muito importante para um produto que ele seja bem aceito pelos seus 

consumidores. Um dos meios utilizados para mensurar esta aceitação é através da 

forma de realização de testes e análises sensoriais. Com as análises é possível 

descrever e quantificar os atributos sensoriais de um produto, descrevendo suas 

propriedades, (GILLETTE, 1984), isto é, descreve as propriedades sensoriais dos 

produtos, medindo a intensidade em que foram percebidas pelos provadores, o que 

permite a quantificação de características sensoriais com precisão em termos 

matemáticos (MOSKOWITZ, 1988). 

 Através da opinião dos consumidores as indústrias de alimentos têm a 

possibilidade de entender como seu produto está sendo visto no mercado, assim 

podendo fazer melhorias se necessário e deixando seu produto com melhor 

qualidade e mais atrativo aos consumidores.  

 Foi solicitado à 10 pessoas que tem o costume de consumir produtos 

embutidos, que respondessem o questionário. Indicando dentro de uma escala de 1 

a 7 uma nota de acordo com sua experiência sensorial, onde o valor 1 corresponde a 
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desgostar muito e 7 a gostar muito, referente aos quesitos citados a cima.  

 Após avaliação percentual do resultado foi possível observar os seguintes 

achados. No quesito cor, 60% das pessoas classificaram como sendo nota 6. Outras 

40% classificaram como nota 7 e nenhuma pessoa classificou com notas de 1 a 5. 

 No quesito aroma, 20% das pessoas deram nota 6, outras 70% das pessoas 

classificaram como nota 7, 10% indicaram nota 5 e nenhuma pessoa classificou com 

notas de 1 a 4.  

 No quesito sabor, 40% das pessoas indicaram nota 6, 50% das pessoas 

indicaram nota 7, 10% indicaram nota 5 e nenhuma classificou com notas de 1 a 4. 

 No quesito textura, 40% das pessoas indicaram nota 6, outras 50% indicaram 

nota 7 e 10% indicaram nota 5 e nenhuma classificou com as notas de 1 a 4. 

 Quanto ao tamanho das partículas, 50% das pessoas indicaram nota 6, 10% 

indicaram nota 7, 30% das pessoas deram nota 5 e 10% delas indicaram nota 4 e 

nenhuma classificou com as notas de 1 a 3. 

 A fatiabilidade do produto foi avaliada por 40% das pessoas como tendo nota 

7, por 30% como sendo   nota 6 e 30% das pessoas indicaram nota 5, nenhuma 

classificou com as notas de 1 a 4. 

 No último quesito avaliado, o tempero do produto, 30% das pessoas avaliaram 

como nota 7, outras 70% das pessoas avaliaram como sendo nota 6 e nenhuma 

avaliou com as notas de 1 a 5.  

 Podemos observar através da avaliação do produto, que o salame do tipo 

Milano, foi bem visto pelos seus consumidores, sendo agradável ao paladar, visão e 

olfato. Com consistência boa e firme, não se desmanchando ao ser fatiado.  

 Uma observação importante foi feita por 20% dos consumidores no quesito 

tempero, quanto a picância do produto, visto que algumas pessoas que irão 

consumir, podem ser alérgicas ao tempero pimenta, sendo imprescindível que a 

adição deste tempero nos produtos esteja indicada no rótulo do mesmo. Ainda 30 % 

dos avaliadores fizeram a indicação para o tamanho grande da partícula de gordura 

e para percentual alto de gordura no produto.   
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CONCLUSÕES 

 

A análise sensorial do embutido é fundamental para a sua produção em grande 

escala. Com ela podemos obter resultado mais específico, apontando o que o 

consumidor busca de experiência sensorial. 

A receita experimental do Salame Tipo Milano foi aceita pelo consumidor com 

notas superiores a cinco, demonstrando que pode ser utilizado a receita proposta. 

Mas precisa corrigir para a quantidade de pimenta e reduzir percentual de gordura no 

produto. 

O produto foi registrado pelo grupo de pesquisa para produção na 

Agroindústria com inspeção municipal. Embora ainda necessite de mais testes para 

adequação da receita. 
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Resumo 

 

O objetivo do presente estudo foi comparar o uso da anestesia inalatória com 

Isoflurano ao uso de anestesia total intravenosa (TIVA) com Propofol em cães 

submetidos ao procedimento de profilaxia dentária realizados no Centro de Saúde 

Animal do Centro de Ensino Superior Riograndense – campus Sarandi/RS, levando 

em consideração parâmetros fisiológicos e tempo de recuperação anestésica, além 

dos dados obtidos na pesquisa bibliográfica. Hemodinamicamente a TIVA se 

mostrou vantajosa em comparação a anestesia inalatória, porém o tempo de 

recuperação anestésica foi mais longo. Apesar do número de animais não ter sido 

significativo para fins de comparação dos protocolos utilizados, os dados levantados 

corroboram com a literatura. 

Palavras-chave: Anestesia Inalatória. Anestesia Intravenosa. Isoflurano. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A anestesiologia veterinária vem evoluindo com o passar dos anos em 

decorrência da demanda das novas técnicas cirúrgicas, surgimento de novos 

fármacos e protocolos, novos conhecimentos e equipamentos, proporcionando 

                                                     
1 Artigo apresentado como requisito de avaliação do Projeto Integrador ao Centro de Ensino Superior 
Riograndense - CESURG. 2020. 
2 Acadêmicos do curso Medicina Veterinária do Centro de Ensino Superior Riograndense - CESURG.  
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3 Especialista em Medicina Veterinária – UFSM. Professor do Centro de Ensino Superior Riograndense 
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procedimentos anestésicos mais seguros até mesmo em animais com insuficiência 

hepática e/ou renal (CRISTINA, 2018 apud DE OLIVEIRA et al., 2007; DORIGON et al., 

2009). Dentre os protocolos anestésicos conhecidos, encontram-se a anestesia total 

intravenosa (TIVA) com aplicação farmacológica diretamente na corrente sanguínea 

que permite rápida distribuição e início de ação (CRISTINA, 2018 apud CORTOPASSI, 

2010). E a anestesia inalatória, onde os principais órgãos envolvidos correspondem 

aos que compõem a via respiratória, sendo que nessa há maior controle sobre o plano 

anestésico (CARMO, 2019 apud ANDRADE et al., 2008). 

O estudo comparativo teve por objetivo avaliar as diferenças dos parâmetros 

fisiológicos, a qualidade da anestesia e recuperação anestésica em animais 

submetidos a profilaxia dentária, utilizando as técnicas de anestesia inalatória e 

anestesia total intravenosa, dividindo assim em dois grupos diferentes de animais, 

de acordo com a técnica realizada. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A anestesia total intravenosa (TIVA) tem sido uma técnica amplamente 

utilizada na prática anestésica em pequenos animais. Ela se popularizou na última 

década, devido à ausência de fármacos com perfis farmacocinéticos adequados, pois 

os disponíveis apresentavam efeito cumulativo, causando recuperação anestésica 

prolongada (AUGUSTA et al., 2007 apud CARARETO,2004).  

Na TIVA, a indução e a manutenção anestésica são executadas somente com 

a administração intravenosa de fármacos, possuindo a finalidade de atribuir ao 

paciente componentes da anestesia geral como a hipnose, a analgesia e o 

relaxamento muscular, resultando em uma anestesia balanceada, segura e estável 

(ZANCHI, 2019 apud KRUSE ELLIOTT, 2012). Pode ser executada por meio de bombas 

de infusão de diversos graus de sofisticação, seringas controladas por uma bomba 

volumétrica básica (driver de seringa), ou por meio de métodos simples como 

mensuração por gotejamento, por meio de equipo de infusão de soluções usuais 

(ZANCHI, 2019 apud TAFUR & LEMA, 2010). A taxa de administração é calculada em 

gotas por segundo e ajustada ao longo do tempo para alcançar um efeito anestésico 

desejado (ZANCHI, 2019 apud DZIKITI, 2013). 
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A ausência de poluição ambiental, maior praticidade, não exigência de grande 

investimento em aparelhagem específica, estabilidade hemodinâmica, efeitos 

cardiovasculares menos pronunciados e redução na resposta adrenérgica ao 

estímulo cirúrgico com redução na concentração de catecolaminas circulantes estão 

entre as vantagens da TIVA (AUGUSTA, et al., 2007 apud ZACHEU, 2004). Já as 

desvantagens estão nas suas limitações, como a necessidade de cateterização de 

uma veia para a infusão, além da utilizada para fluidoterapia, é contra indicada para 

animais com comprometimento hepático ou renal devido o processo de 

biotransformação e excreção, necessidade de diferentes bombas de infusão para 

cada fármaco utilizado e dificuldade de mensuração das concentrações plasmáticas 

(AUGUSTA et al., 2007 apud NOLAN, 2006). 

O propofol (2,6 diisopropilfenol) é um agente anestésico considerado de curta 

duração, hipnótico e solúvel em água. Este fármaco pode ser usado tanto na indução, 

em forma de bolus, como na manutenção anestésica, em infusão contínua, pelo fato 

de possuir características farmacocinéticas que o isentam de efeitos cumulativos. 

Este agente causa perda de consciência muito rápida, em torno de 20 a 40 segundos, 

e sua velocidade de eliminação e metabolismo é rápida (PIRES, 2000). 

Os anestésicos inalatórios são amplamente utilizados para indução e 

manutenção anestésica em animais, principalmente pelas vantagens da rápida 

alteração do plano anestésico, excreção parcialmente ou não dependente das 

funções hepáticas e renais, e com isso menor período de recuperação anestésica 

(NATALINI, 2000; PIRES, 2000 apud HASKINS, 1992). Entre os principais estão o 

Halotano, Isoflurano e o Sevoflurano (BISINOTTO et al. 2003). 

 A escolha correta destes gases é baseada nas suas propriedades 

farmacológicas em comparação ao paciente, visto isso, procura-se o mais vantajoso, 

baseado em sua eliminação, metabolização efeitos cardiorrespiratórios e toxicidade 

(NATALINI et al., 2000). 

 O Isoflurano é o gás de escolha na maioria dos procedimentos e rotinas. 

Trata-se de um anestésico volátil que pertence ao grupo dos anestésicos 

halogenados e fluorados. O tempo anestésico com o uso do Isoflurano altera 

minimamente a contagem de células no sangue e valores bioquímicos séricos, o que 

gera segurança, gerando poucas alterações na fisiologia cardiovascular do paciente 
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(NUNES, et al. 2003). Além disso, o Isoflurano possui menor coeficiente de 

solubilidade sanguínea, menor tempo de indução e de recuperação, quando 

comparado a outros fármacos (NATALINI et al., 2000). 

Diante disso, a comparação entre os protocolos - anestesia inalatória com 

Isoflurano e TIVA com Propofol - é um assunto atual e importante, para avaliar e 

melhor selecioná-los na rotina, buscando segurança ao paciente, controle de dor e 

plano anestésico, além da avaliação de custos para o proprietário e o próprio médico 

veterinário. 

                                                                                                    

3 MATERIAL(AIS) E MÉTODOS 

 

O estudo comparativo foi realizado na cidade de Sarandi, estado do Rio Grande 

do Sul, no Centro Clínico de Saúde Animal do Centro de Ensino Superior Riograndense 

– CSA CESURG. 

Para o estudo, selecionou-se dois cães por meio de anamnese, exame físico 

completo e exames complementares de hemograma. Os cães foram divididos em 

dois grupos: o grupo anestesia inalatória (GAI) e o grupo anestesia total intravenosa 

(GTIVA). Todos pré-medicados com acepromazina (0,05mg/kg) e tramadol (4mg/kg), 

via intramuscular. Receberam também dipirona (25mg/kg) e meloxicam (0,1mg/kg), 

via intravenosa, como analgésico adjuvante e anti-inflamatório, respectivamente. 

Além disso, receberam cefalotina (30mg/kg) como antiobioticoterapia profilática, 30 

minutos antes do início do procedimento proposto. O animal do grupo GAI era um 

macho sem raça definida, com 7 anos de idade, pesando 2,4 kg, e o animal do grupo 

GTIVA era uma fêmea da raça Shih-tzu, com 7 anos, pesando 7 kg.  

Durante o procedimento foi utilizado estetoscópio, monitor multiparamétrico, 

doppler vascular e termômetro para aferição e controle dos parâmetros dos 

pacientes. Para a coleta dos dados foi usada uma ficha anestésica, sendo anotados 

os parâmetros a cada cinco minutos a partir da indução anestésica. 

 

4 RESULTADOS 

 

No grupo GAI, a SP02 se manteve dentro dos parâmetros,  entre  98  no  tempo 
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zero e 96 no tempo 20. A temperatura se manteve abaixo dos parâmetros, entre 36.9 

no tempo 0 e 35.5 no tempo 20. A frequência cardíaca se manteve dentro dos 

parâmetros, mas com oscilações durante o procedimento anestésico, entre 110bpm 

no tempo 0 e 80 bpm no tempo 20. A frequência respiratória se manteve dentro dos 

parâmetros, entre 20mrm no tempo 0 e 30mrm no tempo 20. A pressão arterial 

sistólica (PAS) iniciou com 70 mmhg, caindo para 60mmhg e, após, subindo para 

90mmhg no tempo 20.  

No grupo GTIVA, a Sp02 se manteve em 99mmhg, mantendo-se estável. A 

temperatura se manteve dentro dos parâmetros para um cão adulto, iniciou em 37,5 

no tempo 0, 37.3 no tempo 5 e terminou em 37.2 no minuto 10, sendo o final do 

procedimento. A frequência cardíaca se manteve dentro dos parâmetros, com 

aumento de 100bpm à 120bpm entre o tempo 5 e 10. A frequência respiratória 

também aumentou de 20mrm à 30mrm entre o tempo 5 e 10, mas se manteve dentro 

dos parâmetros. A PAS iniciou em 90mmhg no tempo 0 e ao fjnal do procedimento 

estava em 120mmhg no tempo 10. Os dados citados corroboram com a literatura, 

onde a estabilidade hemodinâmica é característica da TIVA (AUGUSTA, et al., 2007 

apud ZACHEU, 2004).  

A recuperação anestésica foi mais prolongada no GTIVA, como já esperado, 

uma vez que os fármacos inalatórios possuem vantagem de rápida alteração do 

plano anestésico, excreção parcial ou independente das funções hepáticas e renais, 

ou seja, maior facilidade para retorno do plano anestésico (NATALINI, 2000; PIRES, 

2000 apud HASKINS, 1992). Essa recuperação mais rápida também ocorre porque o 

Isoflurano possui menor coeficiente de solubilidade sanguínea, ou seja, menor tempo 

de indução e consequentemente de recuperação anestésica (NATALINI et al., 2000). 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através do presente estudo, apesar de não ter um "n" significativo, concluímos 

que, conforme resultados e literatura assistida, ambos os protocolos necessitam 

monitoração constante e se fazem seguros e eficazes em procedimentos de rotina. 

Recomenda-se o uso de mais animais para que seja feito uma comparação fidedigna 

com a obtenção de mais dados. 
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Conclui-se, também, que em termos estabilidade hemodinâmica, a TIVA se 

sobressai em comparação a anestesia inalatória, baseando-se em parâmetros vitais, 

porém o tempo de recuperação anestésica foi mais longo, salientando uma das 

grandes vantagens da anestesia inalatória, a rápida recuperação anestésica. 

Com isso, sabemos que o melhor protocolo a ser utilizado será o que se 

adequa ao tipo de procedimento, condições e necessidades do paciente, além da 

conduta escolhida pelo anestesista, buscando segurança, bem estar animal e boa 

recuperação. 
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Resumo 

 

A relação existente entre homem e animal desde os tempos primordiais vem 

passando por modificações e ampliando-se cada vez mais. Esta interação deve 

ocorrer de forma a respeitar o comportamento natural do animal não humano, por 

isto, na contemporaneidade o bem-estar animal tem sido bastante discutido. Ainda, 

cada vez mais consumidores demonstram preocupação com o que levam para sua 

mesa, sendo que nas atividades de produção o bem-estar dos animais justifica-se, 

também, por levar à obtenção de um produto final de melhor qualidade. Focado no 

bem-estar de suínos durante o pré-abate, revisou-se a literatura sobre esse assunto 

relevante. 

Palavras-chaves: Animal. Homem. Interação. 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

 A suinocultura constitui uma das formas mais intensivas de criação animal, 

por isso os produtores precisam estar sempre atualizados nos estudos científicos 

sobre bem estar animal (BEA), tanto para o bem animal, quanto para atender ao 

mercado que está cada vez mais exigente com o BEA (BAPTISTA; BERTANI; 

BARBOSA, 2011). 

O manejo pré-abate de suínos é um assunto que tem gerado muitas 

pesquisas, pois além de garantir bem-estar aos animais, sua correta condução 

garante qualidade da carne. Este manejo deve ser realizado de forma a tentar 
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diminuir ao máximo situações de estresse e medo, para que os animais possam 

expressar seus comportamentos naturais, desde o embarque até a insensibilização 

(RIBEIRO et al, 2019). 

O transporte de suínos até o abate os expõe a várias situações estressantes, 

como problemas durante o embarque, na viagem, devido a barulhos, mudança 

brusca de velocidade e temperatura do caminhão, bem como durante o 

desembarque. Tais situações acabam gerando mudanças de comportamento e na 

fisiologia desses animais, podendo gerar redução do rendimento de carcaça e 

comprometimento da qualidade da carne (LUDTKE et al, 2012).  

Dentre os aspectos estabelecidos pela legislação, o bem-estar animal 

engloba toda a parte de manejo durante o embarque, tipos específicos de 

caminhões, tamanho das pocilgas de chegada, sequestro e matança (MAPA, 1995), 

tamanho das instalações e insensibilização adequada destes animais (LUDTKE et 

al, 2012). 

Segundo Esteves et al (2014), o manejo de animais incorretamente realizado 

antes do abate, aumenta o número de lesões nas carcaças. Esse manejo inclui 

tamanho de lote de animais, duração da viagem, tempo no curral de descanso e tipo 

de estrada escolhida. Hematomas, lacerações, eritemas e outras lesões geralmente 

são encontradas em matadouros durante a inspeção de animais que não tiveram 

manejo correto. No caso de lesões mais severas como fraturas ósseas, ou ainda na 

mortalidade durante o transporte revela-se as situações de sofrimento pelas quais 

esses animais passaram.  

O bem-estar animal geralmente é avaliado pelo parâmetro de estresse, pois 

este acaba prejudicando a homeostasia do animal e provocando mudanças 

fisiológicas ou de comportamento, podendo medir esse parâmetro dessas duas 

maneiras. Nesse sentido, nos animais que são destinados ao abate, o efeito do 

estresse ante-mortem é evidenciado na carcaça (LUDTKE et al, 2012 apud SHAW & 

TUME, 1992). 

Este artigo objetivou fazer levantamento das informações disponíveis na 

literatura sobre o bem-estar dos suínos durante os momentos que antecedem o 

abate. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Bem-estar animal 

 

A relação entre homem e animal existe desde os tempos primordiais, 

passando por modificações e ampliando-se cada vez mais. A interação do homem 

com o animal deve ser dada de forma a respeitar o comportamento natural deste, 

por isso na contemporaneidade o bem-estar animal tem sido bastante discutido. 

No que tange à produção animal, é importante destacar que, respeitando-se o bem-

estar animal, é obtido um produto final de melhor qualidade (BASTOS, 2018).  

 O bem estar animal trabalha estabelecendo condições a cadeia produtiva, 

devendo ser respeitadas as cinco liberdades, onde o animal deve estar livre de fome 

e sede, ter uma dieta saudável e água fresca de qualidade; estar livre de desconforto 

e com um ambiente adequado; estar livre de dor, sofrimento e doença; e livre de 

expressar seu comportamento normal (BISPO, 2016). 

O manejo inadequado de suínos, desde a granja, transporte e abate, acarreta 

condições de estresse ao animal, que acaba gerando perdas produtivas e 

influenciando até mesmo a qualidade da carne (SOARES, 2016). O uso do choque 

elétrico, por exemplo, pode acarretar mudanças comportamentais e fisiológicas nos 

animais por elevar a frequência cardíaca e a temperatura, alterando a qualidade da 

carne (COSTA et al., 2014). O uso do bastão elétrico ou varas para controle do fluxo 

e passagem podem alterar o bem-estar animal e a qualidade da carne, sendo 

importante que os tratadores saibam os princípios comportamentais durante a 

manipulação dos animais. Assim, um manejo realizado com calma e silêncio sem 

uso de aparelhos ou métodos que podem levar ao estresse dos animais promoverá 

um maior bem-estar alinhado com o aumento da produtividade (GRANDIN, 1998). 

Cada vez mais há aumento da exigência por parte dos consumidores e a 

preocupação com o que estão levando para sua mesa, existe ainda a falta de 

informação dos consumidores sobre o que gera alterações na qualidade da carne, 

sendo o fator estresse muitas vezes desconhecido ou ignorado pelo produtor e 

consumidor (BEEF POINT, 2000). 
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2.2 Transporte  

 

Os animais devem ser separados por lotes e deve ser observado caso haja 

animais machucados, ofegantes e com dificuldades na locomoção, estes devem ser 

separados e carregados por últimos no caminhão para que deste modo sejam os 

primeiros a desembarcarem no abatedouro (BISPO, 2016). 

Atualmente fala-se muito no manuseio e transporte desses animais, porém 

poucos produtores, motoristas e funcionários dos frigoríficos conhecem as 

consequências de um manejo ante-mortem inadequado, que leva a um resultado 

final indesejado. Segundo Joaquim (2002), o transporte e o manejo inadequado dos 

animais levam a significativas perdas econômicas por consequência de lesões de 

carcaças levando à rejeição pelo sistema de inspeção durante o abate. (FERREIRA 

et al., 2010, p. 2) 

O jejum pré-abate é importante para o transportes e abate dos suínos vai 

influenciar no BEA dos animais no transporte, reduzindo a taxa de mortalidade dos 

suínos no trajeto e facilita a evisceração dos animais no momento do abate 

prevenindo a proliferação de bactérias, o jejum se inicia na granja com um tempo 

de 10 a 24 horas, variando do perfil genético dos animais (BISPO, 2016). 

Deve-se observar a densidade no transporte, o suíno deve ter espaço para 

permanecer sentado e/ou deitado, favorecendo assim, a ventilação entre eles, 

permitindo a redução do estresse térmico. (DALLA COSTA et al., 2005) 

O transporte de suínos é feito por meio de carretas ou caminhões, os quais 

devem ter as carrocerias adequadas, levando em consideração que maior conforto, 

atenção na divisão de lotes, temperatura e umidade favoráveis, ajudam diminuir o 

estresse causado durante a viagem, podendo assim, diminuir as perdas. (SANTOS, 

Rodrigo Couto et al., 2013) 

Durante o transporte os suínos são expostos a vários fatores estressantes, 

entre eles o difícil acesso para o embarque e desembarque, os ruídos ao redor; no 

caminhão a velocidade, freadas bruscas, levando também ao estresse causado pela 

variação de temperatura. (LUDTKE, C. B. et al., 2009) 

Devido ao manuseio e transporte inadequados, os números de suínos que 

vem a óbito no transporte são consideráveis. (SANTOS, Rodrigo Couto et al., 2013) 
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As perdas econômicas são altas quando se trata de lesões na pele, hematomas, 

carne pálida, mole, exsudativa e escura. (DALLA COSTA, O. A. et al., 2008) 

 

2.3 Desembarque 

 

O desembarque é de grande importância, pois há a interação homem-animal, 

a qual gera grande interferência no bem-estar animal, que irá implicar diretamente 

na qualidade da carne. (COSTA, et al., 2007) 

Ao chegar no frigorífico, os suínos devem ser desembarcados o mais breve 

possível, por questões de bem-estar. Os caminhões devem estacionar em locais 

cobertos, ou que tenham sombra, e que permita boa ventilação. (DALLA COSTA, O. 

A. et al., 2008) 

 O manejo de desembarque deve ser realizado com calma e tranquilidade, 

submetendo os animais ao mínimo de estresse. Assim como no embarque, no 

desembarque são utilizados utensílios que ajudam no manejo, e as rampas devem 

estar limpas, e piso que não permita que os animais escorreguem. (DALLA COSTA, 

2005) 

 As rampas de desembarque devem ser limpas e secas, se possível cobertas, 

as mesmas devem ter pisos antiderrapante, e máximo de 13 graus de elevação, 

permitindo uma boa condução para diminuir danos na carcaça. (DALLA COSTA, O. 

A. et al., 2008) 

 

2.4 Pocilgas 

 

Na chegada dos animais ao abatedouro, estes são destinados às pocilgas, 

sendo também separados em lotes com quantidades estabelecidas em legislação 

específica e a qual tipo de pocilga devem ser encaminhados. A legislação vigente 

(MAPA, 1995) estabelece que todas as pocilgas devem estar localizadas onde os 

ventos predominantes não levem impurezas para dentro do abatedouro, e com no 

mínimo 15 metros de distância do estabelecimento. As mesmas são divididas em 

pocilgas de chegada e seleção, pocilga de sequestro e pocilgas de matança 

(MAPA,1995). 
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As pocilgas de chegada e seleção referem-se à chegada, pesagem e 

separação dos suínos para formação dos lotes, devem sempre possuir boa 

iluminação e pisos emborrachados com rampa móvel (MAPA,1995). 

As pocilgas de sequestro visam receber os animais que, tendo passado pela 

inspeção ante mortem nas pocilgas de chegada, apresentaram algum tipo de sinal 

clínico, nas pocilgas de sequestro então, estes animais passarão por uma avaliação 

clínica mais detalhada, executada pelo Médico Veterinário. (MAPA,1995). 

As pocilgas de matança recebem os animais após a pesagem e avaliação, 

onde permanecem em descanso e sob dieta hídrica, aguardando o abate. (MAPA, 

1995). 

Segundo a Portaria nº 711 (MAPA), de 1 de novembro de 1995, a localização, 

tamanho, tipo e quantidade necessária das pocilgas, devem seguir orientações 

estabelecidas. 

 

2.5 Insensibilização 

 

A insensibilização consiste na indução rápida da perda completa de 

consciência dos animais antes de serem abatidos (MAPA, 2000). Existem vários 

métodos de insensibilização, sendo pistolas pneumáticas, aplicação controlada de 

corrente elétrica e exposição a atmosfera controlada os admitidos por legislação 

específica (MAPA, 2000). É realizada para que o animal possa então ser 

encaminhado para a sangria. Caso não tenha ocorrido a sangria imediata após 

insensibilização, o animal sentirá o que está acontecendo e isso está fora dos 

parâmetros de bem-estar animal (FALCÃO, 2016 et. al). 

Os métodos de insensibilização podem ser mecânicos (concussão), elétrico 

(eletronarcose e eletrocussão) e exposição a atmosfera controlada (Brasil, 2000). 

No Brasil, o método mais utilizado para insensibilização é o método elétrico, 

podendo ser de dois tipos, um deles é a eletonarcose, insensibilização por alta 

frequência (acima de 100Hz); a utilização é de dois pontos na cabeça, o eletrodo 

cardíaco neste caso pela alta frequência não é utilizado por não causar a fibrilação 

cardíaca e morte do suíno. Outro tipo de insensibilização elétrica é a eletrocussão, 

que utiliza baixa frequência (50 ou 60 Hz), funciona como um sistema de três pontos 
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que irão causar fibrilação e morte do suíno por parada cardíaca. O método de três 

pontos é um método irreversível quando aplicado corretamente, proporcionando 

uma segurança maior antes da sangria quando se comparado com o método de 

insensibilização com dois pontos (MARIANO, 2019) 

Para auxiliar na insensibilização, os animais passam por um chuveiro d’água 

para que lave esses suínos por um tempo mínimo de 3 minutos, devendo o mesmo 

estar próximo ao box de insensibilização (MAPA, 1995). 

 Já no box de insensibilização, onde os animais são colocados um por vez, 

aplica-se um cabo de saída de alta voltagem e outro de baixa voltagem na região 

temporal do animal, possibilitando a aplicação da corrente elétrica por um tempo 

determinado para haver uma perfeita insensibilização (MAPA, 1995). Porém, 

quando o animal não foi submetido eficientemente ao processo de insensibilização, 

o mesmo passará pela operação de sangria podendo aspirar líquidos no momento 

da escaldagem, apresentando então liquido interalveolares (FALCÃO et. al 2016 

apud LOPES, 2000). 

 

2.6 Lesões de carcaça  

 

Entre os principais fatores responsáveis pela frequência de lesões de pele 

estão: as instalações, rampas, mão-de-obra, jejum, descanso e, principalmente, a 

mistura de lotes dos suínos (COSTA, et.al 2011) 

As rampas de embarque e desembarque vêm a ser umas das principais 

causas de lesões e hematomas nos suínos, sendo que a inobservância de inclinação 

de 20º pode levar, frequentemente, a empurrões, manuseio de varas, choques e 

pontapés. Outro fator que leva a hematomas, arranhões e fratura ósseas é a alta 

densidade de suínos por metro quadrado, porém a baixa densidade pode levar a 

escoriações produzidas pelo choque com a carroceria do caminhão no decorrer do 

transporte, muitos casos podendo levar à morte de alguns suínos (ARAÚJO, 2009). 

 

CONCLUSÃO 

 

 A avaliação de BEA  ante- mortem  estabelece  um  melhor  cuidado  com  os  
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vanimais, respeitando um manejo de pré-abate adequado que reduz o estresse e 

lesões sofridas pelos animais, agregando mais na qualidade e valor na carne. 

Para que isso ocorra, todas as pessoas da cadeia produtiva devem estar 

envolvidas, partindo do carregamento, transporte e descarga desses animais, sem 

traumas e estresse dos mesmos, conduzindo de forma adequada até sua 

insensibilização, profissionais capacitados irão gerar um melhor desempenho 

desses animais. 
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6. AVALIAÇÃO DE DIFERENTES CULTIVARES DE BROCOLIS SOB APLICAÇÃO DE 

BORRO FOLAIR 1 

 

Cristiane Emanueli Romani2 

Joana Arsego Trombetta,3 

Luciano Schwerz4 
Resumo 

 

Os brócolis da espécie Brassica oleracea que pertencem à família Brassicaceae 

(crucíferas), da qual também fazem parte à couve-flor, o repolho, a couve. A cultura 

tem representado um grande potencial de mercado, por apresentar grande 

importância econômica no agronegócio, em razão da apreciação nos diferentes tipos 

de culinária, suas propriedades nutricionais e o teor de compostos relacionados à 

saúde. Sobre tudo os brócolis têm grande impacto social na geração de empregos 

diretos e indiretos, desde o plantio até a industrialização. Assim o presente trabalho 

será realizado para avaliar as características agronômicas da cultura do brócolis, 

mediante a aplicação de boro via folia. A partir destes dados serão realizadas análises 

entre as cultivares Avanger, Legacy, BRO68, BC 1691 com relação ao peso, diâmetro 

da inflorescência, duração do ciclo, mortalidade de plantas, altura e produtividade.  

Palavras-chave: Brocolis; Produtividade, borro, cultivares. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Os brócolis, brócolos ou couve-brócolos são variedades botânicas da espécie 

Brassica oleracea que pertencem à família Brassicaceae (crucíferas), sendo um 

vegetal no qual folhas, flores e talos são 100% comestível, um alimento rico em cálcio, 

                                                     
1 Artigo apresentado como requisito ... ao Centro de Ensino Superior Riograndense - CESURG. 
2020. 
2 Acadêmico do curso de agronomia do Centro de Ensino Superior Riograndense - CESURG.  E-
mail: cristiane-romani@hotmail.com  
3 Acadêmico do curso de agronomia do Centro de Ensino Superior Riograndense - CESURG.  E-
mail: joana11trombetta@hotmail.com 
4 Especialista/Mestre/Doutor em xxxx – Instituição. Professor do Centro de Ensino Superior 
Riograndense - CESURG.   
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fonte de vitaminas A e C, ácido fólico, selênio, magnésio e potássio. A produção de 

brócolis ocorre durante todo o ano com o auxílio da irrigação. 

Tem suma importância econômica no agronegócio e de forma crescente, em 

razão da apreciação in natura ou congelado para indústrias de processamento. Além 

da importância econômica, os brócolis têm grande impacto social na geração de 

empregos diretos e indiretos, desde o plantio até a industrialização. 

O cultivo dos brócolis teve início na Europa em princípios do século 19. 

Atualmente a superfície plantada mundialmente supera 1 milhão de hectares e a 

produção ultrapassa 19 milhões de toneladas por ano. No Brasil, a estimativa para a 

área cultivada com brócolis é de 15 mil hectares, com maior concentração nas regiões 

Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Destaque para o Estado de São Paulo como principal 

produtor de brócolis do País, com área estimada em 3 mil hectares plantados.  

(EMBRAPA, 2015). 

Tendo em vista a produção, o consumo desse vegetal é muito baixo comparado 

ha outros países, isso pode ser explicado pela cultura culinária, pela renda, pelo 

distanciamento e posição geográfica distante dos, produtores, o que necessita do 

transporte, que pode chega ao consumidor em condições de deterioração avançada 

ou com preços pouco acessíveis para grande parte da população.  

A relevância socioeconômica do brócolis tanto para agricultura como para 

alimentação humana principalmente, é indispensável realizar pesquisas sobre essa 

cultura, com o intuito de aumentar sua disponibilidade para o consumidor, baratear 

seu custo e conscientizar a população de seus benefícios.  

As brássicas possuem grande capacidade de extração de nutrientes, e 

apresentam também, a sua conversão em pouco tempo (Kimoto, 1993). No Brasil, a 

adubação com boro é recomendada com frequência (Bergamin et al., 2005), tendo em 

vista que existem vários trabalhos publicados, mas com respostas contraditórias 

quanto a utilização e doses deste micronutriente. A adubação foliar possui também a 

vantagem de uma resposta quase imediata do nutriente aplicado e, 

consequentemente, as deficiências podem ser corrigidas durante a estação de 

crescimento da cultura (Volkweiss, 1981). 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Os brócolis, de nome científico B. oleracea L. var. italica Plenck, também 

designado na literatura internacional como B. oleracea var. botrytis F. cymosa, é uma 

planta semelhante à couve-flor em sua constituição botânica. (EMBRAPA, 2015) 

A cultivar apresenta um caule mais longo, suas folhas apresentam nervuras 

menos salientes pedúnculos, possuem a inflorescência central menos compacta com 

emissão de numerosos rebentos nas axilas das folhas, que terminam em capítulos de 

flores imperfeitas. 

 Os ápices florais são constituídos de botões com pétalas de coloração 

amarelada, separadas em quatro. Os estames 14 são organizados em seis longos 

segmentos. O pistilo é comprido com estigma esférico. O fruto é denominado síliqua, 

de formato alongado, que, em seu interior, possui um septo onde estão localizadas as 

sementes, de formato redondo e de coloração escura, em ambas as suas faces. 

(EMBRAPA, 2015) 

 

2.1 Cultivares no Mercado  

 

No mercado brasileiro, há dois tipos de brócolis: O ramoso e o de inflorescência 

única, também denominada de cabeça- -única, calabrês, japonês, americano ou ninja. 

As cultivares disponíveis para brócolis do tipo ramoso são, predominantemente, de 

polinização aberta e as do tipo inflorescência única são híbridos simples.  

 

2.2 Clima  

 

A cultivar apresenta maior desempenho com temperaturas amenas, os fatores 

ambientais afetam negativamente a planta como um todo, como no seu tamanho, na 

sua qualidade e consequentemente afetando a sua produtividade. 

 Para a maioria dos tipos de brócolis cultivados, as temperaturas ótimas 

oscilam, respectivamente, entre 20 °C e 24 °C, e entre 15 °C e 18 °C, antes e depois da 

emergência da inflorescência central. (EMBRAPA, 2015); 

2.3 Solo  
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A preparação do solo é uma feramente de suma importância para o 

crescimento e desenvolvimento da cultura.  O pH ótimo para seu desenvolvimento 

oscila entre 6,5 e 7,0. Valores menores aumentam as carências de molibdênio (Mb) e 

valores maiores aumentam as carências nutricionais, especialmente de elementos 

como Mn e boro (B). (EMBRAPA, 2015) 

Para os brócolis, como recomendação geral, deve-se aplicar calcário para 

elevar a saturação por bases a 80% e o teor de Mg a um mínimo de 9 mmol/dm. A 

adubação orgânica deve ser realizada com doses de 30 t/ha a 60 t/ha de composto 

orgânico curtido, a depender do teor de matéria orgânica (MO) do solo. A 

recomendação de adubação química é realizada considerando-se os teores de 

nutrientes encontrados no solo, obtidos por meio da análise.  

Sabe-se que essas recomendações dependem da avaliação da fertilidade do 

solo, da região de cultivo, do manejo e da cultivar utilizada, além do histórico de uso 

da área. (EMBRAPA, 2015). 

 

2.4 Plantio 

 

As mudas podem ser plantadas em espaçamentos variados. Os espaçamentos 

entre linhas mais utilizados são de 50 cm e 70 cm e os entre plantas variam de 50 cm 

a 80 cm. Em 1 ha podem ser plantadas mais de 20 mil plantas. (EMBRAPA, 2015) 

Espaçamentos maiores, em geral, fazem que as plantas se desenvolvam mais 

e facilitam os tratos culturais como as capinas e o transporte da colheita. 

O tipo ramoso pode ser plantado em linhas duplas. O espaçamento entre linhas 

Foto: Raphael Augusto de Castro e Melo 41 duplas (fileiras) varia de 1 m a 1,20 m, e 

0,5 m entre plantas e linhas (fileira), totalizando 23 mil plantas por hectare. 

(EMBRAPA, 2015) 

2.5 Irrigação 

 

Os brócolis é uma cultura que necessita de água e um solo com umidade. A 

falta da mesma afeta os processos fisiológicos, já a umidade excessiva pode causar 

queda da inflorescência, formação de caule oco e doenças oriundas do solo. 
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 No cultivo de brócolis, os sistemas mais utilizados de irrigação são os de 

aspersão, sulcos, microaspersão. Irrigação mais frequente é na fase de formação das 

inflorescências e gotejamento. 

 

2.6 Plantio direto 

 

 É crescente o uso do Sistema Plantio Direto em Hortaliças (SPDH), entre elas 

os brócolis. Consiste no transplantio de mudas sobre a palhada de plantas de 

cobertura previamente roçadas, trituradas e/ou 50 dessecadas, com preparo restrito 

a covas ou linhas de plantio. É fundamental a escolha adequada da planta de 

cobertura formadora de palhada, sendo mais comum utilizar gramíneas por sua 

elevada relação carbono:nitrogênio (C:N), o que lhe confere uma lenta decomposição, 

destacando-se milheto, milho. A adubação deve considerar o balanço de nutrientes. 

O SPDH tem sido utilizado pelos seus benefícios já consagrados em grãos, entre os 

quais estão os seguintes: a redução da erosão em até 95%, a maior eficiência no uso 

de água e a economia na irrigação em até 50%, o melhor controle de plantas daninhas. 

Recomenda-se o uso de palhada entre as plantas e capinas menos drásticas, 

deixando a vegetação entre as plantas ao longo do desenvolvimento da cultura. 

(EMBRAPA, 2015). 

                                                                                                        

3 MATERIAL(AIS) E MÉTODOS 

 

O experimento está sendo conduzido a campo na horta experimental do Centro 

Superior Rio-grandense – CESURG, na comunidade Beira Campo em Sarandi-RS, com 

latitude 27º59’40” Sul e longitude 52º53'48"(IBGE, 2017), durante o ciclo de cultivo 

2020. Conforme figura 1 (GOOGLE EARTH, 2020).  
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Figura 1 -  Área experimental CESURG Sarandi 

 

 

Fonte: Google Earth (2020). 

 

O solo da região caracteriza-se como latossolo vermelho distrófico típico com 

textura argilosa, de acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos 

(EMBRAPA, 2013).   

Em 2020, foi coletada amostra de solo, via amostragem, da área experimental. 

Em cada ponto de amostragem foram coletadas sub-amostras, conforme instruções 

do Manual de Calagem e Adubação RS/SC da Comissão de Química e Fertilidade 

doSolo – RS/SC (2020). Após a interpretação dos resultados da análise, foram 

aplicadas as quantidades necessárias de adubação.  

Realizamos a aplicação de 300g de fertilizante mineral com carbonato de 

cálcio e 150g de cloreto de potássio em cada parcela.  

A adubação química utilizada foi à formulação 05-20-20 de NPK na quantidade 

de 450g por parcela, com base na necessidade da cultura, obtida através do Manual 

de Calagem e Adubação, a partir da análise de solo com expectativa de rendimento 

da cultura. 

Foi implantado 4 cultivares de brócolis Avanger, Legacy, BRO68, BC1691 

diretamente ao solo, com o total de 108 mudas, que foram distribuídas aleatoriamente 

em 3 fileiras com 9 mudas cada fileira totalizando 27 plantas de cada cultivar. 

Contando com um sistema de irrigação por pivô central. 
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4 TÉCNICAS DE COLETA DE DADOS 

 

O delineamento experimental foi de forma aleatória.  Nas parcela número 7 da 

área experimental. Com 4 parcelas, cada parcela experimental foi constituída de 2,5m 

de comprimento e 1 m de largura por 3 linhas.   

 

Figur2: Croqui da área experimental  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. (2020)  

 

A aplicação do borro foliar está sendo aplicada quinzenalmente, com a dose 

recomendada para a cultura. 

 

4.1 Tratos culturais 

 

A cultura antecessora na respectiva área experimental foi à cultura Do 

morango.  Previamente a semeadura, a dessecação foi realizada no dia 15 de 

setembro de 2020, através de pulverização com equipamento manual, utilizado 

herbicida. 

A semeadura das ambas cultivares ocorreu no dia 03 de outubro em sistema 

de plantio direto, o espaçamento utilizado foi 20 cm entre linhas com uma distribuição 

de 27 plantas por cultivar. Durante o ciclo da cultura, todos os tratos culturais 

necessários como aplicação de herbicida, fungicida e inseticida foram realizados de 

acordo com a necessidade da cultura e iguais para todos os tratamentos. 

4.2 Cultivares  

Cultivar:BRO68  

 

Cultivar: Avanger   
 

Cultivar: Legacy  
 

Cultivar: BC1691   
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Avanger é uma planta com um sistema radicular vigorosos; Floretes definidos 

e de granulação fina. Apresentando um ciclo médio total de 105 dias. Apresenta as 

Cabeças grandes, compactas e pesadas, de coloração verde-azulada. Com Alta 

produtividade e rendimento.  

Legacy é uma plantas vigorosas, com altura média de 40 a 50 cm e bom 

enfolhamento. Aptidão para mercado fresco e processamento e ideal para cultivos de 

inverno. as cabeças firmes, de cúpula alta, com contas finas. Ampla adaptabilidade, 

qualidade, Tamanhos de cabeça grande com alto potencial de rendimento ciclo de 70 

a 75 dia a partir do transplante.  

 BRO68 é planta aberta com pouca folha com altura média de 50,8-55,9 cm e 

ausência de talo oco, sua Cabeça é Semi-globular com diâmetro de 12,70-20,30 cm; 

apresenta um ciclo de 85-90 dias (inverno) / 80-85 dias (outono).  

BC1691 é um brócolis de planta vigorosa com bom enfolhamento e muito 

uniforme, com folhas grandes, o que permite boa proteção da cabeça no transporte. 

Planta de estrutura ereta e compacta, com bom enfolhamento. Ciclo médio de 70 a 75 

dias a partir do transplante. Cabeças médias, compactas, de granulometria pequena 

a média, bem protegidas. 

 

5 RESULTADOS 

 

Sabe-se que o plantio do brócolis foi realizado no dia 03 de outubro, estamos 

no meio do seu ciclo, contudo os resultados do trabalham consistem em avaliações 

preliminares, que darão sequência ao longo dos dias. 

 A cultura do brócolis tem grande necessidade hídrica, com o auxílio da 

irrigação e das técnicas de manejo, busca-se observar a diferenças entre as cultivares 

onde todos passaram pelo mesmo manejo com o objetivo de avaliar, mortalidade de 

planta, peso, diâmetro da inflorescência, duração do ciclo, altura e produtividade.  
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Aos 24 dia da cultura foram coletado dados da mortalidade de planta. 

Observamos que a cultura BC1691 apresentou maior mortalidade em relação as 

demais cultivares.  

Gráfico1: Elaborado pelos autores  

 

Já em relação a tamanho de planta os dados serão coletados nos dias 24, 48 

e 72 da cultura. 

   

Gráfico2: Elaborado pelos autores 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Sendo que o plantio do brócolis ocorreu no dia 03 de outubro, estamos no meio 

do seu ciclo, portanto temos apenas resultados parciais ou seja, avaliações 

preliminares, será dada a  sequência das avaliações ao longo dos dias. 

Considerando o manejo adequado e as condições tecnológicas empregadas 

no sistema de irrigação por pivô central, se busca obter bons resultados comparando 

cultivares na produção, em tamanho como em qualidade de folhas, flores e talos.   
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7. AVALIAÇÃO DO DEJETO DE SUÍNOS COMO FONTE DE NITROGÊNIO E 

VIABILIDADE NA ADUBAÇÃO DE AVEIA PRETA1 
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Resumo 

 

Estimando que a substituição da ureia comercial afetará a produção de pastagens de 

forma mais complexa pois o dejeto vai passar por alguns fatores a mais de absorção 

para ficar disponível a planta, porém em contrapartida trazendo alguns outros 

elementos juntos como fósforo P e potássio K, comparando preços a ureia comercial 

está em torno de 85 reais o saco de 50 kg, mais o custo de aplicação, enquanto que o 

dejeto é uma fonte alternativa e de baixo custo, pois este não precisa de gastos na 

compra, os custos serão com o maquinário para aplicação. Avaliar economicamente 

a viabilidade e também utilizando o dejeto como fonte de adubação vai diminuir os 

níveis de classificação ambiental por meio da diminuição dos impactos já que o dejeto 

passa por um período de fermentação nas lagoas de cerca de no mínimo 90 dias onde 

reduz os poluentes e aplicando o dejeto na lavoura dá um destino a esse aditivo pouco 

explorado, com isso não é necessário usar a ureia comercial que passa por processos 

de extração e concentração para transformar em nitrogênio. 

Palavras-chave: Produção. Adubação. Dejeto. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A qualidade do meio ambiente tem sido uma grande preocupação nas  últimas 
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décadas. A suinocultura por sua vez é uma atividade importante do complexo 

agroindustrial brasileiro, por ser desenvolvida em pequenas propriedades rurais com 

limitações topográficas, por outro lado é reconhecidamente como uma atividade de 

grande potencial poluidor, por produzir grandes quantidades de resíduos com altas 

cargas de nutrientes (fósforo e nitrogênio), matéria orgânica, sedimentos (areia terra), 

patógenos, metais  pesados (cobre e zinco utilizados nas rações como promotores 

de crescimento, por exemplo), hormônios e antibióticos. O modelo de produção atual, 

caracterizado pela criação intensiva e em confinamento, concentra grande número de 

animais em áreas reduzidas, o que aumenta ainda mais os riscos de contaminação 

ambiental.   

O grande volume de dejetos gerados pelos suínos e seu potencial de impacto 

poluidor no solo, ar e água está no centro das discussões públicas. O dejeto suíno é 

um passível ambiental e por isso é necessário a criação de novas tecnologias e 

manejos que reduzam o potencial poluidor, esse problema pode ser entendido como 

uma solução para integrar os sistemas de produção de suínos e bovinos. O objetivo 

de discussão do presente trabalho, será dividido em etapas onde vai ser avaliado os 

resultados obtidos em nosso projeto anterior sobre “avaliação de um sistema de 

tratamento de dejetos provenientes da suinocultura utilizando bactérias da espécie 

Bacillus subtilis, “ validando sua utilização na adubação agropecuária, desta forma, 

não só os resíduos da produção de suínos podem ser descartados de maneira 

apropriada, como fertilizante, mas também a reutilização da água e durante o 

processo tem produção de biogás que também poderá fornecer uma fonte de energia 

barata e renovável. Também vamos acompanhar sobre a análise financeira dos 

investimentos das granjas para utilizar racionalmente esse importante recurso 

(ADILSON HÉLIO FERREIRA 2014).  

Diante desse contexto, o objetivo do trabalho foi utilizar o dejeto suíno como 

fonte de nitrogênio na adubação de aveia preta comparando com o uso de nitrogênio 

em forma de ureia agropecuária. avaliando qual das formas é mais eficaz na 

adubação e quantificando em valores sua rentabilidade. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O objetivo deste trabalho é avaliar a utilização de esterco suíno em 

substituição à uréia na fertilização da aveia preta, primeiramente como pastagem 

rotativa, mas devido a fatores climáticos como a estiagem não foi possível 

desenvolver mais de um corte, sendo a cultivar destinada para produção de 

silagem. Foi verificado aspectos da produção de forragem com utilização do dejeto 

em duas parcelas com dimensão de 6 metros quadrados, e em outras duas foi 

utilizado ureia comercial. Através dos custos de produção é possível avaliar a 

concentração de nitrogênio em esterco de suíno que é cerca de 55% e comparar 

com a ureia comercial que nos traz de 47 a 52 % de nitrogênio. Estimando que a 

substituição da uréia comercial afetará a produção de pastagens de forma mais 

complexa pois o dejeto vai passar por alguns fatores a mais de absorção para ficar 

disponível a planta, porém em contrapartida traz alguns outros elementos juntos 

como fósforo P e potássio K, comparando preços a ureia comercial está em torno 

de 85 reais o saco de 50 kg, mais o custo de aplicação, enquanto que o dejeto é 

uma fonte alternativa e de baixo custo, pois este não necessita de gastos na 

compra, os custos serão com o maquinário para aplicação. Avaliar 

economicamente a viabilidade e  também utilizando o dejeto como fonte de 

adubação vai diminuir os níveis de poluição ambiental por meio da diminuição dos 

impactos já que o dejeto passa por um período de fermentação nas lagoas de cerca 

de no mínimo 90 dias onde reduz os poluentes e aplicando o dejeto na lavoura dá 

um destino a esse aditivo pouco explorado, com isso não é necessário usar a ureia 

comercial que passa por processos de extração e concentração para transformar 

em nitrogênio. 

                                                                                                        

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O local escolhido para a implantação do experimento está situado na cidade 

de Novo Xingu, localidade 12 de novembro, na propriedade do Sr. Waldemir Witter. O 

dejeto utilizado é proveniente dos suínos em fase de terminação, criados confinados. 

Foi retirado da lagoa de estabilização da própria propriedade. O dejeto foi 
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homogeneizado antes da coleta, com auxílio de trator e bomba submersa para 

retirada das frações sólidas e líquidas do resíduo, levado até a área de aplicação em 

caminhão tanque próprio para transporte de resíduos, retirado uma parte e aplicado 

nas parcelas do experimento com um regador.  

No solo de experimentação foi utilizado a pastagem de aveia preta. A qual foi 

semeado no dia 9 de junho em 4 canteiros de 3 metros por 2 metros, sendo assim 

cada parcela tendo 6 metros quadrados, e totalizando 24 metros quadrados de 

experimentação, semeado 60g de semente de aveia em cada parcela e 120g de NPK 

na adubação de base. A amostragem foi dividida com 2 parcelas controle utilizando 

ureia comercial e 2 parcelas de experimentação com uso de dejetos suínos como 

adubação complementar; com uso de um quadro de metal de área 1 metro quadrado 

através de remoção mecânica da forrageira no primeiro corte com cerca de 45 dias. 

Novamente foi feito adubação complementar com ureia comercial e dejeto. 

Amostras foram submetidas a pré-secagem em estufa de ar forçado a 55-

60ºC. Posteriormente moídas onde foi realizado análises de composição conforme 

AOAC (1995).  A matéria seca foi determinada pela perda de peso após 4 h a 60 ° C 

em estufa de circulação forçada de ar, seguido de 8 h a 105 ° C. O teor de cinzas 

determinado a 550 ° C (método 923.03) de acordo com AOAC (1995). O teor de 

nitrogênio e proteína bruta (Nx6.25) determinada pelo procedimento de micro Kjeldahl 

(método 960.52) da AOAC (1995).  

 

4 RESULTADOS 

 

Existe uma grande preocupação quanto à aplicação sistemática de dejetos 

suínos no solo causando o acúmulo de P no solo (BASSO, 2003). Seganfredo (2001) 

alerta que as adubações com dejetos de animais apresentam riscos de poluição das 

águas, por causa do excesso de P, mesmo nos solos de baixa fertilidade ou nos solos 

profundos. Os dejetos de suínos podem ser eficientes e seguros na fertirrigação e 

fertilização das culturas, desde que precedidos dos ativos ambientais que assegurem 

a proteção do meio ambiente, antes de sua reciclagem. Os benefícios econômicos 

dos sistemas de produção com a utilização de dejetos de suínos superam seus 
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custos. As doses de dejetos de suínos devem sempre obedecer à reposição da 

exportação de nutrientes pelas produções.   

A semeadura da pastagem foi realizada no dia 9 de junho, sendo semeado 

tarde, dessa forma a cultura teve um ciclo curto, sendo executado apenas um corte 

45 dias após a plantação, porquê já estava no fim do ciclo da cultura, no dia 23 de 

agosto. Após aplicar adubação novamente sobre as parcelas é indicado que se faça 

o corte da mesma para silagem. 

 

4.1 Tabelas 

 

Quadro 1: Dados sobre da coleta de matéria seca da pastagem  
 

Parcela Resultado em 1 metro 
quadrado 

Possibilidade na parcelas com 6 
metros quadrados 

Quantidade por hectare 

1 com dejeto 9 kg 54 kg 90.000 kg 

2 com dejeto 10,5 kg 63 kg 105.000 

3 com ureia comercial 13 kg 
 

78 kg 130.000 

4 com ureia comercial 14.3 kg 85,8 kg 143.000 kg 

 

Quadro 2: Dados do custo de produção por quilo 
 

Parcela Custo do adubo por 
parcela 

Custo de aplicação por hectare + mão de 
obra + equipamentos  

Custo por tonelada de 
matéria verde 

1 com dejeto 0 253 28,10 

2 com dejeto 0 253 24,09 

3 com ureia comercial 0,255 630 48,46 

4 com ureia comercial 0,255 630 44,05 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em virtude de alguns fatores como o atraso da época de cultivo e à estiagem 

foi possível realizar somente um corte da pastagem, não sendo possível concluir o 
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projeto. Levando em conta o ciclo da cultivar e fatores como clima que afetaram 

diretamente no desenvolvimento do projeto. Indicando ao final do projeto que seja 

feito silagem para melhor aproveitamento. Entendendo que os valores que obtemos 

na única coleta se for analisar ainda assim é vantagem a utilização do dejeto mesmo 

que com produção menor do que a pastagem com ureia pois a viabilidade econômica 

é válida e também com o dejeto fixa outros nutrientes, como fosforo e potássio, além 

de ajudar o meio ambiente com a reutilização desse recurso. 
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Resumo 

 

A ovinocultura vem crescendo no Brasil e representando uma importante alternativa 

de oferta de carne, lã, leite e seus derivados. Com isso, este trabalho tem como 

objetivo, avaliar o grau de infestação dos ovinos pelo principal parasita dessa 

espécie, Haemonchus contortus. Este parasita ao infectar o animal, fixa-se na 

mucosa do abomaso, onde se alimenta de sangue causando anemia e alteração na 

secreção abomasal, por isso, neste projeto foi realizado exame de contagem de ovos 

por grama de fezes (OPG) para detectar a infecção por esse parasita em uma 

propriedade localizada no município de Pontão e dados comparativos com animais 

localizados no município de Sarandi, pois é comum a prevalência desse parasita em 

animais criados em regiões de diferentes características climáticas, por se tratar de 

um parasita que possui uma fase de vida livre e outra parasitária.  

A partir do exame de contagem de ovos por grama de fezes, nenhum parasita foi 

detectado nos ovinos das propriedades do município de Pontão, em dados 

comparativos com exame de OPG feita com os animais da propriedade do município 

de Sarandi, também não foi encontrado nenhuma evidencia do parasita.  

Palavras-chave: Ovinocultura. Haemonchus contortus. Infestação. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A ovinocultura é uma das principais atividades pecuárias desenvolvidas no 

Estado do Rio Grande do Sul. Seu estabelecimento como exploração econômica se 

deu no começo do século XX, com a valorização da lã no mercado internacional e, a 

partir da década de 1940, com o incremento tecnológico da produção. (Almeida 

Viana, 2009) 

A produção de lã, por meio da criação de raças laneiras e mistas, foi o principal 

objetivo da exploração econômica da ovinocultura no século XX. Os sistemas 

produtivos eram desenvolvidos com o intuito de se obter a maximização da produção 

de lã nos rebanhos, enquanto a produção de carne, produto considerado secundário, 

apenas supria o consumo dos estabelecimentos rurais. (Pires Silveira, 2009) 

O período de crise na atividade surgiu no final da década de 1980 em 

consequência dos elevados estoques australianos de lã e do início da 

comercialização de tecidos sintéticos no mercado têxtil internacional. A crise se 

estendeu durante a década de 1990, o que fez muitos produtores desistirem da 

atividade, reduzindo significantemente o rebanho comercial e gerando a 

desestruturação de toda a cadeia produtiva (BOFILL, 1996; NOCCHI, 2001). 

Entretanto, o aumento do poder aquisitivo da população e o incremento do 

abate de animais jovens trouxeram um novo mercado para a ovinocultura. A carne 

ovina começou a ser apreciada, levando a uma maior demanda de consumo, o que 

indica um excelente potencial para se tornar um produto substituto no mercado. Esse 

novo cenário possibilitou o início da reestruturação da ovinocultura no Rio Grande do 

Sul, com a transição do sistema produtivo laneiro para o sistema de produção de 

cordeiros para abate, tornando-se, dessa forma, o produto carne a principal 

exploração econômica. (Vicente Celestino Pires Silveira, 2009)  

A sazonalidade produtiva da atividade, a inexistência de um mercado 

constante, a exigência de uma oferta regular de animais, a necessidade de escala 

para comercialização e a busca por animais jovens por parte dos frigoríficos são 

dificuldades enfrentadas pelos produtores na comercialização de animais para abate 

via mercado. (Almeida Viana 2009) 
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Na comercialização dos produtos derivados da ovinocultura, existem custos 

de produção implícitos para que a lã e a carne produzida sejam transacionadas para 

a indústria, até resultar no produto processado para o consumo. Assim, a análise 

econômica pode apontar os principais itens de custos da atividade, orientando as 

pesquisas tecnológicas de produção para o resultado econômico. A definição de uma 

escala mínima adequada pode ser apontada. A redução da incerteza e da assimetria 

das informações pode viabilizar algum tipo de contrato que melhore a coordenação 

da cadeia (GECOMP, 2004).  

O objetivo deste trabalho foi avaliar o grau de infestação em ovinos por 

Haemonchus contortus, através do exame de OPG. Também foi realizado um 

questionário visando compreender se o produtor tem conhecimentos relacionado ao 

controle de Hemonchus.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A RAÇA SANTA INÊS 

 

O ovino Santa Inês é um animal desprovido de lã, de elevada estatura, pernas 

compridas, orelhas longas. As ovelhas pesam entre 50 e 60 kg e os machos ao redor 

de 100 kg. Existem muitos animais descarnados, com traseiro pouco desenvolvido, 

todavia, já podemos encontrar animais com boa conformação de carcaça. A sua 

coloração não é uniforme, encontrando-se animais com pelagens bastante variadas, 

tais como vermelha, castanha e malhada de branco e de preto. Atualmente, devido a 

uma preferência puramente estética de parte dos criadores, tem havido maior 

disseminação da pelagem preta, contudo essa pelagem apresenta o inconveniente 

de resultar em maior absorção da radiação solar incidente, o que prejudica o 

equilíbrio térmico dos animais, além de resultar em maior ocorrência de problemas 

com bernes e bicheiras. Em sistema intensivo de criação os cordeiros Santa Inês 

apresentam menor ganho de peso e características de carcaça inferiores em relação 

às raças melhoradas, mostrando menor proporção de traseiro, menor compacidade 

de carcaça e menor perímetro de perna. Contudo tais aspectos podem ser muito 

melhorados através do uso de cruzamento industrial com carneiros de raças 
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melhoradoras para tais características. Por outro lado, as ovelhas Santa Inês 

possuem características extremamente interessantes como ventres, tais como maior 

rusticidade, menores exigências nutricionais, acentuada habilidade materna, além de 

não apresentar estacionalidade reprodutiva. 

 

2.2 ASPECTOS REPRODUTIVOS 

 

Um dos principais entraves à ovinocultura de corte é a estacionalidade 

reprodutiva da maioria das raças lanadas de origem européias, que são poliéstricas 

estacionais, possibilitando o acasalamento somente no verão-outono e parindo no 

inverno-primavera. Desta maneira a produção de carne de cordeiro, com essas raças, 

concentra-se em algumas épocas do ano, não permitindo sua produção durante todo 

o ano. O pequeno número de cordeiros produzido anualmente por ovelha, devido ao 

grande intervalo entre-partos, também é um aspecto negativo para a atividade, pois 

aumenta o custo de manutenção das matrizes, encarecendo o preço da carne de 

cordeiro em sistemas de produção mais intensivos. A produção contínua de 

cordeiros durante o ano todo é condição necessária para o sucesso da criação e esta 

é uma das características mais importantes da raça Santa Inês, que por ser 

poliéstrica anual, pode ser acasalada em qualquer época do ano, desde que em 

estado nutricional adequado. As fêmeas Santa Inês mostram ainda possibilidades 

de, em condições especiais de manejo, apresentarem cios ainda com a cria ao pé, o 

que diminui acentuadamente o intervalo entre partos, sendo possível intervalos 

inferiores a oito meses. Outra característica de extremo interesse é a acentuada 

habilidade materna das ovelhas, que favorece a sobrevivência peri-natal dos 

cordeiros, aumentando assim a disponibilidade de animais para abate, bem como 

para a reposição de matrizes. 

 

2.3 COMPORTAMENTO A PASTO 

 

Os ovinos Santa Inês apresentam comportamento muito ativo em pastejo, 

caminhando com desenvoltura e explorando melhor os locais de alimentação, o que 

lhes confere maior capacidade de adaptação a ambientes distintos. Apresentam 
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particularidades comportamentais que os diferem dos lanados europeus, mostrando 

hábitos de pastejo mais elevado, o que lhes possibilita maior exploração dos recursos 

alimentares disponíveis. Ovinos deslanados mostram uma maior aceitação de 

plantas de folha larga que ovinos lanados, desta maneira consomem maior 

diversidade de plantas, sendo este fato muito importante em pastagens com grande 

diversidade de espécies. 

 

2.4 HAEMONCHUS CONTORTUS 

 

Existem várias espécies de nematódeos gastrointestinais que parasitam 

pequenos ruminantes, dentre elas Haemonchus contortus, que apresenta grande 

potencial biótico, alta intensidade de infecção e patogenicidade. Este parasita fixa-

se na mucosa do abomaso dos hospedeiros, onde alimenta-se de sangue causando 

anemia e alteração na secreção abomasal. Sua infecção resulta em grandes perdas 

econômicas, pois ocasiona redução do crescimento e mortalidade elevada dos 

animais acometidos devido anemia e hipoproteinemia. 

É comum a prevalência de Haemonchus contortus em animais criados em 

regiões de diferentes características climáticas pois essas modificações no clima 

permitiram alterações na distribuição geográfica e epidemiologia deste parasito. Isso 

é fundamental pois esse nematódeo possui uma fase de vida livre e outra parasitária. 

Essa infecção ocorre de forma direta, a larva infectante (L3) entra através da cavidade 

oral, se reproduz internamente no animal e os ovos são liberados junto com as fezes 

na pastagem e em torno de 3 a 16 dias esses ovos se tornam L3 e o ciclo se inicia 

novamente.  

A intensidade da infecção e o aparecimento de sinais clínicos dependem do 

estado fisiológico, genética, exposição prévia ao parasita e principalmente idade do 

animal, os adultos podem evoluir para casos crônicos e os jovens casos agudos e 

frequentemente surtos fatais. Esses efeitos patogênicos ocorrem devido a 

hematofagia desse parasita. Os animais parasitados podem apresentar anemia, 

apatia, hipoproteinemia, edema, redução no escore corporal, ganho de peso reduzido 

e, em casos mais severos, a morte do animal. 
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A suscetibilidade dos animais às infecções parasitárias pode estar 

relacionada a fatores genéticos dos indivíduos, alguns animais de raças resistentes 

podem apresentar resposta imunológica mais rápida do que animais de raças mais 

suscetíveis. A nutrição é outro fator importante na imunidade dos animais aos 

parasitos, em condições de restrições nutricionais aumenta-se a possibilidade de 

intensidade da infecção, por essa motivo a qualidade da dieta dos animais é algo 

indispensável a sanidade do rebanho.  

Haemonchus contortus tem grande capacidade de desenvolver resistência 

aos medicamentos anti-helmínticos e seu controle é através deles. A administração 

inadequada desses anti-helmínticos favorece a rápida seleção dos parasitas de 

parasitas resistentes aos diferentes grupos químicos, dificultando o controle dessa 

verminose. Os principais grupos de anti-helmínticos utilizados são benzimidazóis, 

imidazóis e lactonas macrocíclicas.  

 

3 MATERIAL(AIS) E MÉTODOS 

 

3.1 LOCAL DO PROJETO  

 

O projeto será realizado em uma propriedade na cidade de Pontão localizada 

a uma latitude 28º03'33" sul e a uma longitude 52º40'38" oeste, estando a uma 

altitude de 683 metros. Possui uma área de 503,538 km² e sua população estimada 

em 2019 foi de 3.904 habitantes. 

 

3.2 ANIMAIS UTILIZADOS  

 

Foi utilizado ovinos da raça Santa Inês, em uma quantidade de nove animais, 

sendo, três fêmeas, um macho, e cinco filhotes e para dados comparativos, foi 

utilizado ovinos da raça Texel, em uma quantidade de cinco animais.  

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Latitude
https://pt.wikipedia.org/wiki/Longitude
https://pt.wikipedia.org/wiki/2019
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3.3 EXAME DE CONTAGEM DE OVOS POR GRAMA DE FEZES  

 

Os animais foram presos no momento da coleta, sem movimentação 

excessiva, o que evitou a eliminação das fezes e, consequente esvaziamento da 

porção terminal do intestino grosso. Neste trabalho, realizou-se exames através da 

contagem de ovos por grama de fezes (OPG), um exame do qual é feito a coleta de 

fezes, sendo as amostras de fezes coletadas diretamente da ampola retal dos 

animais. As fezes foram coletadas diretamente do reto do animal, para evitar a 

contaminação do material por parasitos de vida livre encontrados no solo, que podem 

comprometer os resultados. A coleta foi realizada utilizando luva.  As fezes 

permaneceram em recipientes limpos, identificados e bem fechados, sejam eles 

frascos ou sacos plásticos. As amostras foram enviadas para o laboratório.  

Cada amostra foi pesada com massa padronizada em 2 g, com posterior 

homogeneização em 58 mL de solução salina saturada sendo submetida a uma 

filtração em gaze dupla. Com o auxílio de uma seringa a solução filtrada será 

depositada na câmara de contagem McMaster e analisada com auxílio de 

microscópio óptico (objetiva 10 x 0,25).  

 

3.4 QUESTIONÁRIO 

 

Um questionário voltado somente para o parasita Haemonchus contortus foi 

aplicado nos produtores das propriedades do município de Pontão, onde as questões 

foram feitas e organizadas através da plataforma Google Forms. 10 questões foram 

realizadas e enviadas por e-mail para que os produtores e funcionários as 

respondessem.  

 

4 RESULTADOS 

 

Nas propriedades avaliadas, foi distribuído um questionário voltado 

especificamente ao parasita Haemonchus contortus, onde os proprietários e 

empregados foram avaliados em relação a infecções causadas pelo parasita em seus 

animais, se eles saberiam identificar como esse parasita poderia surgir nos animais 
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Grafico 1
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Subnutrição

Ineficiência de anti-
helminticos

em relação a problemas na propriedade, ou até mesmo saber observar algum sinal 

clínico decorrente de Haemonchus contortus.  

 De acordo com o gráfico 1, 29% ovinocultores afirmam que os erros do manejo 

são os principais problemas primários para aumenta a infecção por Haemonchus 

contortus. 

 

Grafico 1: Esses parasitas gastrointestinais podem estar associados a quais 

problemas primários? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com o gráfico 2, quando questionados sobre o controle deste parasito, 

57% dos proprietários relataram que o método supressivo é aplicado em todos os 

animais para reduzir a carga parasitária. 
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Gráfico 2: Em sua região qual o tipo de controle químico mais utilizado contra o 
Haemonchus contortus? 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com o gráfico 3, 71% dos proprietários e funcionários, referiram-se 

as perdas econômicas por este parasita, grande maioria obtem conhecimento do 

aumento da mortalidade no rebanho. 

 

Gráfico 3: Que aspectos levam esse parasita a causar grandes perdas econômicas? 
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Gráfico 4

Redução do ganho de
peso
Problemas econômicos

Mortalidade

De acordo com o gráfico 4, 43% dos entrevistados, relataram que redução de 

ganho de peso, problemas econômicos e mortalidade, causam prejuízo quando 

Haemonchus contortus é detectado em seus animais. 

 

Gráfico 4: Quais prejuízos já ocorreram em sua propriedade por conta desse 
parasita? 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

De acordo com o gráfico 5, podemos observar que alguns entrevistados não 

possuem conhecimento do controle mais usado em ovinos com Haemonchus 

contortus, que é a FAMACHA. 
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Gráfico 5

OPG

FAMACHA

Vacinação
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Gráfico 6

Diarreia, fadiga e apatia

Anemia, edema, apatia e
hipoprteinemia

Taquicardia, hemorragia e edema

Gráfico 5: Qual o método de controle mais eficaz usado para combater esse 
parasita? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com o gráfico 6, 71% dos entrevistados, felizmente grande parte tem 

conhecimento dos principais sinais clínicos presentes em ovinos parasitados, que 

são anemia, apatia, edema e hipoproteinemia.  

 

Gráfico 6: Quais são os principais sinais clínicos presentes em uma infestação por 
Haemonchus contortus? 
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Gráfico 7
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Gráfico 8

Atinge o organismo muito
rápido
É fácil de ser transmitido

De acordo com o gráfico 7,  87%  dos entrevistados, praticamente  possuem 

conhecimento da localização desse parasita, no abomaso. 

  

Gráfico 7: A hemoncose, uma doença caracterizada por acometer em grande parte, 
ovinos e caprinos, onde se localiza nesses animais? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com o gráfico 8, ao serem perguntados se o Haemonchus contortus 

era considerado uma espécie dominante, 58% relatou que sim, pois os animais se 

tornam susceptíveis por ser uma infecção intensa. 

 

Gráfico 8: 
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Gráfico 9

OPG

Esfegaço

De acordo com o gráfico 9, 80%  deles sabia dizer qual o  método mais eficaz 

para detecção do Haemonchus contortus, onde relataram que é o OPG (Ovos por 

Grama de Fezes). 

 

Gráfico 9: Qual exame laboratorial é o mais específico para realizar o diagnóstico 
desse parasita? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A questão 10, foi de interesse pessoal, onde os entrevistados deveriam dar sua 

opinião sobre a ovinocultura na região, e se eles achavam que existia pontos 

negativos aparentes dessa criação, e a maioria dos entrevistados relatou que o 

trabalho dessa criação era muito grande, por conta de diversos afazeres necessários 

com a espécie, como a tosa, o casqueamento, o pedilúvio, e o cuidado extremo com 

os ovinos, por serem animais sensíveis a umidade, um ponto que desencadeia 

diversos problemas de saúde. Outros, relataram que em algumas regiões, a 

ovinocultura não é valorizada, porque a carne não é muito consumida, ou porque 

acham difícil o manejo dos animais para não possuir muito lucro em cima da criação 

dos rebanhos. 

Em relação aos exames feitos através da contagem de ovos por grama de 

fezes (OPG), não obtivemos nenhum resultado negativo, ou seja, contendo ovos de 

Haemonchus contortus nas fezes dos animais que utilizamos para a coleta.  Com 

esses resultados, acredita-se, que por conta de serem animais desverminados, por 
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possuírem atenção diariamente pelos produtores, vacinas em dia e por serem 

mantidos a pasto de maior qualidade, a infecção nesses animais foi nula.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base nos dados coletados, obtivemos uma conclusão de que o manejo 

dos animais e as estruturas onde esses animais são mantidos, acarretou nos 

resultados positivos feitos em laboratório. Ambas as propriedades, Pontão e Sarandi, 

possuem um manejo totalmente voltado ao bem-estar dos seus animais, com 

estrutura física muito bem feita e ambiente totalmente limpo, pasto de ótima 

qualidade e sempre tratado diariamente, água a vontade, e área coberta para caso de 

chuva e frio.   

Através dos exames de contagem de ovos por grama de fezes, Haemonchus 

contortus não foi detectado nos ovinos da propriedade do município de Pontão, e 

com base nos dados comparativos também feito o OPG, nos animais da propriedade 

do município de Sarandi, não foi encontrado nenhuma evidencia do parasita.  

Tendo em vista os questionários aplicados aos produtores de ovinos nos 

municípios de Chapada, Palmeira das Missões e Sarandi, constatamos que ambos 

tem conhecimento técnico sobre o parasita Haemonchus contortus. Os produtores 

possuem anos de experiência com a ovinocultura e a vista disso, todos tinham 

entendimento dos malefícios que podem contaminar o seu rebanho então buscaram 

conhecimento sobre prevenções, tratamentos se fosse necessário e diagnóstico. 

Mas todos visam a prevenção e por conta disso, temos rebanhos livres de 

Haemonchus contortus.  
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RESUMO 

 

O presente trabalho traçou um diagnóstico da atividade leiteira na região Central do 

Paraná, abordando os diversos aspectos que envolvem a produção primária: perfil 

socioeconômico do produtor, caracterização da propriedade, manejo alimentar, 

reprodutivo e sanitário, destacando a tecnologia empregada na produção de leite e a 

condição sanitária do rebanho. A metodologia do estudo utilizada é composta pela 

aplicação de um questionário contendo questões relacionadas aos produtores e ao 

manejo da propriedade e dos animais. Foi utilizada na pesquisa uma amostra 

composta por duas propriedades, sendo uma no sistema semi extensivo e outra no 

intensivo. Quanto à moradia, todos os produtores residem nas propriedades. Foi 

verificado que os produtores da propriedade intensiva fizeram análise de solo na área 

destinada aos pastos, enquanto que o mesmo não ocorre na propriedade de sistema 

semi extensivo. Nessas propriedades, o gênero Cynodon predomina na formação dos 

pastos, devido à sua adaptabilidade às condições climáticas da região. Os 

produtores do sistema semi extensivo e intensivo fazem anotações zootécnicas, bem 

como anotações relacionadas à parte econômica. Quanto à reprodução, no sistema 

semi extensivo e intensivo o método de inseminação artificial é predominante. A 

média geral da produção de leite foi de 25 litros de leite/vaca e 30 litros/vaca/dia para 

os sistemas semi extensivo e intensivo, respectivamente. A atividade leiteira 
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contribui para a economia da região Central do Paraná com a geração de renda e de 

empregos direto e indireto. No entanto, é preciso realizar investimentos na gestão e 

modernização do setor para melhorar a produtividade do leite. 

Palavras-Chave: Pecuária. Intensivo. Rebanho. Leite. 

 

 
INTRODUÇÃO 

 

A pecuária leiteira nacional, possui grande diversidade estrutural tanto nos 

sistemas de produção, como nos aspectos ligados a alimentação dos rebanhos e 

qualidade do leite (JUNG & JÚNIOR, 2017). A produção de leite brasileira, se dá em 

três sistemas distintos, sendo eles o extensivo, semi extensivo e intensivo os quais 

podem ser classificados sob a ótica da intensificação (STOCK, 2007) ou sob o manejo 

alimentar e a produtividade (ASSIS, 2005). 

Essencial para a alimentação humana e economia mundial, o leite é um 

produto agropecuário altamente nutritivo, sendo à base de uma cadeia geradora de 

emprego e renda (JUNG & JÚNIOR, 2017). 

O setor lácteo possui grande relevância social e econômica para o país, porém 

observa-se que a atividade ainda não atingiu seu total potencial produtivo. Nesse 

sentido os produtores e técnicos envolvidos na atividade, encontram dificuldade para 

identificar a melhor forma de alocar os fatores de produção e identificar o melhor 

sistema de produção (LUCCHI, 2015). 

Portanto, a produção de leite no Brasil, distribuída em todo o território, precisa 

estar em conjunto com a modernização, a fim de que se obtenha a diminuição dos 

custos de produção, pois permanece nessa atividade, aqueles que possuem maior 

produção, organizam melhor as atividades e preconizam a qualidade do produto 

(OOMETO & CARVALHO, 2006). 

O sistema extensivo, caracteriza-se por manter os animais soltos em extensas 

áreas de terra, sob pastagens nativa; a ordenha pode ser realizada de maneira 

manual ou mecânica e não há preocupação com o padrão genético dos animais. Já 

no sistema intensivo, há o uso de animais com alta produtividade, grande consumo 

de alimento diário e requerimento de instalações adequadas. No sistema semi 
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extensivo se faz o uso do piqueteamento através de pastoreio rotativo e há 

suplementação alimentar no cocho (OLSZENSVSKI, 2011). 

O presente trabalho busca evidenciar as vantagens e desvantagens dos 

sistemas semiextensivos e intensivos, com base nas características de duas 

propriedades que os possuem, através de suas características, nas perspectivas da 

atividade leiteira e no relacionamento do produtor com o mercado. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O presente estudo foi realizado no município de Pitanga, Paraná. Para tanto, 

aplicou-se um questionário de caráter descritivo, em duas propriedades. Uma 

destinada à produção de leite sob o método extensivo e outra em sistema intensivo. 

Com isso, buscou-se evidenciar as vantagens e desvantagens de cada um desses 

sistemas nas propriedades. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Com base no comparativo dos questionários aplicados, as respostas das duas 

propriedades avaliadas, que conduzem os sistemas intensivo (Sitio Cascavel) e semi 

extensivo (Sitio Chaparrão) de produção, na bovinocultura leiteira, podem ser 

observadas seus pontos fortes e fracos na região central do Paraná.  

Em ambas as propriedades, a única atividade desenvolvida é a bovinocultura 

leiteira, sendo que a mão de obra empregada é de três pessoas da mesma família, 

conectando as duas à agricultura familiar. Na região sul do país, a agricultura familiar 

possui destaque dentro do sistema de produção de leite, por ser adaptável a 

diferentes condições ecológicas, mudanças climáticas e socioeconômicas, podendo 

ser desenvolvida com um menor aporte tecnológico, comparada a outras atividades 

agropecuárias que exigem estruturas mais tecnológicas (JUNG & JUNIOR, 2016).  

O desenvolvimento da bovinocultura leiteira nos sistemas intensivo e semi 

extensivo requerem poucas áreas de terra, sendo que o sitio Cascavel possui quatro 

alqueires e o Sitio Chaparrão quatro alqueires e meio voltados para a atividade. 

Segundo Jung e Junior (2016) a produção de leite ocorre em propriedades com 
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menores extensões de terra, sendo que propriedades maiores possuem suas áreas 

voltadas ao cultivo de grãos em detrimento do leite.  

A quantidade de animais presentes em cada propriedade pode variar 

dependendo do sistema de produção, visto que em sistema semi extensivo, o 

produtor abriga um total de 29 animais e no intensivo o número sobe para 62. O 

número de vacas em lactação também é maior no sistema intensivo em comparação 

ao semi-intensivo, sendo que no sitio Cascavel há 38 vacas lactantes e no sitio 

Chaparrão 21 (Tabela 1). Como o sistema intensivo concentra os animais em 

estábulos e não mantidos a pasto, o número de animais pode ser maior em relação 

ao semi extensivo, sendo que nesse sistema, os animais recebem apenas uma 

complementação na suplementação alimentar, tendo como base alimentícia o pasto, 

necessitando assim de áreas maiores em relação ao sistema intensivo (NUNES et al., 

2012). 

A percentagem de vacas em lactação em um rebanho leiteiro é importante, 

sendo que o ideal é de 83% do total do rebanho ser composto por vacas em estágio 

de lactação (FERREIRA e MIRANDA, 2007). Nas propriedades acompanhadas o índice 

de vacas em lactação foi de 72 e 61,29% nos sistemas semi extensivo e intensivo 

respectivamente.  

A raça Holandesa possui destaque nos rebanhos leiteiros do Paraná, sendo 

que mais da metade de todos os rebanhos voltados à produção leiteira são 

constituídos por animais da raça holandesa, esses animais apresentarem 

características de fácil adaptação em todas as regiões produtoras, e alta eficiência 

produtiva, sendo indicada a propriedades tecnificadas para alcançar o total potencial 

do rebanho (IPARDES, 2008). Em ambas as propriedades estudadas, os rebanhos são 

constituídos por vacas da raça holandesa (Tabela 1). 
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Tabela 1. Aspectos técnicos da pecuária leiteira das propriedades com sistemas de 

produção semi extensivo e intensivo 

 

 Semi Extensivo Intensivo 

Área Total da Propriedade 6 alqueires 5 alqueires 

Área da propriedade dedicada à 

pecuária 
4,5 alqueires 4 alqueires 

Mão de obra utilizada 
3 familiares; 0 

contratados 

3 familiares; 0 

contratados 

Número total de vacas em lactação 21 vacas 38 vacas 

Número total de vacas secas 3 vacas 1 vacas 

Número total de animais no rebanho 29 animais 62 animais 

Produção diária de Leite 420 litros 1.150 litros 

Produção anual de leite 151.200 litros 360.000 litros 

Produção média de leite/vaca 24 litros 30 litros 

Predominância genética do rebanho Holandesa Holandesa 

Quantidade de cada raça no rebanho 29 holandesas 
61 Holandesa; 1 

Girolanda 

Possui Touro Não Não 

Fonte: Dos autores (2020). 

 

A produção média diária por vaca foi de 20 litros por dia para vacas em sistema 

semi extensivo e 30 litros de leite por dia em sistema intensivo. Em estudos 

comparativos com diferentes sistemas de produção, Lopes et al., (2004) mostra que 

a produção de leite em sistema intensivo tende a ser maior em comparação ao semi 

extensivo por conta da alimentação ser mais balanceada, possuir um maior bem 

estar animal e ter um maior aporte de concentrados na dieta das vacas.  

A alimentação dos rebanhos pode variar de acordo com o sistema de 

produção. No sistema semi extensivo acompanhado, as vacas são submetidas a 

pastagens permanentes do gênero Cynodon durante o verão e no inverno aveia e 

azevém, além da suplementação com silagem durante o período seco do ano, apenas 

para as vacas em lactação sendo que os demais animais ficam somente no pasto. A 

suplementação com concentrado ocorre somente para as vacas lactantes e é 

fornecida ao animal competente a sua produtividade o ano todo. O fornecimento de 
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sal mineral é semanal. Já no sistema intensivo, o rebanho recebe alimentação 

exclusivamente a cocho, durante o ano todo, sendo basicamente silagem e pré-

secado. Esses alimentos são fornecidos ao rebanho todo, bem como a 

suplementação concentrada, a qual é fornecida com base em cálculos técnicos. O 

fornecimento de sal mineral é semanal e o produtor administra junto à dieta dos 

animais vitaminas, ADE, e nonit mineral. 

 

Tabela 2. Aspectos nutricionais relacionados à alimentação dos animais nos 

sistemas de produção semi extensivo e intensivo 

 

 Semi Extensivo Intensivo 

Tipo de pastagem predominante Cynodon e outros Cynodon e outros 

Fornecimento de volumosos 

suplementares 
Silagem Silagem e pré-secado 

Período de fornecimento de 

volumosos suplementares 
Seca Ano todo 

Fornecimento de ração 
Somente para vacas 

em lactação 
Todo o rebanho 

Critério para fornecimento de ração Produtividade Calculo técnico 

Época de fornecimento de ração Ano todo Ano todo 

Fornecimento de sal Sal mineral Sal mineral 

Periodicidade do fornecimento de 

sal 
Semanal Semanal 

Suplementação mineral e/ou 

vitamínica 

Sim, Hormônio BST e 

Lactopin 

Sim, ADE, vitaminas e 

Nonit mineral 

Fonte: Dos autores (2020). 

 

A ordenha dos animais é feita duas vezes ao dia em ambas as propriedades 

em galpão coberto, sendo mecânica canalizada (Tabela 3). A utilização de diferentes 

métodos de ordenha pode interferir na qualidade final do produto, sendo que de 

acordo com os resultados obtidos por Taffarel et al., (2013) a ordenha canalizada 

apresenta uma maior qualidade em termos de qualidade microbiológica.  Também 

associado ao tipo de ordenha estão os cuidados antecedentes e posteriores a 
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ordenha, como o pré dipping e pós dipping e testes de mastite, sendo fundamentais 

para que seja produzido um leite de qualidade, visto que nas duas propriedades 

avaliadas, todos os pontos anteriores são seguidos à risca. Além de todos os pontos 

citados, fazem a utilização de uma medida para prevenir a incidência de mastite no 

rebanho, com a adoção de uma ordem de ordenha, sendo primeiramente ordenhada 

vacas primíparas sadias, seguidas das multíparas sadias e as vacas com histórico 

de mastite (Tabela 4).  

 

Tabela 3. Atributos sobre os critérios utilizados na ordenha dos sistemas semi 

extensivo e intensivo na bovinocultura leiteira 

 

 Semi Extensivo Intensivo 

Tipo de ordenha 
Ordenha mecanizada 

canalizada 

Ordenha mecanizada 

canalizada 

Ordenhas/dia 2 ordenhas 2 ordenhas 

Estrutura do local da 

ordenha 
Coberto e cimentado Coberto e cimentado 

Fonte: Dos autores (2020). 
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Tabela 4. Atributos relacionados a higiene de ordenha nas propriedades com sistema 

de produção semi extensivo e intensivo 

 

 Semi Extensivo Intensivo 

Higiene das tetas antes da 

ordenha 

Pré dipping Pré dipping 

Cuidados após a ordenha Pós dipping Pós dipping 

Manejo pós ordenha Libera para pastagem Alimentação das vacas 

Teste de Mastite Caneca de fundo preto Caneca do Fundo Preto e 

CMT 

Frequência do teste da Caneca 

de Fundo Preto 

Diário Quinzenal 

Frequência do teste CMT Não realiza Quinzenal 

Critério de ordem do rebanho 

antes de iniciar a ordenha 

Sim, primeiro sadias e as 

demais na sequência 

Sim, controle de rodízio e 

controle de mastite 

Fonte: Dos autores (2020). 

 

Na propriedade Cascavel, o leite é armazenado em tanque refrigerador a granel 

próprio, e a cada dois dias é coletado por laticínios da região, os quais pagam por 

qualidade do produto, fazendo com que haja agregação ao seu valor por apresentar 

boa qualidade. O preço pago ao produtor no mês avaliado foi de R$ 1,65 reais por 

litro. Na propriedade Chaparrão, o leite também é armazenado em tanque refrigerador 

e diariamente o laticínio faz a coleta, pagando por qualidade do produto. O preço pago 

ao produtor no mês avaliado foi R$ 2,00 reais por litro (Tabela 5). 
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Tabela 5. Atributos relacionados ao armazenamento e comercialização do leite das 

propriedades com sistema semi extensivo e intensivo 

 

 Semi Extensivo Intensivo 

Tipo de armazenamento Tanque próprio Tanque próprio 

Venda Laticínios Laticínios 

Os compradores pagam por 

qualidade 

Sim Sim 

Periocidade da coleta do 

leite na propriedade 

Diário 2 dias 

Periocidade do pagamento 

do leite 

Mensal Mensal 

Preço recebido pelo Litro de 

leite 

2,00 R$ 1,65 R$ 

Fonte: Dos autores (2020). 

 

A prática de anotações dos índices zootécnicos é outro ponto que possui 

grande importância dentro do sistema de produção. Na propriedade com produção 

semi extensiva, o produtor faz a anotação da data de parição, idade ao desmame, 

taxa de natalidade, taxa de mortalidade, vacinações, número médio de crias, idade 

média de descarte e intervalos entre partos.  Enquanto que no sistema intensivo, as 

anotações são mais completas contendo dados de parição, cobertura, controle 

leiteiro, idade ao desmame, taxa de natalidade, taxa de mortalidade, vacinações, peso 

ao nascer, idade ao primeiro cio, intervalo entre cios, número de aborto e natimortos 

por ano, casos de retenção de placenta e número médio de crias.  

Ferreira e Miranda (2007) traz uma classificação de determinados índices 

zootécnicos para o produtor ter um parâmetro de como está sua propriedade, pode-

se comparar a tabela os dados do sistema intensivo trabalhado, sendo um dos 

pontos, o intervalo entre cio na propriedade estudada é de 21 a 29 dias e o ideal, de 

acordo com os dados do autor é de 20 a 30 dias. A idade de cobertura das novilhas 

na propriedade é de 18 meses e a ideal é de 15 a 17 meses. Enquanto que no sistema 

semi extensivo o primeiro cio das novilhas é aos 24 meses, e o intervalo entre partos 
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é de 365 dias sendo que na tabela esse ponto é classificado como ideal até 380 dias 

(Tabela 6).  

 

Tabela 6. Praticas zootécnicas utilizadas nas propriedades com sistemas de 

produção semi extensivo e intensivo 

 

 Semi Extensivo Intensivo 

Parição Sim Sim 

Cobertura Não Sim 

Controle leiteiro Não Sim 

Idade ao desmame Sim Sim 

Taxa de natalidade Sim Sim 

Taxa de mortalidade Sim Sim 

Vacinações Sim Sim 

Pesagem Não Não 

Peso ao nascer Não Sim 

Peso ao desmame Não Não 

Peso na venda dos animais (média kg). Não Não 

Idade/peso ao primeiro cio Sim, 24 meses Sim, 18 meses 

Idade/peso ao primeiro parto Não Não 

Intervalo entre cios Não Sim, 21 a 29 dias 

N° de abortos/natimortos por ano Não Sim 

Casos de retenção de placenta por ano Não Sim, 1 caso 

Nº médio de crias Sim, 6 crias Sim, 20 crias 

Idade média de descarte Sim, 8 anos Não 

Intervalo entre partos Sim, 365 dias Não 

Fonte: Dos autores (2020). 

 

A prática da anotação de índices zootécnicos se dá principalmente quando há 

o auxilio de um responsável técnico na atividade (FERREIRA e MIRANDA, 2007). Na 

propriedade com sistema intensivo, o produtor conta com a assistência técnica de 

um médico veterinário, um zootecnista e um técnico agrícola, os quais são 

responsáveis pelas formulações de dieta, sanidade do rebanho, adubação e correção 

das pastagens, reprodução animal, manejo de forrageiras, vacinação e 



 

CESURG | 131 

 

 

 

casqueamento. Na propriedade com sistema semi extensivo, há o auxílio de um 

médico veterinário, o qual é responsável pela vacinação do rebanho e a sanidade dos 

animais, sendo que os outros pontos listados acima são de responsabilidade 

familiar.  

O manejo reprodutivo nos rebanhos acompanhados são adeptos a 

inseminação artificial, e não possuem touro na propriedade. A propriedade Cascavel 

possui o programa de inseminação há 15 anos enquanto que a propriedade 

Chaparrão realiza inseminação em suas vacas há 10 anos (Tabela 7). A utilização da 

inseminação artificial, aumenta a facilidade de emprenhar uma vaca, com maior 

controle e com resultados mais favoráveis, podendo o produtor desenvolver um 

programa de inseminação visando o maior número de partos em períodos em que o 

leite encontra-se a um valor de mercado superior, aumentando sua lucratividade, 

além de dispensar a necessidade de um touro na propriedade, visto que com um touro 

a concentração de nascimentos iria se diluir durante o ano (SANTOS, 2016). 

 

Tabela 7. Atributos de caráter reprodutivo das propriedades com sistema semi 

extensivo e intensivo 

 

 Semi Extensivo Intensivo 

Tipo de cobertura Inseminação artificial Inseminação Artificial 

Utilização de touro com 

melhoramento genético 
Não Sim, dieta aniônica 

Manejo diferenciado no Pré 

parto 
Não Não 

Forma de utilização do 

touro 
Não Não 

Utiliza estação de monta 

definida 
Não Não 

A quantos anos que vem 

utilizando a inseminação 

artificial 

10 anos 15 anos 

Fonte: Dos autores (2020). 
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Os bezerros machos no pós-parto na propriedade com sistema intensivo, são 

destinados a recria e engorda e as fêmeas são criadas para reposição de matrizes. 

Na propriedade com sistema semi extensivo, os machos são doados e as fêmeas são 

vendidas ou utilizadas para reposição de matrizes.     

Em relação aos custos envolvidos nos dois meios de produção, observa-se 

que no sistema semi extensivo, os custos envolvendo energia elétrica, alimentação 

do rebanho, manutenção das estruturas, medicamentos, assistência técnica, mão de 

obra e reprodução do rebanho somam R$ 9.785,00 reais, enquanto que no sistema 

intensivo esse valor é de R$ 27.908,00 reais (Figura 1). Pode-se observar resultados 

similares com o trabalho de Simões et al., (2009) onde ao estudar a viabilidade dos 

sistemas semi extensivo e intensivo na região do alto Pantanal Sul Mato-grossense 

observou uma maior relevância aos dados referentes a pecuária leiteira no sistema 

intensivo comparada ao semi extensivo, sendo economicamente mais rentável. 

 

Figura 10. Atributos de caráter financeiro calculados nas propriedades com sistemas 

semi extensivo e intensivo na produção leiteira 

 

 

Fonte: Dos autores (2020). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através dos resultados do presente estudo, observa-se que ambas as 

propriedades que adotam diferentes sistemas, existem pontos positivos e negativos. 

Além disso, estas constam de números distintos de animais e tecnificação sendo, 
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portanto, difícil estabelecer qual dos métodos possui maior viabilidade econômica e 

sanitária. Sendo assim necessita de maiores estudos para indicar qual dos sistemas 

avaliados possuem melhor funcionalidade. 
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10. COMPARATIVO DE PRODUÇÃO DE MASSA VERDE E NUTRIÇÃO DE AZEVÉM 
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Resumo 

 

O azevém é uma pastagem com alto teor de proteína e fácil digestão, indicação 

excelente para ruminantes e aparentemente muito palatável, conseguindo suprir as 

necessidades de forragens de inverno, durante a estação fria do Sul, devido a altas 

produtividades e qualidade. O experimento foi conduzido com o objetivo de avaliar se 

a tecnologia tetraplóide é superior em relação ao azevém comum, além de identificar 

vantagens e desvantagens das duas tecnologias, perante os índices de massa verde 

e massa seca, descrever o desempenho à campo, verificando o período até o primeiro 

corte, o período entre os cortes e o número de cortes, além de realizar análise 

bromatológica de ambos os materiais. O azevém tetraplóide apresenta maior 

produção de Massa Verde Total, bem como índices superiores de Proteína Bruta, 

porém mantém resultados semelhantes nos demais componentes analisados. O 

Azevém comum se destaca no início do ciclo, porém apresenta ciclo mais curto, vindo 

a senescer logo após o segundo corte.  

Palavras-chave: Azevém. Produtividade. Qualidade nutricional. Massa seca 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A cadeia produtiva leiteira vem se apresentando como uma fonte de trabalho 

de grande rentabilidade para o produtor rural. No ano de 2016, segundo IBGE, a 

produção brasileira de leite obteve produção total de 33,62 bilhões de litros 

produzidos. O leite produzido nos três estados da Região Sul somaram 12,43 bilhões 

de litros, tornando a maior região produtora de leite respondendo por 37% da 

produção nacional. O Rio Grande do Sul produziu 4,173 bilhões de litros em 2016 e 

destaca-se como terceiro maior produtor, ficando atrás apenas do Paraná e Minas 

Gerais.   

Boletim eletrônico divulgado pela Embrapa (2015) apresenta ainda que a 

produtividade por vaca, durante um ano pode ser um indicativo de desenvolvimento 

da pecuária leiteira. Ries (2017) afirma que o Rio Grande do Sul apresenta uma média 

de produtividade de 3.416 litros, índice superior à média brasileira, de 1.709 litros, 

indicando que a atividade, tende a ser desenvolvida em sistemas de produção com 

animais e alimentação especializada. 

Como opção para suprir a eficiência forrageira, a utilização do azevém vem 

sendo muito valorizada por ser uma gramínea de estação fria disponível, no entanto 

qual apresenta melhores características produtivas, o azevém comum ou a 

tecnologia tetraplóide, é a justificativa para a realização do presente trabalho, 

gerando subsídios a agricultores e profissionais da área técnica na tomada de 

decisão de implantação de forragens que possam cobrir as lacunas de falta de 

pastagens devido às variações climáticas.  

A escolha do município de Casca-RS, ocorreu devido à importância deste no 

contexto estadual de produção de leite. Segundo dados divulgados pelo IBGE (2017), 

no ano de 2016, Casca apresentou uma média de produtividade de 5400 

litros/vaca/ano, diante da média do Estado do Rio Grande do Sul, que é de 3416 

litros/vaca/ano. O rebanho leiteiro conta com 10.145 cabeças com uma produção de 

54.785 milhões de litros, sendo esta uma atividade de grande importância para a 

agricultura do município.  

 O objetivo geral do experimento é avaliar se a tecnologia tetraplóide é superior 

em relação ao azevém comum, e como objetivos específicos, identificar vantagens e 



 

CESURG | 137 

 

 

 

desvantagens das duas tecnologias, perante os índices de Massa Verde e Matéria 

Seca, descrever o desempenho à campo, verificar o período até o primeiro corte, o 

período entre os cortes e o número de cortes, além de realizar análise bromatológica 

de ambos os materiais. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 PRODUÇÃO DE LEITE 

 

Segundo Ries (2017), a atividade leiteira no Rio Grande do Sul está presente 

em 173.706 propriedades gaúchas, distribuídas em 491 munícipios do estado, com 

tamanho médio de 19,1 ha, o que demonstra que a produção de leite é desenvolvida 

em grande maioria por pequenas e médias propriedades. Outro dado significativo é 

que 95,6% das propriedades utilizam o sistema de produção à base de pasto.  

A intensificação da produção de leite e carne a pasto tem por base a utilização 

de espécies ou cultivares forrageiras de elevada produção de matéria seca e valor 

proteico, associadas ao manejo, possibilitam aumentar a taxa de lotação, e 

consequentemente um melhor desempenho. O produtor rural deve fazer a escolha da 

cultivar de pastagem com base na orientação técnica, no clima da região onde ele 

está inserido, na análise do solo, e finalidade exploratória, principalmente quando diz 

respeito a tecnologias novas no mercado, para reduzir ao máximo as chances de erro 

(PEREIRA e CÓSER, 2001).  

Carvalho (2016), afirma para um cenário econômico atual, que variáveis como 

piora nos preços relativos entre leite e insumos, diante de uma demanda interna 

fraca, uma crescente queda de preços internacionais e taxa de câmbio volátil, devem 

nortear a conjuntura do leite para os próximos anos.  

Diante disso, a intensidade no manejo das pastagens deve ser prioritária para 

aumentar a produção animal por área, buscando com isso o aumento da 

rentabilidade para o produtor. Contudo, para que isso se concretize, além do maior 

investimento em insumos, será necessário uma aplicação de conhecimentos 

específicos para uma tecnificação da propriedade (GOMIDE, 2016).  
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O Rio Grande do Sul tem um clima subtropical, onde há períodos do ano em 

que as temperaturas são baixas e tem poucas opções de pastagens disponíveis para 

serem cultivadas nestas condições. Uma opção interessante é o azevém (Lolium 

multiflorum), o qual tem grande importância econômica como forrageira na atividade 

da bovinocultura de leite. Conforme Freitas et al. (2003), pouco tem sido feito para 

melhorar geneticamente o azevém no sul do Brasil, salientando também, que a 

espécie sofreu intensa seleção natural, após sua introdução no país, conferindo-lhe 

a condição de espécie espontânea. 

Em decorrência da necessidade de buscar maior eficiência na produção, vem-

se estudando novos genótipos de azevém nos últimos anos, como é o caso da 

tecnologia tetraplóide. Para Flores et al. (2008), estão entre as características mais 

importantes do melhoramento genético do azevém: tolerância ao frio, aumento da 

produção de forragem e seus componentes nutricionais, e o aumento na produção 

de sementes. 

As pastagens podem ser perenes ou anuais e, segundo Kirchof (1994), as 

perenes podem produzir por um período maior no ano, superando as anuais. Mas 

como descrito por Fontaneli (2012), não se pode dizer que existe a pastagem ideal ou 

“milagrosa” para produção de leite, o que existe são espécies que, se bem manejadas, 

podem demonstrar seu alto potencial de produção e qualidade. 

Ainda conforme o autor, o Brasil é um país com grande diversidade de clima e 

solo e as espécies a serem implantadas devem ser as que mais se adaptam as 

determinadas condições de cada região. E é direcionando a atenção especificamente 

para estação fria do Rio Grande do Sul, que se pretende conduzir o presente estudo, 

focando na cultura do azevém comum e do azevém tetraplóide, diferenciados entre 

si por sua ploidia (2n ou 4n), que corresponde ao número de cromossomos presentes. 

Os azevéns comuns apresentam 14 cromossomos, já as cultivares tetraplóides são 

compostas por 28 cromossomos. Essa característica determina o grau de 

alternatividade e a duração do ciclo vegetativo da cultura (TONETTO, 2011).   

O cultivar de azevém tetraplóide Potro, possui um ciclo longo de produção 

vegetativa, ideal para regiões de maior altitude, com inverno rigoroso, oferecendo 7 

meses em pastejo (MIOTO, 2015). As principais características da planta modificadas 

através do melhoramento genético foram a maior produção de folhas durante o 
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período vegetativo e possuir um ciclo tardio demorando mais tempo para alongarem 

seus colmos em relação aos genótipos diplóides (TONETTO, 2009).  

 

2.2 AZEVÉM 

 

O azevém é uma pastagem com alto teor de proteína e fácil digestão, indicação 

excelente para ruminantes e aparentemente muito palatável, conseguindo suprir as 

necessidades de forragens de inverno, durante a estação fria do Sul, pois seu período 

de pastejo após a emergência, inicia-se de 60 a 80 dias, quando as plantas já estão 

perfilhadas, e se estende até início do plantio de cultivar de verão (MACHADO, 2010).  

Sua semeadura deve ocorrer de março a junho, para que seu desenvolvimento 

não seja afetado pelo frio, pois a planta precisa de temperatura em torno de 20ºC 

para crescimento. O azevém é uma gramínea tolerante ao inverno, a umidade, e ao 

pisoteio e possibilita período de pastejo de até 5 meses, com boa resposta à 

adubação nitrogenada e fosfatada, aumentando consideravelmente a produção de 

biomassa, podendo produzir de 2 à 6 t/MS/ha (FONTANELI, 2012). 

De acordo com Souza et. al (1989), as análises realizadas do azevém 

comparado aos demais cereais como trigo, triticale, aveia, centeio, aveia branca e 

preta, e cevada, o azevém apresentou mais biomassa seca que os demais, sendo 

vantajoso o seu cultivo.  Pereira e Herling (2016), em seus grupos de estudos, 

recomendam que a entrada dos animais na pastagem ocorra em até 40 dias após a 

emergência das plântulas, com altura do pasto de 20 e 25 cm e com uma massa de 

forragem entre 1500 e 2000 kg/ha de MS. Esse tempo pode variar, pois as plantas 

sofrem variações de acordo com as condições de umidade, temperatura, 

luminosidade e fertilidade do solo. Deve ser pastejado até a altura mínima de 8 a 10 

cm, sendo que o intervalo entre pastejos que propicia maior produtividade é de 4 a 6 

semanas. Pode-se consorciar com demais cereais de inverno, tendo também boa 

relação de combinação com espécies perenes como: trevo branco, trevo vermelho e 

cornichão. 

Diferente de um azevém convencional, que apresenta ressemeadura e rebrote 

natural, a proposta de estudo, dá-se ao azevém tetraplóide, que não sementa em 
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curto prazo, e necessita ser replantado anualmente, fator este que possibilita ao 

produtor controle e manejo eficiente de herbicida, pois não apresenta resistências.  

Segundo Oliveira et al (2015), as cultivares tetraplóides são originadas por 

melhoramento genético através da técnica de duplificação cromossômica e 

apresentam características diferenciadas, como rápida produção inicial e alto teor de 

massa verde, além de apresentarem ciclo vegetativo mais longo se comparado com 

as cultivares comuns. Além disso, apresentam rápido desenvolvimento e maior 

palatabilidade aos animais, estimulando o seu consumo (FARINATTI et al., 2006). 

Segundo Oliveira, et al, (2015), as plantas de azevém tetraplóide apresentam folhas 

mais largas e de coloração mais escura, menor número de perfilhos, porém de maior 

tamanho, alta produção total de massa de forragem e menor conteúdo de matéria 

seca.  

Diante das características de ambas as cultivares, busca-se no presente 

estudo, a análise comparativa de seu desenvolvimento a campo, bem como, também 

análises bromatológicas para verificação de suas composições feitas em laboratório.   

 

3 MATERIAL(AIS) E MÉTODOS 

 

O experimento foi implantado em 15 de junho de 2018, no município de Casca 

– RS, onde a altitude é de 609 m, em propriedade rural de 12,5 ha, com a semeadura 

das cultivares de azevém tetraplóide e azevém comum. Após a definição da área, foi 

realizada uma adubação de base com a aplicação de 400 kg/ha de adubo de fórmula 

05-30-15.  

A partir da preparação da área, foi utilizado da tecnologia de azevém 

tetraplóide, de cultivar comercial POTRO, semeado sob densidade de 46 sementes 

por metro linear, para um comparativo, em relação ao azevém comum, semeado sob 

densidade de 92 sementes por metro linear, ambos foram semeados com distância 

entre linhas de 20 cm e correspondem ao peso total de 25 kg de semente por hectare. 

É importante destacar que após a semeadura, a cultura sofreu por estresse hídrico, 

sendo que permaneceu um período de 30 dias sem ocorrência de chuvas. Adotou-se 

como padrão para o experimento o 1º corte para pastejo, quando as cultivares 

apresentaram a altura de 30 à 40 cm, deixando rebrote de 10 cm.  
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O 1º corte do azevém tetraplóide de variedade Potro, foi realizado na data de 

07 de agosto de 2018, com pesagem de Massa Verde e enviada para análise 

bromatológica em laboratório. A cultivar do azevém comum atingiu o ponto de corte 

na data de 16 de agosto de 2018, e adotado os mesmo procedimentos da amostra 

anterior.  

O 2º corte da cultivar Potro foi realizado no dia 28 de agosto de 2018 e do 

azevém comum foi no dia 05 de setembro de 2018, sempre seguindo o mesmo 

procedimento (corte, pesagem e análise bromatológica).  

No dia 8 de outubro de 2018, foi realizado o 3° corte do azevém tetraplóide, 40 

dias após o 2ºcorte, pois passou por período de estiagem, dificultando o rebrote do 

mesmo e atrasando seu desenvolvimento. O Azevém comum não permitiu a 

realização do 3º corte, pois não obteve rebrote satisfatório.   

Foram adotados os seguintes indicadores comparativos entre as duas 

variedades: 

- Período até o 1º corte para pastejo; 

- Período entre os cortes; 

- Qualidade bromatológica 

- Rendimento de massa verde 

 

4 RESULTADOS 

 

O 1º corte do azevém tetraplóide ocorreu 52 dias após a semeadura, e o 

azevém comum, 61 dias após o plantio, conforme Araújo (1978), o azevém necessita 

de 60 a 90 dias para pleno estabelecimento. Observa-se com isso, a precocidade do 

azevém tetraplóide, visto que seu corte foi realizado 9 dias antes do azevém comum. 

É válido lembrar, que após a semeadura o experimento passou por escassez hídrica 

de 34 dias, o que influenciou negativamente no atraso no desenvolvimento de ambos 

os genótipos.  

O 2º corte de ambas as variedades foi realizado 21 dias após o primeiro. Não 

observando-se nesse caso, uma diferença de período entre estes cortes. Ressalta-

se que o experimento sofreu com a ocorrência de mais um estresse hídrico, que 

compreende o período de 20/08 à 10/09. A partir do segundo corte, o azevém comum 



 
142 | ANAIS DA MOSTRA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO CESURG – ANO 2020 

 

 

acabou senescendo e o azevém tetraplóide sofreu atraso no desenvolvimento, 

permitindo o 3º corte apenas em 8/10/2017, 42 dias após o 2ºcorte. 

No momento dos cortes realizou-se pesagem para obtenção de peso de 

Massa Verde e foram enviadas para análise bromatológica laboratorial. Os dados da 

análise do 1º corte, podem ser observados na figura abaixo.   

 

1 Gráfico 1: Análise bromatológica do 1ºcorte das cultivares estudadas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Valores de Proteína Bruta (PB), Fibra em Detergente Neutro (FDN), Fibra em 

Detergente Ácido (FDA), Nutrientes Digestíveis Totais (NDT) e Matéria Seca (MS). Casca, 

RS. 2017.  

 

É possível observar no Gráfico 1 que no 1º corte o azevém tetraplóide 

apresentou índices superiores de Proteína Bruta (PB), Fibra em Detergente Neutro 

(FDN), Fibra em Detergente Ácido (FDA), Nutrientes Digestíveis Totais (NDT). O 

azevém comum apresentou índice superior somente na matéria seca (MS).  

Fontaneli, Dos Santos e Fontaneli (2012) descreve em seus estudos, valores 

de PB do azevém que ficam entre 12% e 16% na fase vegetativa. No experimento foi 

observado valores de 18,53% para o azevém comum e 27,42% para o azevém 

tetraplóide, ou seja, ambos os casos estão superiores aos encontrado em outros 
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estudos. Resultados mais parecidos foram encontrados por Pereira (2004), o qual 

fala que pastagens bem manejadas apresentam valores de PB próximos a 20%, e FDN 

de 40 a 50%, indicativos de uma forragem de excelente qualidade. No que se refere 

ao FDN, os valores encontrados foram 33,5% e 36,64% para azevém comum e 

tetraplóide, respectivamente. Essa variável de FDN é importante, pois possui relação 

inversa com o consumo voluntário do animal e com a disgestibilidade do alimento  

(TONETTO, 2009).  

Vale ressaltar que ambas as cultivares foram semeadas tardiamente, e que, 

segundo Tonetto (2009), estas situação ocasiona perda de qualidade, devido a 

tendência natural da planta em finalizar seu ciclo, o que prejudicou o 

desenvolvimento do azevém comum. Com o atraso no plantio, o FDN do azevém 

comum se apresentou inferior ao tetraplóide, porém essa  diferença entre as 

cultivares é pequena (3,59%), dado este que condiz com a afirmação de Tonetto 

(2009), que não será neste quesito que encontraremos grandes diferenças entre as 

cultivares, e sim em PB.   

Segundo Fontaneli, Dos Santos e Fontaneli (2012), em suas análises, citam 

valores de FDA que ficam entre 27% e 33%, porém no experimento encontrou-se 

valores pra azevém comum de 19,02% e 21,15% para azevém tetraplóide.  

O mesmo autor apresenta em seus estudos, índices médios de NDT entre 63% 

e 68%, valores próximos a estes foram encontrados no experimento, sendo eles 

55,61% para azevém comum e 67,26% para azevém tetraplóide.  

O consumo de alimentos volumosos, no caso, forragens, está diretamente 

relacionado com a Matéria Seca (MS) presente no alimento. Andriguetto (1988), em 

seus estudos citam que a ingestão de MS por animais esta estreitamente relacionada 

com a qualidade das forragens, estádio vegetativo e, consequentemente, o teor de 

fibra bruta das mesmas. De modo geral, se nos referirmos a bovinos de leite, por 

exemplo, este poderá ingerir até 3% do Peso vivo em MS.  
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2  Gráfico 2: Análise bromatológica do 2ºcorte dos cultivares estudados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Valores de Proteína Bruta (PB), Fibra em Detergente Neutro (FDN), Fibra em Detergente 

Ácido (FDA), Nutrientes Digestíveis Totais (NDT) e Matéria Seca (MS). Casca, RS. 2018.  

 

Conforme observado o Gráfico 2, neste corte, o azevém tetraplóide apresentou 

índices superiores de Proteína Bruta e Nutrientes Digestíveis Totais. Por outro lado, 

o azevém comum apresentou índices superiores de Fibra em Detergente Neutro, Fibra 

em Detergente Ácido e Matéria Seca. Vale ressaltar nesse contexto, que o azevém 

tetraplóide manteve índices elevados de PB, mantendo um valor bem próximo aos 

obtidos no 1º corte.  

Se comparado com o Gráfico 1, notamos o aumento na quantidade de FDN e 

FDA no azevém comum, com índices de 45,52% e 25,67%, respectivamente. Diante 

dos 39,54% e 22,21% para FDN e FDA, respectivamente, para o cultivar de azevém 

tetraplóide. Tonetto (2009), afirma que isso ocorre devido ao azevém comum estar 

entrando em final de ciclo, e esse aumento vem em resposta a maturação, com 

acelerado acumulo de carboidratos estruturais na parede celular de plantas 

forrageiras. No que diz respeito às alterações estruturais, Benvenutti, et al. (2006), 

fala em seus estudos que isso ocorre devido ao aumento nos teores de fibra e 
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formação de estruturas de sustentação formadas com o avanço no estágio de 

desenvolvimento, reduzindo a relação folha/colmo.  

No 2º corte o maior índice de NDT foi obtido no azevém tetraplóide, com 

70,69%, não diferindo significativamente do azevém comum com 69,13%. Todavia, 

tendo em consideração que o NDT é a forma mais utilizada para expressar a energia 

necessária para o animal, nota-se que tivemos uma melhora nos índices se 

comparados com os resultados do 1ºcorte (FONTANELI, 2012). Valores de MS, que 

indica a quantidade de umidade presente no alimento, também apresentaram pouca 

variação entre as duas cultivares.  

Além destes, foi realizado análise bromatológica do 3º corte do azevém 

tetraplóide e análise de produção de Massa Verde Total (MVT). O azevém comum 

veio a senescer logo após o 2ºcorte.  

 

Gráfico 3: Análise bromatológica do 3ºcorte do azevém tetraplóide 

 

 

 

Fonte: Valores de Proteína Bruta (PB), Fibra em Detergente Neutro (FDN), Fibra em Detergente 

Ácido (FDA), Nutrientes Digestíveis Totais (NDT) e Matéria Seca (MS). Casca, RS. 2018.  

 

Podemos comparar os resultados do 3º corte apresentados no Gráfico 3 com os 

dados obtidos no 2º corte, verificando com isso, que obtivemos um índice superior de PB, 

indicando que, mesmo após o 3 corte, apresentou um índice de 29,05%, diante de 26,67 
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apresentado no 2°corte. Isso se deve a tecnologia presente no azevém tetraplóide, 

permitindo um ciclo vegetativo maior.  

Diante do apresentado, verifica-se também, que essas cultivares não diferiram muito 

uma da outra nos demais componentes da análise bromatológica, exceto a diferenciação nos 

valores de PB. Porém, o Gráfico 4, nos apresenta dados de quantidade de Massa Verde.  

 

 

Gráfico 4: Análise de Produção de Massa Verde Total.  

 

Fonte: Valores de Massa Verde (MV) nos 3 cortes realizados e Produção de Massa Verde 

Total do azevém comum e do azevém tetraplóide. Casca, RS. 2018.  

 

Podemos analisar no Gráfico 4, que o azevém comum se destacou na 

produção de MV no 1º corte, indicativo este de qualidade como precocidade e 

adaptação a diferentes tipo de solo. Porém, Mioto (2014), em seus estudos afirma 

que o ciclo produtivo do azevém comum vem se encurtando, muito provavelmente 

pela dessecação antecipada da cultura de inverno para o plantio de culturas de verão, 

o que ocasiona a diminuição da disponibilidade de forragem.  

O mesmo autor relata que, o melhoramento genético da espécie busca 

selecionar materiais que, além de alta qualidade e produtividade, tenham um ciclo 

produtivo mais longo. Resultado semelhante pode ser apresentado pelo experimento 
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no 2º corte, onde a quantidade de MV do azevém tetraplóide se apresenta superior 

ao azevém comum, mesmo que com pouca variação. Contudo, a quantidade total de 

Massa Verde produzida durante o ciclo é bem superior na tecnologia tetraplóide, 

vindo a acumular índices de 34.250 kg/há, diante dos 26.000 kg/há do azevém 

comum, que não chegou ao terceiro corte. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O cultivar de azevém tetraplóide Potro, se destaca na porcentagem de PB 

desde o 1ºcorte diante do azevém comum, porém mantém resultados semelhantes 

nos demais componentes analisados. O azevém comum apresentou maior 

quantidade de MS por ter um pico de crescimento no início de desenvolvimento, 

enquanto que a tecnologia tetraplóide proporciona mais possibilidades de cortes 

durante seu ciclo, por ser de ciclo mais longo e se encontrar em pleno estagio 

vegetativo, pois continua produzindo até meados de novembro. 

Além disso, o azevém tetraplóide apresentou um crescente índice de Massa 

Verde, muito provavelmente por ter como característica principal, o longo período 

vegetativo, apresentando durante o experimento um pico vegetativo mais tardio em 

relação ao azevém comum, resultando em um crescente índice de Massa Verde. 

Também podemos concluir que, na avaliação de produção de Massa Verde Total, a 

produção do azevém tetraplóide foi bem superior ao azevém comum, contudo, 

ressalta-se que são necessários mais estudos para avaliarmos o desempenho da 

tecnologia tetraploide. 
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Resumo 

Com o crescente número de animais sendo considerados membros da família, os 

cuidados para que eles tenham uma vida cada vez mais longa e com saúde, bem 

como os cuidados com os protocolos anestésicos durantes os procedimentos 

cirúrgicos, vem se tornando cada vez mais rigorosos. Desde a sua descoberta, a 

anestesia vem sendo cada vez mais eficiente e segura, fato que revolucionou 

diversas áreas da medicina, incluindo a medicina veterinária. Mas, para que a 

anestesia ocorra de forma satisfatória e segura, exige-se uma avaliação completa do 

paciente e determinação do risco anestésico. Tendo em vista a diversidade de 

fármacos e equipamentos anestésicos disponíveis no mercado nacional, este projeto 

teve por objetivo realizar o levantamento e análise das condutas anestésicas das 

clínicas veterinárias de pequenos animais em Sarandi no Norte do Rio Grande do Sul, 

dando ênfase aos cuidados pré e pós-anestésicos, bem como aos protocolos 

anestésicos utilizados. 

Palavras-chave: anestesia. Protocolo anestésico. Procedimento cirúrgico. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Apesar de todas as lendas que cercam a maioria das histórias sobre 

anestesias, como ervas medicinais ou até mesmo magias negras, o que se tem de 

concreto é que a primeira anestesia foi realizada no século XIII.  

A cirurgia era considerada como algo difícil de ser aceito por todos. Assim, um 

grande salto foi dado quando descoberta a anestesia, que é vista até hoje como uma 

das inovações mais valorizadas e importantes para a humanidade. Em relatos, o 

primeiro profissional a usar a anestesia com fins cirúrgicos foi o médico Crawford 

Williamson Long no ano de 1842, tendo seus casos publicados apenas no ano de 

1849. Já o dentista William Thomas Green Morton foi responsável pelo feito da 

primeira cirurgia sem dor, em demonstração pública no ano de 1846, levando assim 

todo o crédito. Horace Wells, dentista, também foi muito importante nesta descoberta 

(SANTOS et al., 2015). 

Na Medicina Veterinária, os passos para a anestesia foram um tanto quanto 

mais lentos, tendo relatos de técnicas anestésicas apenas a partir do final do século 

XIX, por Edward Mayhew, utilizando éter em seus experimentos com cães e gatos. 

Existem relatos de que o primeiro médico veterinário a utilizar éter e clorofórmio em 

sua rotina de procedimentos cirúrgicos foi George H. Dadd, no ano de 1852 e no 

Brasil. Com o passar dos anos, muitas técnicas anestésicas e cirúrgicas na Medicina 

Veterinária foram pesquisadas, e utilizadas em animais, variando conforme o estado 

geral do paciente, idade, presença de dor e doenças associadas (AGUIAR, 2012). 

Para que a anestesia seja realizada com segurança, buscando sempre a minimização do 

risco de vida para o paciente, é preciso de cuidados pré, trans e pós-operatórios, além do 

conhecimento de todos os fármacos, materiais e equipamentos empregados nos procedimentos 

anestésicos. Buscamos com essa pesquisa conhecer as condutas anestésicas utilizadas nas 

clínicas veterinárias de Sarandi- RS, a fim de analisá-las a partir dos conhecimentos adquiridos na 

área da anestesiologia veterinária. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Dentro da clínica veterinária, é de grande importância um  histórico  minucioso 



 

CESURG | 153 

 

 

 

da vida do paciente, exame físico completo e realização de exames complementares 

para determinação do procedimento a ser realizado. Quando se trata de um paciente 

cirúrgico esta avaliação é determinante para minimizar as complicações que podem 

ocorrer durante a anestesia (FRIES, 2007). 

A primeira coisa a se fazer antes de um procedimento cirúrgico é a anamnese 

do paciente, realizando sua identificação, de modo a determinar problemas de saúde 

relacionados à idade, raça e sexo, e solicitando informações ao tutor sobre o estado 

de saúde do animal (SHMON, 2007). Diante deste histórico, podemos identificar 

patologias anteriores, doenças atuais, fatores de risco, saber o que já foi prescrito 

para esse paciente em procedimentos anteriores e se já houve reações adversas a 

algum medicamento (BEDNARSKI et al., 2011). 

Geralmente, a idade por si só não representa uma contraindicação para o uso 

de algum protocolo de anestesia, porém, o paciente pode ter patologias relacionadas 

à idade avançada. Por isso, neste grupo de pacientes deve ser realizada uma 

avaliação ainda mais completa e cuidadosa antes da escolha do protocolo 

anestésico. 

Após a realização da anamnese, o profissional deve realizar um exame físico 

completo, fazendo uso dos sentidos - visão, audição, olfato e tato - para verificar se 

existe alguma alteração. Deve-se, também, verificar o peso corporal do paciente e 

determinação do escore corporal (ORTENZI, 2006). Sabe-se que a obesidade 

aumenta o risco cirúrgico por dificultar a ventilação do paciente, por haver um 

acúmulo de gordura intratorácica (SHMON, 2007). Ainda no exame físico, deve-se dar 

muita atenção ao sistema cardiovascular e respiratório, aferindo-se a frequência 

cardíaca, pulso, frequência respiratória e temperatura corporal (BIRCHARD , 2008). 

Então, após avaliação completa, analisa-se quais os exames complementares 

devem ser realizados no pré-operatório, levando em consideração as informações 

obtidas na amansese, exame físico e o procedimento a ser realizado no animal 

(MATHIAS et al., 2006). 

No ano de 1941 um pesquisador chamado Saklad elaborou uma classificação 

de risco anestésico, levando em conta a mortalidade secundária à anestesia e as 

condições clínicas pré-operatórias, que logo após foi adotada pela American Society 

of Anesthesiologists (ASA). Hoje está classificação é empregada, quase 
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universalmente, por médicos e médicos veterinários, tendo como único objetivo 

normatizar as condutas de avaliação pré-anestésica (OWENS et al., 1978; NOVAES, 

2006). 

A classificação ASA é utilizada na avaliação pré-anestésica tanto de seres 

humanos como de animais, sendo um parâmetro bastante analisado em pesquisas 

nas áreas de cirurgia e anestesiologia (BARREIRO & GARAT, 1992; CICARELLI et al., 

1998). A classificação de estado físico e risco anestésico qualifica o paciente 

cirúrgico de I a VI, variando conforme as características observadas (ASA, 2013): 

ASA I – aparentemente hígido, sem alterações orgânicas; 

ASA II – apresentando doença sistêmica de grau leve; 

ASA III – doença sistêmica moderada; 

ASA IV – presença de doença sistêmica grave; 

ASA V – pacientes moribundos, sem expectativa de sobrevivência com ou sem 

cirurgia nas próximas 24 horas; 

ASA VI – paciente com morte cerebral cujos órgãos estão sendo removidos 

para fins doação. 

Porém, todas essas classificações podem ser qualificadas como condição de 

emergência “E” (ASA, 2013), que são os casos em que há alta probabilidade de 

consequências imediatas de risco de vida, ou que necessitam de cuidados e 

atendimento imediatos (FRAGATA & SANTOS, 2008). 

Pesquisas mostrando a incidência de óbitos anestésico-cirúrgicos são bem 

mais comuns na medicina humana (CICARELLI et al., 1998). De modo semelhante, 

levantamentos com essa temática são bastante relevantes e necessários, embora 

ainda em pequeno número na Medicina Veterinária. 

Em uma pesquisa foram analisadas 7.012 fichas anestésicas de caninos e 

felinos, em um intervalo de tempo, que totalizou 11 anos, obtendo-se altos índices de 

mortalidade para ambas as espécies, com o uso de fármacos comprovadamente 

seguros, sugerindo que este resultado tenha sido em função da maior aplicação 

destes agentes em pacientes com alterações sistêmicas -ASA III, IV e V (CORRÊA et 

al., 2009). 

Um estudo muito importante sobre risco de óbitos relacionados à anestesia 

em cães demonstrou que este risco está relacionado ao aumento da classificação do 
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ASA, diminuição do peso corporal, urgência na realização do procedimento cirúrgico 

e maior duração de tempo do mesmo (BRODBELT et al., 2007). 

Diversos anestésicos podem ser utilizados em cirurgias de pequenos animais, 

porém um mesmo protocolo não é efetivo para todos pacientes ou intervenções 

cirúrgicas. Além disso, alguns agentes são contraindicados em alguns 

procedimentos cirúrgicos. Cabe ao médico veterinário, o conhecimento a respeito da 

farmacologia e escolha adequada dos agentes anestésicos. (RESENDE, 2016). 

Um único protocolo não é efetivo para todas as situações ou para todos os 

pacientes. A abordagem multimodal, conforme a necessidade individual, é uma das 

melhores técnicas para propiciar ótima analgesia para pacientes cirúrgicos, tanto na 

sala de cirurgia quanto durante o pós-operatório (HORN, 2015). 

                                                                                                        

3 MATERIAAIS E MÉTODOS 

 

O presente trabalho foi realizado na cidade de Sarandi – RS, no segundo 

semestre do ano de 2020. Um questionário foi aplicado aos médicos veterinários 

responsáveis pelas clínicas da cidade, a fim de identificar as condutas de avaliação 

pré-anestésica, estabelecer os sedativos, tranquilizantes, analgésicos e anestésicos 

mais usados, e em que situações são empregados levando em consideração o 

procedimento cirúrgico e as particularidades de cada paciente. Além disso, foram 

questionados sobre o tempo entre a indução e recuperação dos pacientes e o 

protocolo pós-operatório. Após a coleta, os dados foram representados 

graficamente, comparando-os e discutindo-os.   

Um termo de aceitação de participação foi assinado pelo médico veterinário 

responsável pela clínica participante da pesquisa. Não serão divulgados dados das 

clinicas e de seus responsáveis, já que o objetivo do trabalho é comparar os dados 

obtidos. 
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4 RESULTADOS 

 

Entregou-se para médicos veterinários da cidade de Sarandi um questionário 

contendo 10 perguntas, onde cada um deles optou pelas opções que mais definem 

sua rotina.  

 

1ª Qual protocolo anestésico você mais utiliza em sua clínica veterinária? 

 

 

 

Quando questionados sobre a anestesia inalatória, os médicos veterinários 

que ainda não a utilizam mencionaram que o custo diminui quando eles usam a 

anestesia dissociativa ou intravenosa. Segundo eles, sabem o quão segura é a 

anestesia inalatória, mas que os gatos seriam maiores.  

Segundo José Fernando Ibanez (2012) a anestesia dissociativa associa 

diversos fármacos que causam a perda da consciência e a perda de estímulo da dor, 

sendo muito empregada para contenção química e para procedimentos curtos e 

rápidos. O autor ainda menciona que a anestesia inalatória é considerada a forma 

anestésica mais segura, pois leva a menos alterações nos parâmetros vitais dos 

animais, sendo o gás mais utilizado na veterinária o isoflurano. 

 

 

 

 

 

 

33%

45%

22%

1- Qual protocolo anestesico voce mais 
utiliza em sua clinica veterinária?

Inalatoria Dissociativa Total Intravenosa
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2ª Qual protocolo ou conduta anestésica você acha mais segura?  

 

 

 

Quando questionados sobre qual a conduta anestésica acham mais segura de 

utilizar, 33% dos entrevistados falaram que utilizam a anestesia dissociativa, por ter 

um custo menor e por ser um protocolo que eles já utilizam há anos e se sentem 

seguros. Já 67% dos entrevistados responderam que acham mais segura a anestesia 

inalatória, apesar de alguns deles não utilizarem a inalatória durante a realização dos 

procedimentos cirúrgicos nas clinicas que trabalham por não serem familiarizados 

com a técnica ou por não possuírem os equipamentos para realização da mesma. 

Para José Fernando Ibanez (2012) anestesia dissociativa deve ser utilizada 

com cautela em animais que tenham hepatopatias e cardiopatias, pois os fármacos 

que são associados podem gerar alterações cardiorrespiratórias, e por grande parte 

dos fármacos dissociativos terem a sua metabolização hepática.  

 

3ª em qual requisito abaixo você baseia a sua escolha de protocolo anestésico?  

 

67%

33%

2- Qual protocolo ou conduta 
anestésica voce acha mais segura?

Inalatoria Dissociativa Total Intravenosa

20%

60%

20%

3-Em qual requisito abaixo você baseia a sua 
escolha de protocolo anestésico?

 Pela minha experiência com o protocolo escolhido

Pela segurança do protocolo escolhido

Pelo custo ( mais barato)
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 Para 60% dos entrevistados a segurança do protocolo é o que mais conta na 

hora de decidir qual será empregado para cada procedimento. Alguns dos 

veterinários ainda relataram que o valor também é levado em conta na hora de decidir 

o que fazer, apesar da segurança ainda ser o que mais preocupa. 

 

4ª qual o tempo médio de recuperação dos pacientes? 

 

 

 

Conforme relatado pelos médicos veterinários das clinicas participantes do 

questionário 60% dizem que os animais despertam entre 5 e 10 minutos após o 

término do procedimento cirúrgico, onde os animais conseguem retornar ao seu 

estado de consciência normal logo após o procedimento, o que é satisfatório. 20% 

respondeu que os animais demoram até 40 minutos para retornar ao seu estado de 

consciência no pós-cirúrgico. Os outros 20% não responderam, pois relataram que 

cada animal tem as suas particularidades e que podem demora até mais de 40 

minutos para despertar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

60%20%

20%

4- Qual o tempo médio de recuperação dos   
paciente?

5 a 10 minutos 25 a 40 minutos Mais de 40 minutos Não respondeu
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5ª como costumam despertar os pacientes durante a recuperação anestésica? 

 

 

 

Sabemos que, conforme o princípio ativo de cada fármaco anestésico, cada 

animal reage de uma forma diferente, podendo retornar do procedimento anestésico 

de forma tranquila, excitados ou variável. Conforme os dados do presente trabalho, 

80% dos animais acordam tranquilos do procedimento, sem alterações 

comportamentais. Para 20% dos entrevistados os animais acordam às vezes 

tranquilos ou excitados, variando conforme as particularidades de cada um e os 

fármacos usados no procedimento. 

 

6ª Na avaliação pré-anestésica dos pacientes, você costuma solicitar exames de 

sangue?  

 

 

 

O propósito da avaliação pré-operatória é verificar o estado clínico do 

paciente, podendo assim realizar recomendações sobre a avaliação, riscos de 

80%

20%

5- Como costumam despertar os pacientes 
durante a recuperação anestésica?

Tranquilos Excitados Variável

80%

20%

6- Na avaliação pré-anestésica dos pacientes, 
você costuma solicitar exames de sangue?

Sim, para todos Sim,para alguns Não
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problemas em todo o período pré-operatório e definir o risco cirúrgico que o paciente, 

o anestesista, o assistente e o cirurgião podem usar para tomar decisões que 

beneficiem o animal (SILVA et al., 1990). Os exames laboratoriais complementam a 

anamnese e o exame físico (DUNCAN, PRASSE, MAHAFFEY, 1994). Como sabemos 

qualquer procedimento cirúrgico tem risco, então é necessário orientar e informar o 

tutor da importância dos exames pré-anestésicos que envolvem hemograma e 

bioquímicos. A realização de exames pré-operatórios também tem a finalidade de 

identificar ou diagnosticar doenças e disfunções que possam comprometer os 

cuidados do período pré-operatório, auxiliar na formulação de planos específicos ou 

alternativos para o cuidado anestésico (LACERDA, SAMPAIO, NUNES, 2010). 

Na pesquisa realizada observa-se que 80% dos médicos veterinários 

entrevistados costumam realizar exames pré-operatórios em seus pacientes, 

deixando-os informados da importância dos mesmos. E apenas 20% responderam 

que orientam apenas para alguns os exames. 

 

7ª qual dos fármacos você mais usa na sua rotina quando precisa sedar/anestesiar 

um paciente?  

 

 

 

 Na entrevista realizada 50% relatarou que fazem anestesia ou sedação com 

propofol. Conforme Ibanez, 2012 a utilização do propofol em infusão contínua é 

vantajosa em função da rapidez na indução e na recuperação, além de ser 

rapidamente metabolizado pelo fígado. No entanto, o propofol apresenta efeitos 

depressores sobre o sistema cardiorrespiratório, que podem ser minimizados pela 

redução da dose desse agente anestésico.  

50%50%

7- Qual dos fármacos você mais usa  na sua 
rotina quando precisa sedar/anestesiar um 

paciente?

Cetamina Propofol
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 Os outros 50% utilizam a cetamina, por terem prática e segurança com este 

fármaco. A cetamina é conhecida como anestésico dissociativo, devido a uma perda 

sensorial marcante e analgesia, assim como amnésia e paralisia do movimento, sem 

perda real da consciência. Alguns responsáveis também relataram que fazem uso de 

xilazina, tiletamina+zolazepam+xilazina, metadona, midazolan e dexmedetomidina, 

dependendo de raça, temperamento, histórico do animal, entre outros fatores 

analisados, para escolherem qual droga deve ser administrada em cada caso. 

 

8ª em castração de macho, qual anestésico você costuma usar?  

 

 

 

Dos médicos veterinários entrevistados 16% relataram que fazem uso de 

morfina, sendo este o fármaco referência dos analgésicos opioides, que produz uma 

analgesia satisfatória (SOUSA et al., 2008). Já 67% usam tramadol na analgesia de 

seus pacientes, relatando terem resultados satisfatórios em procedimento mais 

simples e menos invasivos. O tramadol é um opioide atípico, cujos efeitos 

analgésicos são mediados por mecanismos opioides, noradrenérgicos e 

serotoninérgicos. 

 

 

 

 

 

67%

16%

17%

8- Em castração de macho, qual analgesico 
você costuma usar? 

Tramadol Morfina Outro
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9ª em castração de fêmea, qual analgésico você costuma usar? 

 

 

 

Para 67% dos médicos veterinários entrevistados, relataram que fazem uso de 

tramadol. O tramadol é um fármaco analgésico que é utilizado em tratamento de 

dores intensas, moderados, agudas ou crônicas (SOUSA et al., 2008). Dos demais, 

17% relataram usar outros analgésicos e 16% fazem uso de morfina nas analgesias 

realizadas em suasrotina. Relatam usar esses fármacos por serem mais potentes e 

que causam analgesia satisfatória em caso de castração de fêmea por ser um 

procedimento mais invasivo e doloroso para o paciente. 

 

10ª Quando você realiza procedimentos cirúrgicos, como castração de macho e 

retiradas de tumores, você faz uso de anestesia local?  

 

 

 

67%

16%

17%

9- Em castração de fêmea, qual analgesico 
você costuma usar?

Tramadol Morfina Outros

40%

40%

20%

10- Quando você realiza procedimentos 
cirúrgicos, como castração de macho e retiradas 

de tumores, você faz uso de anestesia local?

Sim,sempre que possível Sim, em alguns procedimentos Não



 

CESURG | 163 

 

 

 

Os entrevistados relataram que procedimentos bastantes invasivos, 

demorados e que podem ter uma recuperação e um pós-operatório mais doloroso, 

40% deles acabam utilizando anestesia local sempre que possível, 40% usam em 

alguns procedimentos, quando julgam ser necessário, observando como o animal se 

comporta durante o procedimento, e 20% relatam que não fazem uso de anestésicos 

locais nos procedimentos de sua rotina. Segundo Ibanez (2012), as anestesias locais 

são recursos valiosos na prática da anestesiologia veterinária. Vários procedimentos 

são realizados somente ou em conjunto com técnicas de anestesia locorregional. A 

justificativa de usar os anestésicos locais é para se obter uma maior analgesia do 

paciente, independentemente da causa ou consciência do mesmo. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o presente trabalho verificou-se que os entrevistados, tem preocupação 

com seus pacientes e com a qualidade de serviço ofertado, com isso a maioria dos 

entrevistados realizam exames básicos como hemograma e bioquímico, para assim 

ter um melhor conhecimento do estado de saúde dos animais. E desta forma 

estabelecer um protocolo anestésico que os transmite segurança e que tenham 

experiência. Com este estudo também concluiu se que os médicos veterinários 

responsáveis pelas clínicas veterinárias participantes entendem e sabem que a 

anestesia inalatória e mais segura e o animal tem uma recuperação rápida e 

tranquila, porem esta anestesia tem um custo mais elevado, e com isto acabam 

fazendo o uso de protocolos anestésicos injetáveis. 
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Resumo 

Visando qualificar a sanidade do rebanho de reprodutores suínos de uma granja do 

município de Rondinha - RS, o presente trabalho tem objetivo de acompanhar o 

processo de certificação da granja para que possa ser feita a multiplicação da 

espécie e comercializada ou distribuída a sua prole, destinada também à reprodução. 

Esse acompanhamento limitou-se a certificação da granja como livre de doenças, 

fator obrigatório pela norma vigente. A granja em questão realizou os testes 

obrigatórios das doenças: Peste suína clássica (PSC), Doença de Aujeszky, 

Brucelose, Tuberculose, Sarna Sarcóptica e Leptospirose, sendo para essa última 

aceita a opção doença controlada. Se os resultados fossem negativos a granja 

conseguiria a certificação de Granja Reprodutora de Suínos (GRSC). A granja 

acompanhada nesse trabalho apresentou-se livre das doenças acima citadas e 

alcançou a certificação. Além disso, os resultados também serviram para que o dono 

da granja tenha um acompanhamento comprovado, reflexo de sua criação e seu 

manejo visando a sanidade dos animais. 

Palavras-chaves: certificação, matrizes, reprodução, suinocultura. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Uma Granja de Reprodutores Suínos é o estabelecimento ou propriedade onde 

há a criação e alojamento de animais, cuja função é a multiplicação da espécie, sendo 

que sua prole é destinada à reprodução, sendo distribuída ou comercializada. Para 

se obter o título de Granja Reprodutora de Suínos Cerificada (GRSC), a granja deve 
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cumprir integralmente as normas estabelecidas pela Instrução Normativa SDA nº 19 

do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (2002), que redige a 

certificação. As normas baseiam-se em disposições básicas e específicas de 

biossegurança, através do monitoramento sorológico e posterior classificação 

sanitária. O objetivo da certificação é minimizar a ocorrência de doenças em 

rebanhos de suínos no país e, assim, aumentar a qualidade de sanidade do mesmo.  

Para obter a certificação pelo serviço oficial, a granja deve realizar testes de 

determinadas doenças nos seus animais, divididas entre obrigatórias e opcionais. 

Sendo as obrigatórias: Peste suína clássica (PSC), Doença de Aujeszky, Brucelose, 

Tuberculose, Sarna Sarcóptica e livre ou controlada de Leptospirose. Dentre as 

opcionais estão: Rinite Atrófica Progressiva (RAP), Pneumonia Micoplásmica (PM), 

Pleuropneumonia Suína (PPS) e Desinteria Suína (DS). 

Para conseguir a primeira certificação, é necessário testar todos os animais 

do plantel para as doenças obrigatórias e as opcionais, caso o produtor opte por ser 

certificadamente livre de alguma opcional. Após ser certificada, a granja deve realizar 

testes periódicos, em determinado intervalo de tempo e quantidade de animais 

conforme descrito pela norma vigente para cada doença (Instrução Normativa SDA 

nº 19, 2002). 

Assim, o objetivo é avaliar a sanidade do rebanho de reprodutores suídeos da 

granja através dos exames obrigatórios para certificação da granja, também, a partir 

disso, verificar a prevalência de doenças com efeitos reprodutivos no plantel e 

explicar os exames necessários para identificar cada uma das doenças de teste 

obrigatório e analisar os resultados laboratoriais. No decorrer do texto, explicamos 

as doenças de testagem obrigatória e seus efeitos na produção da suinocultura, 

apresentamos as características gerais da granja estudada e os resultados dos 

testes realizados para que a granja consiga certificação. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1 Peste Suína Clássica 

 

A Peste Suína Clássica  é   uma   doença   causada   por   um   virus   do  gênero 
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Pestivírus, que tem como característica alta mortalidade e alta morbidade. O vírus 

infecta animais pela via oro-nasal e encontra-se nas secreções e excreções dos 

animais infectados, sejam eles doentes ou sadios, podendo circular a partir de 

fômites, vetores como outros animais e insetos, rações, carnes e seus subprodutos 

(OLIVEIRA et al., 2012). Um estudo feito por Barcellos et al. (1992) descreveu o custo 

de um surto de PSC em uma granja de 330 matrizes em produção e citou como as 

maiores perdas econômicas: animais mortos em maternidade, creche e terminação, 

fêmeas descartadas, retornos ao cio, abortos, gastos com medicamentos na 

tentativa de controlar o surto, aquecimento de leitões que morrem na maternidade e 

mão-de-obra adicional.  

A Instrução Normativa SDA Nº 19 (2002) determina que para a granja ser 

considerada livre de PSC é necessário que se realizem provas sorológicas (ELISA 

com o kit registrado no Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento), com 

intervalos de seis meses. No caso de amostras suspeitas ou positivas, deve-se 

proceder ao teste de Neutralização, com diferenciais para Diarreia Viral Bovina, como 

teste complementar diferencial. Se nesse teste for confirmado o caso de PSC, a 

granja deve seguir a Norma Vigente para profilaxia da mesma.  

 

1.2 Doença de Aujeszky 

 

É uma doença também conhecida como pseudo-raiva, devido aos sinais 

clínicos neurológicos parecidos com a Raiva suína, a qual é causada pelo Herpesvírus 

porcino tipo 1. A via de contágio mais comum é a nasofaringeana por contato direto 

com animas portadores, sejam eles doentes ou sadios. Nos animais infectados que 

desenvolvem a doença, pode causar anorexia, hiperemia, salivação, dispneia, 

corrimento nasal, entre outros. Além disso, o vírus possui transmissão vertical, da 

mãe para o embrião ou feto, acarretando em perdas na produção das matrizes, pois 

o vírus pode causar reabsorção fetal, infertilidade, mumificação, abortos, natimortos, 

malformações e nascimento de leitões fracos que acabam morrendo com o tempo 

(AVANTE et al., 2009) 

Para a Doença de Aujeszky, a Normativa Nº 19 do Ministério da Agropecuária, 

Pecuária e Abastecimento diz que a granja será considerada certificada se os 
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animais não forem vacinados para a doença e testarem todos negativos através do 

teste sorológico de ELISA que deve ser repetido a cada seis meses, e, em caso de 

alguma amostra testar positivo, deve ser procedido o teste de Neutralização para 

confirmação do diagnóstico. Se a positividade for confirmada a granja terá a 

certificação suspensa e o teste deve ser repetido em 100% do plantel com intervalo 

de 30 e 60 dias. No caso de ter a positividade repetida, a granja perderá a certificação.  

 

1.3 Brucelose 

 

A brucelose é uma doença infectocontagiosa causada por uma bactéria do 

gênero Brucella. Ela é responsável por graves prejuízos econômicos nos sistemas de 

produção, capaz de apresentar sérios transtornos reprodutivos, referentes a abortos, 

endometrites em porcas, perda da libido e infertilidade, além de seu caráter zoonótico 

causando implicações relevantes a saúde pública (RIBEIRO et. al, 2001).  

Na Brucelose suína, a Normativa nº19 do Ministério da Agropecuária, Pecuária 

e Abastecimento determina a realização de exames com intervalo de seis meses, 

através de provas sorológicas como antígeno acidificado tamponado (AAT) como 

triagem. Caso haja a reagência ao AAT, deve submeter as amostras reagentes a 

testes confirmatórios como fixação de complemento e 2-mercaptoetanol. A granja 

de reprodutores só terá cumprido com as exigências se apresentar a totalidade da 

testagem do plantel como negativa, caso contrário a certificação será suspensa, 

devendo, assim, eliminar os casos positivos e refazer o teste no restante dos animais 

do plantel em até 30 dias. Posterior a isso, se ainda identificar a frequência de 

animais positivos aos testes, a granja perde sua certificação.    

 

1.4 Tuberculose 

 

É a zoonose de maior atenção à saúde pública, causada por bactérias do 

gênero Mycobacterium. Dentre as espécies domésticas, a espécie suína apresenta 

grande susceptibilidade a infecção pelo M. tuberculosis e M. bovis, além de algumas 

micobactérias atípicas (FERREIRA NETO et al., 1989). A contaminação na espécie 

ocorre pela mucosa do trato digestivo, resultante do manejo alimentar inadequado 
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de subprodutos bovinos, restos de alimento de restaurantes e resíduos de frigoríficos 

mal cozidos (SCHWARZ et al., 2002).  

Para a tuberculose, a Normativa nº19 do Ministério da Agropecuária, Pecuária 

e Abastecimento, estabelece a testagem geral de reprodutores, machos e fêmeas, 

submetidos a provas comparativas entre tuberculina PPD bovina e PPD aviária, num 

intervalo de seis meses. Serão positivos aqueles que apresentarem diâmetro das 

reações à PPD bovina maior que o diâmetro da reação causado pela PPD aviária, 

sendo suspensa a certificação da granja caso haja resultado diverso e, necessitarão 

da aplicação de medidas sanitárias para regularização. 

 

1.5 Sarna Sarcóptica 

 

É causada pelo ácaro Sarcoptes scabei, transmitido por contato direto entre os 

animais. Ele causa emagrecimento, crescimento retardado de leitões, além dos 

problemas visíveis na pele, como formação de pápulas, vesículas, pústulas, 

crostas e áreas de hipotricose e alopecia, sinalizadas por um prurido intenso. 

Além disso, a sarna tem potencial para causar problemas reprodutivos como 

falhas na concepção e anestro (LIGNON et al., 1991). 

 

Para certificar uma granja como livre de Sarna, devem ser feitos dois exame 

de raspado de pele em um intervalo de dois a três meses, coletando material de um 

total de dez animais, sendo cinco reprodutores e cinco suínos de terminação. Todos 

os animais devem apresentar resultado negativo no teste, caso contrário a 

certificação é suspensa e a granja deve, instruída pelo responsável técnico, 

providenciar a erradicação da sarna para, posteriormente, recuperar a certificação 

(Instrução Normativa SDA nº 19, 2002). 

 

1.6 Leptospirose 

 

É uma importante zoonose, que tem como agente etiológico bactérias do 

gênero Leptospira. A principal via de transmissão é por contato direto com a urina, 

sangue e tecidos de animais infectados, podendo, também, ocorrer por contato 
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indireto por água e alimentos, de forma que a bactéria penetre através da pele lesada 

ou com sua permeabilidade aumentada por algum fator ambiental, mucosas orais, 

oculares e genitais. A doença pode ser dividida em aguda e crônica, sendo que na 

forma crônica causa grandes prejuízos reprodutivos como infertilidade, abortos, 

natimortos e nascimento de leitões fracos (SOTO et al., 2018). 

A Normativa nº19 do Ministério da Agropecuária, Pecuária e Abastecimento 

estabelece que a granja realize teste de microaglutinação em um intervalo de seis 

meses para os sorovares: L. canicola, L. grippothyphosa, L. hardjo, L. 

icterohaemorrhagiae, L. pomona, L, bratislava, e, se todos resultarem como 

negativos, é considerada livre. A granja que vacinar os seus animais para 

Leptospirose deve conter certificado de “Granja Vacinada para Leptospirose”, sendo 

que a vacina deve conter todos os sorovares contidos acima.  

 

3 MATERIAL(AIS) E MÉTODOS 

 

Durante o semestre foi acompanhada a certificação, regida pela Normativa 

nº19 do Ministério da Agropecuária, Pecuária e Abastecimento, da granja de 

reprodutores suínos da Suinocultura Gobbi, localizada no município de Rondinha – 

RS. Nesse acompanhamento foram analisados os resultados dos testes iniciais 

necessários para a certificação da granja que abrangeu 100% do plantel, ou seja, 364 

animais, sempre acompanhado pelo Médico veterinário responsável. Após essa 

primeira fase de testes, foi realizado um segundo teste, sendo esse de apenas 55 

animais do plantel. A granja acima descrita optou por realizar apenas os testes 

obrigatórios e nenhum teste opcional.  

Para o primeiro teste foi realizada a coleta de sangue para realização dos 

exames obrigatórios: pesquisa de anticorpos Brucella spp. através do teste de 

antígeno acidificado tamponado (AAT) e como teste confirmatório, caso necessário, 

o teste de 2-mercaptoetanol; Pesquisa de anticorpos para a Doença de Aujeszky 

através do teste de ELISA; e pesquisa de anticorpos para Peste Suína Clássica 

através do teste de ELISA. Para testar a presença de Ácaros Sarcoptes scabei foi 

coletado amostras de raspado de pele de 10 animais (cinco reprodutores e cinco 

suínos de terminação) para realizar o Parasitológico. Para testar o plantel para 
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Tuberculose, foi realizada a inoculação de tuberculina PPD Bovina e PPD Aviária e 

feita à leitura após 48 horas com o uso de régua milimétrica, medindo o diâmetro 

maior da reação. Para confirmar que os animais não possuem tuberculose, eles não 

devem apresentar reação a tuberculina PPD Bovina ou se houver reação positiva, o 

diâmetro das reações à PPD bovina deve ser inferior à média do diâmetro das reações 

à PPD aviária. Na leitura, se a média do diâmetro das reações à PPD bovina for maior 

que a média do diâmetro das reações à PPD aviária, a granja seria considerada 

positiva para Tuberculose.  

A segunda etapa de exames, foi constituída de coleta de material em apenas 

55 animais do plantel. A granja possui todo seu plantel vacinado para Leptospirose, 

sendo assim considerada Controlada para Leptospirose, constando “Granja 

Vacinada para Leptospirose” na certificação, o que torna dispensável a realização do 

teste.  

As amostras de sangue e raspado de pele coletadas nas duas vezes com o 

auxílio do Médico Veterinário da Inspetoria Veterinária do município de Sarandi – RS 

foram enviadas ao Centro de Diagnóstico Animal do município de Concórdia – SC, o 

qual realizou os testes e enviou os resultados. Os testes de Tuberculose, ou seja, a 

inoculação de PPD Bovina e PPD Aviária e a medida do diâmetro da reação foram 

realizadas pelo Médico Veterinário da Inspetoria Veterinária do município de Sarandi 

– RS. 

Não foram feitos registros fotográficos para exemplificar e complementar o 

trabalho, pois não foram autorizados. 

 

4 RESULTADOS 

 

A primeira coleta de amostras sorológica e de raspado de pele foi realizada no 

dia 10 de junho de 2020 na granja. As amostras foram enviadas ao Centro de 

Diagnóstico Animal do município de Concórdia – SC e os resultados, conforme 

descrito na Tabela 1, nos mostram que nenhum animal testou positivo para as 

doenças de teste obrigatório para certificação da granja. Porém, dois animais 

apresentaram-se reagentes ao teste de Pesquisa de Anticorpos Brucella spp – AAT, 
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sendo realizado o teste confirmatório de Pesquisa de Anticorpos Brucella spp – 

PLT+2ME, no qual os dois animais testaram negativo.  

 

Tabela 1 - Resultados da primeira coleta realizada na granja no dia 10/06/2020 
 

Setor Exame Número de 
animais 

Total de 
positivos 

Parasitológico Pesquisa de ácaros Sarcoptes scabei 
 

10 0 

Sorologia Pesquisa de Anticorpos Brucella spp – AAT 364 2 

Sorologia Pesquisa de Anticorpos Brucella spp – 
PLT+2ME 

2 0 

Sorologia Pesquisa de Anticorpos Doença de Aujeszky – 
ELISA 

364 0 

Sorologia Pesquisa de Anticorpos Peste Suína Clássica – 
ELISA 

364 0 

Fonte: Autoral. 
 
 

A segunda coleta de amostras sorológicas e de raspado de pele foi realizada 

no dia 10 de agosto de 2020 e, igualmente a primeira coleta, não obteve nenhum 

animal positivo, conforme descrito na Tabela 2. 

 
 

Tabela 2 - Segunda coleta realizada na granja no dia 10/08/2020 
 

Setor Exame Número de 
animais 

Total de 
positivos 

Parasitológico Pesquisa de ácaros Sarcoptes scabei 
 

10 0 

Sorologia Pesquisa de Anticorpos Brucella spp - AAT 55 0 
Sorologia Pesquisa de Anticorpos Doença de Aujeszky - 

ELISA 
55 0 

Sorologia Pesquisa de Anticorpos Peste Suína Clássica - 
ELISA 

55 0 

Fonte: Autoral. 

 

Para Tuberculose, foi realizada a inoculação de PPD Bovina e PPD Aviária nos 

dias 10 de junho de 2020 em 364 animais e em 10 de agosto de 2020 em 55 animais, 

obedecendo ao mesmo padrão dos testes sorológicos e realizada a leitura após 48 

horas da inoculação. Na primeira leitura realizada no dia 12 de junho de 2020 

constatou-se que 358 animais não apresentaram reação a ambas as tuberculinas e 

cinco apresentaram reação a PPD Aviária. Na segunda leitura realizada no dia 12 de 

agosto de 2020 constatou-se que cinquenta animais não apresentaram nenhuma 
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reação a ambas as tuberculinas e cinco animais apresentaram reação a tuberculina 

PPD Aviária, ou seja, a granja foi considerada negativa para tuberculose (PPD Bovina) 

e Infectada para micobactérias do Complexo avium (PPD Aviária), sendo assim, 

negativa para tuberculose.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-se que muitas são as exigências para obter a certificação de uma 

granja de reprodutores suínos, todavia, todas necessárias para que exista um plantel 

brasileiro de suínos saudáveis e produtivos. Igualmente, deve-se seguir uma conduta 

adequada para a coleta e envio das amostras para que o resultado obtido seja 

fidedigno e não necessite de nova coleta. Da mesma forma, deve haver um 

comprometimento e atenção na inoculação e leitura correta das reações de 

tuberculina PPD Bovina e Aviária. Somente com essas exigências seguidas e o 

estabelecimento dos protocolos é possível garantir que os reprodutores estejam 

livres de doenças contagiosas para o rebanho e, dessa forma, capazes de ter uma 

prole saudável, a fim de garantir que seu futuro seja eficiente para o produtor.  
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RESUMO 

 

Este trabalho foi realizado entre os meses de junho a outubro de 2020 no município 

de Nova Tebas - PR na propriedade sitio Vista Alegre em uma área de pastagens em 

boas condições de manejo, formada com brachiaria brizantha (Urochloa 

brizantha),quando se avaliou a eficiência no controle químico de (Peschiera 

fuchsiaefolia) em duas modalidades de aplicação, tanto aplicação na base da planta 

e no toco após roçado, com três ativos diferentes, com 2,4 D + picloran a 3 %, triclopir 

a 5 %, triclopir com diesel a 5% e picloran a 2%. Verificou-se que quando aplicado 

Triclopir com diesel e o picloran no toco obteve uma eficiência de controle de100% 

nas plantas aplicadas,As variáveis avaliadas foram submetidas à analise de variância 

(ANOVA) e as médias foram comparadas através do teste de Tukey, a 5 % de 

probabilidade. 

Palavras-chaves: Químico. Manejo. Controle. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O solo pode ser considerado um dos mais complexos sistemas biológicos do 

planeta, sendo fundamental para o funcionamento do ecossistema terrestre. Prática 

agropecuária intensivas tem ocasionado alterações nas características e na 

qualidade do solo, surgindo a necessidade de adoção de técnicas de manejo 

                                                     
1 Artigo apresentado como requisito ao centro de Ensino Superior Riograndense – CESURG. 2020. 
2 Acadêmico do curso de Engenharia Agronômica da UCP – Faculdades do Centro do Paraná.  E-mail: 
Paulo.nogueira@ucpparana.edu.br. 
3 Docente Orientador do Curso de Engenharia Agronômica da Faculdade do Centro do Paraná – UCP, 
Pitanga – PR, Brasil. (prof_andriciaverlindo@ucpparana.edu.br). 
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sustentáveis. Segundo dados da FAO (2015), 33% dos solos do mundo encontram-

se em processo de degradação, no Brasil, estima-se que 50% das áreas de pastagens 

estejam em algum processo de degradação, prejudicando a produtividade animal, 

com isso a necessidade de manutenção destas áreas para o aumento da 

produtividade do setor agropecuário (TERRA et., 2019). 

O agronegócio brasileiro é de suma importância para o Brasil e para o mundo, 

nos últimos 30 a 40 anos, a produção brasileira vem se desenvolvendo muito, com 

isso o Brasil será um dos maiores fornecedores de alimentos do futuro, somos um 

país com grande extensão territorial essa característica é importante, para grande 

variação climática, fazendo com isso, o Brasil um enorme potencial para a produção 

do agronegócio, com a agropecuária adaptada em todas as regiões, com produtores 

responsáveis com o meio ambiente aliados com a produção de alimentos, que vem 

sendo um setor dos mais importantes da economia do país. 

Dentro do agronegócio brasileiro a pecuária tem um papel fundamental, a 

pecuária brasileira vem se desenvolvendo nas últimas décadas, diminuindo sua 

extensão de áreas em hectare e aumentando sua produção em números de animais 

por área. Com adoção de tecnologias, Práticas e manejos através de genética, 

pastagens, sistemas integrados, manejo do rebanho entre outros, ao longo dos anos 

a pecuária vem perdendo espaço para a agricultura, fazendo com que o pecuarista 

tenha que explorar áreas que não eram exploradas, tendo ele que investir em suas 

propriedades com manejos para aumentar sua produção e seus rebanhos. Este 

manejo na propriedade inclui-se, o piqueteamento com maior número de repartições, 

adubação, instalações de pastagens, controle de planta daninhas entre outros 

(EMBRAPA, 2011). 

No Brasil, estima-se que a área de pastagem com espécies cultivadas está em 

torno de 115 milhões de hectares destacando-se, nessa categoria, o gênero 

Brachiaria; enquanto a área com pastagem nativa é de 144 milhões, onde 

predominam centenas de espécies nativas. Anualmente semeiam-se cerca de 5,5 

milhões de hectares para a formação de pastagem, quer na forma de renovação quer 

de formação propriamente dita. Estas áreas abrigam aproximadamente 200 milhões 

de bovino (VILELA,2017). 
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Entre estas práticas de manejo o controle de plantas daninhas é de suma 

importância para o aumento da produção de forragens, plantas daninhas muito 

problemáticas para as pastagens no Brasil são principalmente, o assa peixe 

(Vernonia polianthes), a guanxuma (Sida sp), o fedegoso (Cassiaocidentalis), o 

leiteiro (Peschiera fuchsiaefolia) e o mata pasto (Eupatorium squalidum) entre outras, 

outro problema, muito comum, é o surgimento de plantas tóxicas para os animais, 

como o cafezinho ou erva-de-rato (Palicouera marcgravii), a gibata (Arrabidaea 

bilabiata), as samambaias e muitas outras (LAZARRINI, 2017). 

Entre estas plantas o leiteiro (Peschiera fuchsiaefolia) é encontrado em quase 

todo o território brasileiro, como uma planta com alto poder de infestação, o leiteiro 

é uma planta daninha perene, a dispersão ocorre por meio de sementes contidas em 

seus frutos de coloração verde com coloração interna da polpa avermelhada, para o 

controle do leiteiro e as outras plantas daninhas. Existem vários métodos de controle 

como físico (queimada), controle mecânico, controle biológico e controle químico, um 

dos métodos de controle mais utilizados é o controle manual através de roçadas, 

entretanto seu alto custo operacional e a baixa eficiência de controle vêm sendo 

substituído pelo controle químico de invasoras em pastagens, com a utilização de 

herbicidas, mas ainda há certa restrição ao uso pelos produtores optando ainda pelos 

processos mecânicos e manuais (OLIVEIRA JUNIOR et al., 2011). 

 Controle físico: o uso do calor-fogo e vapor no controle de plantas daninhas 

apesar de não ser o mais adequado no conceito conservacionista é uma das práticas 

mais utilizadas em diferentes regiões do mundo. No Brasil, essa prática, embora 

proibida, ainda é bastante empregada em pastagens degradadas e infestadas. Para 

o controle mecânico: entre os métodos de controle mecânico de plantas daninhas 

destacam o arranque manual, também conhecido como monda, assim como a capina 

manual, a roçada e o cultivo mecanizado, controle biológico: esta prática consiste no 

uso de inimigos naturais (fungos, bactérias, vírus, insetos, aves, peixes, etc.) capazes 

de reduzir a população das invasoras e na capacidade de competição, por meio do 

equilíbrio populacional. No controle químico: a aplicação de produtos químicos 

naturais ou sintéticos, com propriedades herbicidas é uma técnica que visa interferir 

nos processos bioquímicos e fisiológicos das plantas daninhas, acarretando sua 

morte ou a redução do seu desenvolvimento. Além disso, em virtude de sua alta 
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eficiência para várias espécies, também são considerados como substâncias 

químicas capazes de selecionar plantas MONQUEIRO (2014); LAZARRINI, (2017); 

OLIVEIRA JUNIOR et al., (2011). 

Neste trabalho, teve como objetivo o controle químico com aplicações em 

leiteiros arbustosPeschiera fuchsiaefolia, com aplicações de três princípios 

diferentes em aplicações no toco após roçado e aplicação basal com anelamento a 

60 cm de altura diretamente no caule da planta.  

 

2. MATERIAIS E METODOS 

 

O experimento foi realizado no ano de2020 no município de Nova Tebas - PR, 

o clima predominante da região é o subtropical (entre fácies Cfa - Cfb köppen) com 

temperatura média com mínima de 14,5º C nos meses mais frios e máxima de 26,5º 

C nos meses mais quentes e com pluviosidade média é de 1600 a 2000 mm 

distribuídas ao longo do ano (Classificação climática de Köppen-Geiger). Na 

propriedade sitio Vista Alegre em uma área de pastagens em boas condições de 

manejo, formada com brachiaria brizantha (Urochloa brizantha), proém com grande 

infestação de leiteiro ou leiteiro (Peschiera fuchsiaefolia).  

Inicialmente, procurou-se, dentro da comunidade infestante, identificar as 

principais espécies e gêneros, como o rabo de burro (Andropogon bicornis), o limão 

(Citrus x limomia), o assa peixe (Vernonia polyantes), diversas guanxumas (Sida sp) 

e, principalmente, a planta alvo do trabalho em experimento, o leiteiro ou leiteira 

(Peschiera fuchsiaefolia). 

Nessas condições, verificou-se a eficiência do 2,4 D + picloran, picloran e 

triclopir em duas modalidades de aplicação, no leiteiro: no toco após a roçada e no 

caule da planta, em delineamento em blocos casualizado. 

Foram testadas as seguintes os seguintes tratamentos químicos:  2,4 D + 

picloran com 3 %; Picloran com 2 %; Triclopir com 5 %; Triclopir com 5 % com diluição 

em óleo diesel; Testemunha (sem aplicação). A aplicação destes tratamentos foi 

realizada com pulverizador costal manual, no dia 17/06/2020.  
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As seguintes mensurações foram realizadas após 120 dias da aplicação: de 

altura de planta, diâmetro do caule principal, número de ramos, diâmetro de ramos e 

mortalidade aparente da planta. 

Os resultados das avaliações foram submetidos à análise de variância 

(ANOVA) e as médias foram comparadas através do teste de Tukey, a 5% de 

probabilidade, pelo programa Sisvar (FERREIRA, 2017). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O caule é o órgão da planta que sustenta as folhas e as estruturas de 

reprodução e estabelece o contato entre esses órgãos e a raiz, da sustentação da 

parte aérea, também desempenha outras funções importantes, como transporte de 

água e nutrientes das raízes para a copa e para as demais partes da planta; 

armazenamento; e também em alguns casos tem participação na propagação 

vegetativa da planta. A planta apresenta a mesma organização básica caulinar: 

observam-se os nós, que representam as regiões de inserção das folhas, e os 

entrenós, que compreendem as regiões entre dois nós consecutivos. Exatamente 

acima do ponto de inserção de cada folha desenvolvem-se gemas, que se localizam 

nas axilas foliares, e são por isso denominada gemas axilares ou laterais. Na porção 

terminal do caule encontra-se a gema apical formada por uma região meristemática 

primórdios foliares e gemas axilares em desenvolvimento (GLORIA, GUERREIRO 

2013. 

A concentração de maior diâmetro do caule foi de 5,90 cm, no tratamento com 

picloran não diferindo das demais médias conforme (tabela 1), devido a planta com 

sistema radicular profunda e com grande capacidade de reter água e nutrientes, 

segundo RASSINI e COELHO (1993), o controle para o assa-peixe (altura e diâmetro 

do caule) o controle químico foi eficiente bem como sua propagação vegetativa 

(brotações) foi paralisadas. 

A concentração de maior diâmetro de ramos foi de 2,98 cm, também no 

tratamento com picloran e a de menor foi de 1,73 cm com o tratamento com triclopir 

porem não apresenta diferença significativa conforme (tabela 1), o diâmetro também 

esta associado com a reserva de nutrientes dificultando o controle das plantas 
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daninhas, por RASSINI e COELHO (1993), no tratamento em que o arbusto do assa-

peixe foi roçado a 20 cm do solo, observou-se que doze dias após já havia brotações, 

evidenciando a grande capacidade de recuperação vegetativa.  

Quanto à altura de planta a maior altura obteve no tratamento com 

triclopir+diesel com188,40 cm, não diferindo estatisticamente dos demais 

tratamentos conforme (tabela 1), porem mostrando uma desfolia totalmente em 

todos os tratamentos estando também associado as reservas nutricionais da planta 

e com a testemunha apresentou um crescimento significativo em altura em relação 

aos tratamentos. Segundo PASSINI e KRANZ (1997) o efeito das soluções aplicadas 

sem a eliminação da copa foi mais lento. Não se observou qualquer alteração nas 

plantas até 62 dias após a aplicação. Aos 156 dias, observou-se desfolha e brotações 

na base do tronco. Embora o efeito tenha sido mais acentuado com a solução em 

óleo, até aquela data, não havia desfolha total das plantas e, a porcentagem de 

plantas com brotações a partir do colo era de 60%. 

Para o número de brotos as maiores medias para os tratamentos com picloran 

e 2,4D+picloran não diferindo dos demais tratamentos, podendo ter as menores 

eficiências de controle conforme (tabela 1).   

 

Tabela 8: – Eficiência de aplicação de ativos diferentes no controle basal de leiteiro 

em pastagens NS= não significativo ao nível de 5% probabilidade pelo teste Tukey. 

 

TRATAMENTOS 

Dosagens Diâmetro do 

caule 

Diâmetro do 

ramo 

Altura da 

planta 

Número de 

brotos 

% (cm) (cm) (cm)  

Triclopir 5   4,48NS  1,73NS   183,00NS  1,2NS 

2,4D + picloran 3 4,68 2,93 177,80 1,6 

Ticlopir + diesel 5 4,48 2,27 188,40 1,4 

Picloran 2 5,90 2,98 179,80 1,6 

Testemunha 0 4,22 2,58 212,20 1,4 

Fonte: Dos autores, (2020).  

 

Para a mortalidade de plantas quando aplicado basal obteve um resultado 

significativo para o tratamento com triclopir+diesel com 60% de controle seguido do 
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tratamento com picloran com 20% de controle não diferindo estatisticamente dos 

demais tratamentos conforme (gráfico 1). 

As invasoras possuem um sistema radicular mais profundo, o que favorece ma 

busca de e nutrientes, nas camadas mais profundas do solo. São dotados ainda de 

uma arquitetura foliar mais eficiente na captação da luz solar e transformação em 

energia, essencial para o desenvolvimento da planta, NUNES (2001).    

Para a mortalidade de plantas quando aplicado no toco observou-se que 

houve um controle total de 100% com os tratamentos com picloran e triclopir+diesel 

com um controle de 60% para o tratamento com 2,4D+picloran e com um controle de 

20% para o tratamento com triclopir. Conforme (gráfico 2). 

De acordo com VITORIA FILHO, (1986), dentre os herbicidas mais utilizados 

em pastagens cultivadas no Brasil esta o 2,4D, do grupo químico dos fenoxiacéticos, 

cujo nome químico é éster ou sal amina do ácido 2,4-diclorofenoxiacético, é 

absorvido pelas folhas, raiz e caule. Alem disso, na translocação assimplámatica as 

noleculas difudem-se na cutícula movimentando-se pelos espaços intercelulares e 

entrando no floema, seguindo o curso de nutrientes.  

O picloran pertence ao grupo químico proveniente do acido picolínico e tem 

por nome químico sal trietalomina do ácido 4-Amino 3,5,6-tricloropiroclínico, e 

proporciona absorção foliar e radicular nas aplicações via toco. Procura-se aplicar o 

produto diretamente na região do câmbio (floema) a ser translocado pelo meio do 

plasmalema. Se aplicado no toco, é transportado até as raízes. Por isso é 

imprescindível que a aplicação aconteça logo após o corte, antes que comece o 

processo de cicatrização NUNES, (2001) 

O triclopir pertence ao grupo químico das piridinas, sendo que, o nome químico 

é éster butoxietílico do ácido 3,5,6-tricloro-2-piridiloxiacético, apresentando 

absoeção sistêmica seletiva via foliar e pelas raízes. Precisa de quatro horas para ser 

absorvido pelas folhas, tendo translocação por toda a planta NUNES, (2001).                                                          

As avaliações foram feitas em 19/10/2020 aos120 dias após a aplicação na 

(Peschiera fuchsiaefolia), foi avaliado a porcentagem de plantas mortas das 

aplicações tanto basais como no toco, cada uma das cinco plantas que compuseram 

os tratamentos foi considerada como uma repetição (RASSINI,COELHO 1993). 
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4. CONCLUSÃO 

 

Dentre os métodos e ativos utilizados concluiu-se que a melhor eficiência 

obteve com as aplicações com picloran a 2% e triclopir com diesel a 5% para 

aplicação no toco, controlando 100% das plantas. 
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14. RELATO DE CASO: USO DE HOMEOPATIA PARA A CURA DE MASTITE EM 

BOVINOS 

 

Caroline Baron1  
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Milena Pessatto3 

Claudia Almeida Scariot 
 

Resumo 

Cada vez mais o mercado consumidor exige dos produtores rurais qualidade dos 

alimentos, principalmente sem resíduos químicos, a mastite por sua vez é a segunda 

doença que mais acomete vacas leiteiras, com perdas econômicas e produtivas.  Isso 

se aplica a produção leiteira e seus derivados, sendo desafiador um animal que seja 

capaz de produzir alimento dentro dos parâmetros da normativa no 76 de novembro 

de 2018. Com isso vê-se a necessidade de buscar um meio que torne isso possível. 

O presente trabalho buscou avaliar a real eficiência da homeopatia, evidenciando-se 

a cura de mastite em vacas leiteiras. A homeopatia vem crescendo como um meio de 

produção mais orgânico, e como uma opção de escape em animais que não 

apresentam melhora com medicamentos químicos.   

Palavras-chave: Homeopatia, mastite, qualidade dos alimentos. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Ao mesmo tempo em que o homem busca prolongar a produção dos animais, 

percebe-se que não há uma preocupação com o seu bem estar e sua sanidade. No 

parâmetro geral da produção leiteira, evidenciam-se problemas relacionados com 

mastite, qualidade de leite e quantidade de leite, aliadas ao bem-estar e sanidade dos 

animais (BOND et al., 2012) 
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A mastite é uma inflamação da glândula mamária que causa perdas 

econômicas relativas a redução na produção de leite, gastos com medicamentos e 

assistência veterinária, o descarte de leite contaminado após tratamento e descarte 

de animais. A etiologia da mastite é bastante diversificada, sendo que os casos de 

importância econômica são causados por microrganismos (Costa E, 1998). Observa-

se a redução na quantidade e qualidade do leite, onde o mesmo encontra-se 

contaminado, acarretando até mesmo o contágio de doenças para o homem 

(FONSECA; SANTOS, 2000).  

            O controle da mastite ocorre após avaliação de aspectos como: fonte 

de infecção, o diagnóstico, tratamento ou descarte; susceptibilidade, nutrição, 

seleção de animais mais resistentes e higiene de ordenha;  vias de transmissão: 

higiene de ordenha e meio ambiente; a conscientização do problema pelos 

produtores devido às perdas econômicas, e educação sanitária dos tratadores 

(PHILPOT; NICKERSON, 2002). 

            Os prejuízos ao usar antibióticos para curar a mastite geram descarte 

de leite, com o passar do tempo e com uso recorrente dos mesmos antibióticos, o 

animal pode gerar resistência ao medicamento e passar a não responder mais como 

esperado. Isso leva ao produtor mudar sua estratégia e a buscar outras formas de 

tratamento para não haver o descarte do animal (RADOSTITIS et al., 2002).  O 

Califórnia Mastitis Test (CMT)  mundialmente usado para diagnóstico da mastite 

subclínica, é uma prova rápida, de fácil execução e de baixo custo,  que pode ser 

empregada no momento da ordenha (RADOSTITS; BLOOD; GAY, 2002). Método de 

contagem indireta de células somáticas no leite, a partir de reação química entre 

amostra de leite e o reagente (Lauril sulfato de sódio 3% e Bromocresol púrpura), em 

bandeja apropriada., funcionando a partir do  rompimento da membrana das células 

que liberam o material nucléico (DNA) resultante da utilização do reagente , 

resultando em graus de coloração e viscosidade, provocado pela aglutinação das 

proteínas (MADALENA; MATOS; HOLANDA JR., 2001). O CMT é realizado com auxílio 

de um reagente próprio e uma raquete contendo quatro compartimentos onde se 

colhe diretamente cerca de 2 ml de leite de cada teta. A mesma quantidade do 

reagente é adicionada em seguida, misturando-o com o leite por movimentos 

brandos circulares (EMBRAPA, 2012).   Com isso foram desenvolvidos homeopáticos 
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que possibilitam ao produtor leiteiro utilizar de um medicamento natural de origem 

orgânica, que não causa resíduo, e nem dependência ao organismo do animal, 

causando efeitos positivos na glândula mamária, e também sua facilidade no manejo 

do medicamento que pode ser disponibilizado aos animais na água bebida ou no 

alimento, melhorando os índices produtivos (Arenales et al., 2006). 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O uso de medicamentos homeopáticos é uma das principais formas de 

tratamento da mastite em propriedades com produção de leite orgânico, de modo a 

reduzir o uso de medicamentos alopáticos e a contribuir com a redução de gastos 

relacionados ao descarte do leite dos animais tratados com antibióticos (HOVI E 

RODERICK, 1998).  

Homeopatia pode proporcionar efeitos positivos na glândula mamária. Por 

exemplo, o tratamento em quartos mamários com mastite, uma medida indireta de 

classificação da inflamação da mama, além do retorno da produção do animal ao 

nível pré-doença (AUBRY et al., 2013).  

O uso de homeopático causa uma ação rápida e eficiente: existe a falsa crença 

de ser o medicamento homeopático de ação lenta. No entanto, já está comprovado 

que o tempo de reação do organismo é proporcional ao tempo da afecção, portanto 

diante de um processo agudo tem-se a resposta em poucas horas. Ação sobre as 

patologias graves: outro grande preconceito diz que se deve usar a homeopatia nas 

afecções benignas sem risco de vida. Ao contrário, a rapidez da resposta do 

organismo ante o medicamento homeopático em casos de patologias agudas pode 

retirar o animal do perigo iminente em curto espaço de tempo (EMBRAPA, 2005). 

 

3 MATERIAL(AIS) E MÉTODOS 

 

Utilizando de dados e análises, o trabalho foi conduzido em duas propriedades 

leiteiras, uma no município de Sarandi-Rs e outra em Rondinha-Rs. Na propriedade 

de Sarandi com 35 animais em lactação e à propriedade de Rondinha com 34 animais 

em lactação.  
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 Durante o período de fevereiro a agosto de 2020, foram avaliadas duas 

fazendas leiteiras, do norte do Rio Grande do Sul. Com testes de CMT, em animais 

com sintomas de uma possível mastite, os animais foram previamente identificados 

na ordenha pelo teste de caneca de fundo preto. Antes do tratamento foram colhidas 

amostras para exame de CCS, com identificação dos animais com CCS elevada e 

avalição dos animais identificados nos testes da caneca de fundo preto e no teste de 

CMT. 

Posteriormente, o medicamento foi administrado de forma oral, a todos os 

animais do rebanho, onde os animais diagnosticados consumiram o homeopático, 

bem como os animais sadios. Esse homeopático foi administrado junto ao cocho, na 

mistura feita no vagão de silagem com ração mais o homeopático.  

Após ter  administrado a homeopatia aos animais, foi acompanhado dados de 

mês a mês, com comparação e avalição de dados totais do rebanho com redução de 

mastites e CCS.  

 

4 RESULTADOS 

 

Com o acompanhamento nesse período de fevereiro a agosto de 2020, nas 

duas fazendas, destacamos a importância do primeiro dado em fevereiro, onde um 

número significativo de animais apresentava mastite em um ou em mais tetos. A 

fazenda de Rondinha possuía 28 animais com mastite e seis sem, enquanto na 

fazenda em Sarandi, 20 animais positivos a mastite e 15 não, os que resultam em 82, 

3 % do rebanho com mastite, na fazenda de Rondinha e 57,1%  com mastite na 

fazenda em Sarandi. 

Identificando os animais com mastite, iniciou-se o tratamento com 20g de 

homeopatico por animal ao dia, onde todos os animais receberam homeopatia, em 

ambas as fazendas. Após tratamento dos animais com homeopatia, durante seis 

meses, evidenciou-se um número importante de animais que não apresentaram mais 

mastite. Na fazenda em Sarandi houve redução de 17 casos no decorrer do 

tratamento, e na fazenda em Rondinha redução de 21 casos, efetivando a cura, e nos 

demais animais que houve diminuição de tetos com a presença de mastite, dados 
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(tabela 1,2 e 3) e (gráfico 1 e 2). Além do tratamento e cura nos animais notou-se 

aumento de leite, em ambas as fazendas. 

Com relação aos presentes dados, constatamos que os animais, sim, foram 

curados, mas ressaltamos a importância da continuação do tratamento para não 

ocasionar mais casos, ou a volta da doença em animais já curados, e aparecimento 

em animais sadios. Notamos também a suma importância, de acompanhamento dos 

casos para fazer um tratamento adequado. 

           

TABELA 1. FAZENDA RONDINHA-RS 
 

 
NÚMERO DA VACA 

MASTITE TETOS 

FEVEREIRO  AGOSTO FEVEREIRO  AGOSTO 
37  SIM  SIM 2 1 
GEMEA SIM SIM 1 1 
13 SIM  NÃO 2 0 

1528 L SIM  NÃO 1 0 
JERSEY PEQUENA SIM  SIM 1 1 
3097 SIM NAO 1 0 
027 SIM  NÃO 1 0 

13L NÃO  NÃO 0 0 
156L NÃO  NÃO 0 0 
12 SIM SIM 2 1 
090 SIM  NÃO 1 0 
3094 NÃO  NÃO 0 0 
01 SIM NÃO 2 0 
504 SIM SIM 1 0 
25 SIM  NÃO 1 0 
43 SIM  NÃO 1 0 
56 NÃO  NÃO 0 0 
1560 SIM  NÃO 1 0 
915 SIM  NÃO 2 0 
4044 NÃO  NÃO 0 0 
3096 SIM  NÃO 2 0 
2510 SIM NÃO 2 0 
BRINCOPONTO AMARELO709 SIM SIM 1 1 

335 SIM  NÃO 2 0 
61 SIM  NÃO 1 0 
48 SIM NÃO 2 0 
599 SIM SIM 3 2 
15 NÃO  NÃO 0 0 
50 SIM NÃO 1 0 
72 SIM NÃO 1 0 
44 SIM  NÃO 1 0 
104 SIM NÃO 1 0 
927 SIM  NÃO 2 0 
07 SIM  NÃO 1 0 
1510 NÃO NÃO 0 0 

71 NÃO  NÃO 0 0 

Fonte: Dados pessoais. 
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TABELA 2. FAZENDA SARANDI-RS 
 

 
NÚMERO VACA 

MASTITE TETOS 

FEVEREIRO  AGOSTO  FEVEREIRO  AGOSTO  
118  NÃO NÃO 0 0 

91 NÃO NÃO 0 0 
55 NÃO NÃO 0 0 

136 NÃO NÃO 0 0 
132 SIM NÃO 1 0 

137 SIM NÃO 1 0 
135 NÃO NÃO 0 0 

116 SIM  NÃO 3 0 
130 SIM  NÃO 4 0 

81 SIM  NÃO 2 0 
133 SIM  NÃO 4 0 

83 SIM SIM 4 1 
86 SIM  NÃO 2 0 

141 NÃO NÃO 0 0 
123 NÃO NÃO 0 0 

58 SIM NÃO 4 0 
79 SIM  NÃO 4 0 

70 SIM NÃO 1 0 
101 NÃO NÃO 0 0 

128 SIM SIM 4 1 
72 SIM NÃO 4 0 

113 SIM NÃO 2 0 
129 SIM SIM 4 1 

90 NÃO NÃO 0 0 
74 NÃO NÃO 0 0 

112 SIM NÃO 1 0 
89 SIM NÃO 4 0 

57 NÃO NÃO 0 0 
92 NÃO NÃO 0 0 

115 NÃO NÃO 0 0 
140 NÃO NÃO 0 0 

131 SIM NÃO 1 0 
98 SIM NÃO 1 0 

33 SIM NÃO 3 0 
117 SIM NÃO 2 0 

Fonte: dados pessoais. 

 
 

 

 TABELA 3. Dados positivos, em relação a redução de casos e aumento de leite 
 

FAZENDA  REDUÇÃO DE CASOS  AUMENTO DE LEITE  

Rondinha  21 8.7% 
Sarandi  17  10% 

FONTE: Informações pessoais. 
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Gráfico 1. Avaliação das fazendas no mês de fevereiro, dos animais com e sem 
mastite 

 
 

 
Fonte: Dados pessoais. 

 
 
 
 

Gráfico 2. Avaliação das fazendas no mês de agosto, dos animais com e sem 
mastite 

 

 
Fonte: Dados pessoais. 
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Resumo 

 

O Brasil é um dos maiores produtores de leite do mundo, a importância da atividade 

leiteira pode ser destacada pelo elevado valor nutritivo do leite. A produção de leite 

no Brasil, vem crescendo com taxas significativas, e os resultados obtidos são mais 

expressivos, dadas as adversidades enfrentadas pelo produtor. O objetivo do 

trabalho foi avaliar as diferenças metabólicas no leite entre bovinos leiteiros das 

raças jersey e holandês. Determinar e comparar o perfil bioquímico sérico de vacas 

holandesas e vacas jersey clinicamente saudáveis e também determinar os 

parâmetros químicos e composição do leite (gordura, proteína, lactose, SNG, sólidos 

totais, CCS). O trabalho foi realizado no decorrer do ano de 2020 nas dependencia do 

tambo de leite Dezengrini na cidade de Três Palmeiras com pesquisas, coletas, 

analises e elaboração de trabalhos científicos. Além disso, o trabalho foi válido para 

aplicar os conhecimentos adquiridos em sala de aula, estes dados foram 

disponibilizados a produtores e técnicos da região que servirão de base para tomada 

de decisão nas propriedades, melhorando o manejo e a produtividade leiteira 

regional, melhorando assim a renda no campo.  
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Palavras-chave: Diferenças metabólicas. Jersey. Holandês. 
 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

 

Animais da raça Holandês caracterizam-se por serem de grande porte, com 

peso ao nascimento ao redor de 45 quilos e adultos próximo a 750 kg. São malhadas 

em preto e branco ou vermelho e branco. Destacam-se pela elevada produção de leite 

e eficiência alimentar para a mesma (ROBERTO, 2015). Por serem animais de grande 

porte possuem maiores exigências energéticas de mantença, assim precisam de 

altos consumos de alimentos. A principal qualidade da raça está a extraordinária 

capacidade de produzir grandes volumes de leite por longos períodos de lactação. A 

raça Holandesa é associada com a produção de leite com os mais baixos teores de 

gordura e de proteína em comparação a outras raças (SANDRA, 2014).  

Quanto a raça Jersey, possui pequeno porte e apresenta estatura média, na 

altura da garupa, de 1,15 a 1,30 metros, pesando de 300 a 500 quilos (SANDRA , 2014). 

A Jersey é uma raça de alta precocidade sexual, e o percentual de herdabilidade é 

muito grande e produz o leite mais rico em matéria gordurosa e proteica, sendo 

superior ao da raça Holandesa, porém produzem menos leite que a raça holandesa.  

Os glóbulos graxos são grandes e a sua coloração fazem com que o leite do Jersey 

seja preferido para fabricação de manteiga e demais derivados do leite (LEANDRO, 

2015).  

Os testes bioquímicos de leite, sangue e urina de bovinos podem ser 

relativamente rápidos, práticos e de baixo custo como por exemplo o teste da urina 

ou do leite para determinar a concentração de Betahidroxibutirato (BHB), utilizando 

testes de triagem com fitas reagentes; ou a análise sanguínea para quantificação de 

cálcio  e ácidos graxos não esterificados (AGNE). A otimização das estratégias de 

coleta do material para o exame, bem como a interpretação e a aplicação dos 

resultados estão em constante evolução. Concomitante ao uso dos testes 

metabólicos mencionados anteriormente, o acompanhamento clínico dos animais é 

necessário para a identificação antecipada dos transtornos metabólicos em 

rebanhos leiteiros (TRAJANO, 2013). 
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Neste contexto, ressalta-se a importância do conhecimento metabólicos de 

animais de produção para a tomada de decisão na propriedade leiteira. Na região 

norte do RS a produção leiteira é composta principalmente pelas raças Jersey e 

Holandês. Para esta região, a produção leiteira é de grande importância na economia 

rural. Este projeto vem com a proposta de contribuir com dados científicos que 

auxiliem na melhora dos índices produtivos desta região. Neste sentido, o objetivo 

deste trabalho é avaliar diferenças metabólicas no leiteentre animais da raça Jersey 

e holandês.   

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Para a agricultura se manter viável no Brasil ocorre uma diversificação das 

fontes de renda dentro da propriedade gerando assim a sobrevivência das pequenas 

e grandes propriedades. A bovinocultura leiteira tem grande relevância desenvolvida 

nas pequenas e grandes propriedades, abrangendo um enorme número de 

produtores (KLAUCK, 2009).  

Um estudo realizado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), 

“Análise dos Custos de Produção e da Rentabilidade nos anos de 2014 a 2017” 

mostra que o Brasil é responsável por produzir 7% de todo o leite do mundo. Ficando 

em quarto lugar como maior produtor de leite do mundo (Canal rural, 2018). 

 

2.1 Características Raça Jersey 

 

No mundo, o gado Jersey é criado a mais tempo que qualquer outra raça, 

sendo que seu leite é um dos mais completos produzidos entre as raças com alto 

índice de convertibilidade e resistência além da facilidade de adaptação (IEPEC). 

Considerado o leite com maior quantidade de sólidos não gordurosos, ou seja, maior 

quantidade de proteína, lactose, vitaminas e minerais, tonando-se saboroso e 

nutritivo (PROCREARE).  

A raça Jersey possui uma prolificidade com excelência á sua finalidade, 

representando lucros aos produtores. Sua facilidade de parição através da 

caracterização de um aparelho reprodutor precoce (PROCREARE) e o menor intervalo 
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entre as lactações na vida útil (IEPEC) reúnem importantes qualidades colaborando 

para uma boa produção.  

Segundo o canal rural as vacas da raça Jersey produzem cerca de 16, 17 litros 

de leite por dia em média. Essa raça possui um diferencial das demais raças na 

qualidade do leite na qual produz no qual esse leite possui um valor maior de 

proteínas, lactose, vitaminas e minerais chegando a 13% a mais do que nas outras 

raças.  

O leite é constituído por 87% de água e elementos sólidos, como lipídios, 

proteínas, lactose, vitaminas e minerais, 3,9%; 3,4%; 4,8%; 0,8%, 

respectivamente.  Esses elementos são os responsáveis pelo valor nutritivo e pelas 

propriedades como sabor e cor característica do leite. Todos os teores de qualidade 

do leite são regidos pela Instrução Normativa 62 (IN 62) do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento, onde ela diz que para os parâmetros para gordura, 

proteína e sólidos desengordurados são de 3; 2,9 e 8,4% respectivamente, sendo que 

para contagem de células somáticas o Rio Grande do Sul no deve ser inferior a 600 

mil céls/mL (Compre rural). 

 

2.2 CARACTERISTICAS DA RAÇA HOLANDESA 

 

Animais da raça Holandês caracterizam-se por serem de grande porte, com 

peso ao nascimento ao redor de 45 quilos e adultos próximo a 750 kg. Destacam-se 

pela elevada produção de leite e eficiência alimentar para a mesma (ROBERTO, 2015).  

Por serem animais de grande porte possuem maiores exigências energéticas de 

mantença, assim precisam de altos consumos de alimentos. A raça Holandesa é 

associada com a produção de leite com os mais baixos teores de gordura e de 

proteína em comparação a outras raças (SANDRA, 2014).  

A raça holandesa caracteriza-se pelo fácil manejo e alta produção, sendo 

cobertas pesando acima de 460 kg, apresentando longos períodos de lactação 

resultando em um retorno financeiro maior ao produtor (CTRH).  

 A Holandesa pura apresenta pelagem fina e macia com coloração preta e 

branco ou vermelha e branca (CTRH), sendo uma das raças mais trabalhadas 

geneticamente no mundo todo (CTRH). A raça Holandesa apresenta 3 variedades: 
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Frísia, Crominga e a variedade M.R.Y (Mosa, Reno e Yessel) (NEIVA, 2000). A 

variedade Frísia é conhecida no Brasil como Holandês preto e branco ou 

simplesmente Raça Holandesa. Já a variedade M.R.Y. refere-se ao gado da raça 

Holandesa vermelho e branco, sendo originário da parte Oriental da Holanda, em 

Overyssel e Gueldre, nos vales dos rios Mosa, Reno e Yessel (TORRES e JARDIM, 

1975). A raça Holandesa possui como principais características as cores preto e 

branco, sendo bem separadas em zonas marcadas, a cabeça apresenta perfil 

subcôncavo, olhos salientes, focinho amplo com narinas bem abertas, chifres finos, 

pescoço longo e delgado. Possui o corpo volumoso, com costelas bem arqueadas, 

além de apresentar uma ossatura bastante forte (NEIVA, 2000). 

 

2.3 PRINCIPAIS ANÁLISES RELACIONADAS A QUALIDADE DO LEITE 

 

O leite é um dos produtos primários que apresentam maior complexidade no 

que diz respeito ao sistema de pagamento da matéria prima. Tal complexidade se 

expressa pela falta de uniformidade e consenso no que diz respeito às formas de 

pagamento aos produtores, com grande variação na forma e no método em 

diferentes países. O parâmetro gordura é o critério mais tradicional; com relação ao 

teor de proteína, nota-se que é o critério que mais vem crescendo em importância 

nos sistemas de pagamento. Os demais parâmetros de composição, como sólidos 

totais, sólidos não gordurosos e lactose, ocupam ainda um espaço secundário nos 

sistemas de pagamento por qualidade (Hartmann, 2002).  

O leite é uma mistura complexa, nutritiva e estável de gordura, proteínas e 

outros elementos sólidos. A gordura e as vitaminas lipossolúveis (A, D, E e K) 

encontram-se em forma de emulsão. Em solução, encontram-se lactose, as 

proteínas do soro, os minerais, as vitaminas hidrossolúveis e substâncias 

nitrogenadas não proteicas, gases e alguns elementos traços (Dias, 2014). 

A qualidade do leite é avaliada por parâmetros físico-químicos (estabilidade 

ao alizarol, acidez titulável, densidade relativa, índice crioscópico), de composição 

(gordura, proteína, extrato seco desengordurado) e por padrões higiênico-sanitários 

(contagem total bacteriana, contagem de células somáticas, detecção de resíduos de 

antibióticos). Os parâmetros higiênico-sanitários refletem a saúde dos animais, com 
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ênfase na mastite, ausência de resíduos químicos e as condições de obtenção e 

armazenamento do leite (Dias, 2014).  

O leite cru de boa qualidade possui pH entre 6,6 e 6,8, portanto é levemente 

ácido. Este pH é conferido pelos constituintes naturalmente presentes no leite como 

a caseína, fosfatos, albumina, citrato e gás carbônico dissolvido (CO2), que tem efeito 

tamponante. Conforme mencionado anteriormente, o aumento da acidez do leite 

pode ocorrer por causa da produção de ácido lático a partir da degradação da lactose 

pela ação de microrganismos presentes no leite (Dias, 2014).  

A gordura é um dos componentes majoritários do leite e o teor médio no leite 

cru é em torno de 3,9%, enquanto o teor mínimo é de 3%, diversos fatores influenciam 

no teor de gordura do leite como raça do animal, período de lactação, alimentação, 

entre outros. Para a indústria, é muito importante conhecer o teor de gordura no leite 

que está sendo industrializado, pois este parâmetro, juntamente com o teor dos 

demais constituintes do leite, influencia no rendimento dos derivados. Além disso, 

diversos produtos lácteos requerem que o leite usado como matéria-prima tenha teor 

de gordura específico para a padronização da qualidade (Dias,2014).                            

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3. 1 Local e delineamento do experimento 

 

O trabalho foi realizado na propriedade de Gisele Dezengrini e Diego Reus 

Giacomelli, situada na cidade de Três Palmeiras, na região norte do estado do Rio 

Grande do Sul. A comparação de parâmetros metabólicos e células somáticas (CCS) 

de bovinos entre as raças Jersey e holandês foi realizada. Para isso, foram coletados 

de 9 vacas da raça Jersey e 9 vacas da raça holandês (totalizando 18 coletas) 

amostras de leite para avaliação. O período de coleta foi de maio a novembro de 2020.  

 

3.2 COLETAS E ANÁLISES DE LEITE:  

 

As amostras de leite foram retiradas dos quartos mamários após o descarte 

dos três primeiros jatos de leite. (YÂNEZ A. G. S.; PABLO C. A. F. et al., 2016). Será 
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colhida as amostras de leite após a limpeza dos tetos com pré-dipping e secagem 

com papel toalha. (LETÍCIA C. M.; ALESSANDRO SÁ G.; MARIA A. V. P. B., 2012). A 

conservação da amostra e envio ao laboratório será feito imediatamente após a 

coleta, as amostras de leite serão acondicionadas em caixas isotérmicas contendo 

gelo reciclável. Durante a coleta serão utilizados frascos padronizados e etiquetas de 

identificação disponibilizadas pelo laboratório responsável pelas análises. Os 

frascos e as tampas utilizados para a contagem de células somáticas e componentes 

são translúcidos e possuem em seu interior uma pastilha do conservante bronopol, 

o conservante é utilizado para garantir que as amostras de leite mantenham sua 

integridade do momento da coleta até a execução das análises laboratoriais. (Dias; 

Antes, 2012). No leite será avaliado proteína, gordura, lactose, ureia e densidade, as 

coletas serão realizadas mensalmente. As análises serão realizadas pelo laboratório 

da Universidade de Passo Fundo (UPF).  

 

3.5 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 

Os dados serão tabulados e organizados em planilhas eletrônicas (Excel®). 

Posteriormente, serão submetidos a análise de variância (ANOVA) de uma via. Os 

dados que se mostrarem significativos (p<0,05) serão comparados pelo teste t de 

Student. Os procedimentos serão realizados utilizando o pacote estatístico 

Statistical Analysis Software (SAS)®.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A composição do leite varia dentro de cada espécie de bovinos. As diferenças 

são principalmente em gordura e proteína, sendo esses componentes as bases de 

pagamento diferenciado para os produtores de leite. A gordura nas raças Jersey e 

Guernsey é maior que na Holandesa. A lactose, por outro lado, se mantém 

praticamente constante entre as diferentes raças. Os animais da raça Jersey utilizam 

com mais eficiência as dietas com grande quantidade em fibra, quando se compara 

a outras raças de produção leiteira, tendo uma maior capacidade de ingestão de 

alimento por unidade de peso vivo, além de passarem mais tempo ruminando cada 
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kg de fibra ingerido, onde o alimento permanece menos tempo retido no trato 

digestivo. Vacas da raça holandesa são mais produtivas que vacas da raça Jersey, 

porém em relação à qualidade do leite dos animais da raça Jersey, apresentam 

valores superiores em gordura e proteína do leite, bem como a concentração de 

energia (Educapoint).  

O rúmen de vacas Jersey tem menores variações nos picos cíclicos de 

produção de ácidos graxos voláteis e flutuação do pH ruminal em relação a vacas 

Holandesas. Certamente essa capacidade das vacas Jersey confere uma vantagem 

metabólica em situações que induzam a acidose ruminal. Outra habilidade 

interessante de vacas Jersey é a maior mastigação do alimento, proporcionando 

maior redução no tamanho de partícula, ajudando na digestibilidade; e produzindo 

maior quantidade de saliva, tamponando melhor o rúmen e favorecendo um pH mais 

favorável para digestão de fibra (Martinez, 2008).  

A raça Jersey apresentou a maior média e maior valor de contagem de células 

somáticas (Tabela 2) As células somáticas são um grupo de células que estão 

presentes tanto no leite de animais saudáveis quanto no leite de animais doentes. 

Esse grupo é composto por células de descamação do epitélio mamário e por células 

de defesa. Quando o animal está saudável temos o predomínio das células de 

descamação, porém quando há infecção os leucócitos são encontrados em maior 

quantidade. As células de descamação presentes no leite fazem parte do processo 

natural de renovação do epitélio glandular, sendo assim, durante toda a lactação é 

normal que esse tipo de célula esteja presente na composição da CCS. Um dos 

fatores responsáveis pelo incremento das células de descamação é o tempo de 

lactação, ou seja, quanto mais adiantado for o estágio de lactação maior será o 

número de células de descamação na contagem das células somáticas. Outro fator 

que também é responsável pelo aumento das células de descamação é a idade do 

animal, ou seja, quanto mais velho o animal for, maior será a descamação desse 

epitélio glandular (Fundação Roge).   
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Tabela 1 – Composição do leite de vacas da raça Jersey e holandês 

 

Parâmetro  Jersey  Holandês  Valor de p* 

Gordura 5,26±2,27ª 4,21±1,25b 0,00001 
Proteína 3,73±0,61ª 3,29±0,34b 0,00005 
Lactose 4,33±0,39b 4,59±0,28ª 0,02 
SNG 8,94±0,72 8,82±0,63 0,44 
Solidos totais 14,5±2,29 13,16±2,04 0,38 

SNG = sólidos não gordurosos. Médias entre as linhas indicam diferença pelo teste t de 

Student. Diferenças entre as médias foram consideradas quando o valor de p foi menor que 

0,05. 

 

Tabela 2 – Diferenças e valores de células somáticas totais entre as raças Jersey e 

Holandês 

 Jersey  Holandês  Valor de p* 
Média  436,66±467,31ª 174,89±175,74b <0,0001 
Maior valor 1573 1081  
Menor valor 11 19  

Médias entre as linhas indicam diferença pelo teste t de Student. Diferenças entre as 

médias foram consideradas quando o valor de p foi menor que 0,05.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

A raça Jersey ganha destaque por produzir um leite com maiores teores de 

gordura e proteína, sendo estes componentes as bases de pagamento diferenciado 

para os produtores de leite, gerando assim maiores lucros.     
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Resumo 

 

A cultura da soja no Brasil é atacada por diversas pragas todos os anos, que trazem 

muitosprejuízos. A ocorrência de insetos-praga pode iniciar no solo,atacando as 

sementes ou as plântulas recém-emergidas. Após a emergência, as plantasde soja 

podem sofrer o ataque de um grande grupo de insetos-praga. O objetivo do presente 

estudo foi avaliar a dinâmica populacional de insetos-praga na cultura da soja. Após 

a emergênciada cultura foi realizado o monitoramento semanal das parcelas, para 

determinar a ocorrênciade insetos-praga, para cada parcela foram realizadas duas 

amostragens por avaliação. Osmétodos de amostragem foram realizados na fase 

inicial de observação e catação, após oestabelecimento das plantas foi realizado o 

monitoramento baseado no uso do pano de batida.A cultivar Ativa RR foi a que colheu 

menos sacas de soja por hectare. A variedadeZeus foi a mais produtiva dentre todas. 

A variedade BRS 5601 RR obtevetambém bons resultados, sendo a segunda que mais 

produziu. A cultivar COR 2570 RRapresentou um resultado esperado, sendo a terceira 

mais produtiva. Verificou-se que houve aincidência de pragas na cultura da soja e a 

incidência de pragas nas lavouras podeprejudicar o rendimento e a produtividade 

final. 

Palavras-chave: Insetos-praga, cultivar,Soja, suscetibilidade; 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A cultura da soja está suscetível ao ataque de pragas ao longo de todo ciclo 

de desenvolvimento. Desde a emergência das plântulas até a maturação 

fisiológicaos insetospodem acometer a cultura e causar prejuízos quantitativos e 

qualitativos. 

A cultura da soja serve de alimento e de abrigo para diversas espécies de 

insetos,ácaros, moluscos e diplópodes, as quais podem ser englobadas na 

denominação genérica depragas-de-soja. No Rio Grande do Sul, pela abrangência 

geográfica e pela frequência com queocorrem, os percevejos pentatomídeos, a 

lagarta-da-soja e o tamanduá-da-soja podem serconsiderados pragas-chave 

(SALVADORI, PEREIRA; CORRÊA-FERREIRA, 2007). 

Aspragas secundárias da lavoura de soja variam muito com a região, estação 

ou o ano. Seuaparecimento é resultante de um processo adaptativo por conta da 

diminuição do substratoalimentar natural. O aparecimento de novas pragas muitas 

vezes não caracteriza um surto,pois é resultante de um processo de crescimento 

populacional. O surgimento de uma novapraga pode até permanecer irrelevante, ou 

então desenvolver populações que possa fazer comque se torne uma praga principal, 

de forma mais ou menos constante, ou de praga secundária(SALVADORI, PEREIRA; 

CORRÊA-FERREIRA, 2007).  

Também podem ocorrer pragas esporádicas, que surgem devido acondições 

climáticas extremas, ou sistemas de produção de cada região (HOFFMANN-CAMPO 

et al.,2000). Para os efeitos do Programa de Manejo de Pragas (MIP) da Soja 

consideram-se pragasprincipais aquelas que, por seu potencial de danos, 

abundância, frequência e abrangênciageográfica necessitam maior atenção por 

parte do agricultor brasileiro (GAZZONI et al,1988). 

Nesse sentido, o presente trabalho tem porobjetivo avaliar a dinâmica de 

população dos insetos-praga da cultura da soja, no município de Sarandi, Rio Grande 

do Sul. Foram avaliadas incidência de insetos-praga em diferentes cultivares de soja 

através deavaliações semanais. Por fim foi avaliada a produtividade nasparcelas 

com ausência de controle. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Pragas que atacam a soja 

 

2.1.1 Lagarta- da-soja (Anticarsia gemmatalis) (Lepidoptera: Noctuidae) 

 

A lagarta-da-soja é encontrada em todos os locais de cultivo, sendo o 

desfolhador mais comum da soja no Brasil, podendo causar desfolhamento, que pode 

chegar a 100% (HOFFMANN-CAMPO et al., 2000). 

A mariposa possui coloração cinza, marrom ou bege, os ovos ficam 

depositados na parte abaxial. As lagartas se locomovem medindo palmos o que pode 

confundi-las com as lagartas falsas-medideiras, elas têm coloração verde com 

estrias brancas geralmente, mas em condições de um número elevado e baixa 

alimentação, as mesmas podem ter a coloração escura e estrias brancas. Apresenta 

seis instares larvais, a mesma em pupa no solo e após emergem as mariposas 

(MOREIRA; ARAGÃO, 2009). 

Os danos inicialmente são pequenas áreas das folhas raspadas e algumas 

perfurações, quando estão maiores, elas se alimentam de toda a folha causando 

prejuízo nas lavouras. (MOREIRA; ARAGÃO, 2009). 

 

2.1.2 Lagarta falsa-medideira (Pseudoplusia includens) (Lepidoptera: Noctuidae) 

 

Sua mariposa é marrom acinzentada com duas manchas prateadas no 

primeiro par deasas. A lagarta é verde-clara com linhas longitudinais 

esbranquiçadas. Sua locomoção éarqueando o corpo como se estivesse “medindo 

palmos”. A lagarta não consome as nervurasdas folhas e quando atacada a folha 

apresenta um aspecto rendilhado (HOFFMANN-CAMPO et al., 2000). 
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2.2 Coleópteros desfolhadores 

 

2.2.1 Larva-alfinete (Diabroticaspeciosa) (Coleoptera: Chrysomelidae) 

 

O adulto é verde com manchas amarelas ou alaranjadas, as larvas são 

amarelas pálidase pretas (HOFFMANN-CAMPO et al., 2000). Os danos são causados 

pelos adultos e larvas. As larvas danificam as raízes, o quereduz a sustentação e a 

absorção de água e nutrientes. Os adultos atacam folhas, brotações,botões, flores e 

vagens (HOFFMANN-CAMPO et al., 2000). 

 

2.2.2 Cascudinho – verde (Megascelis sp.) (Coleoptera: Chrysomelidae) 

 

O adulto é verde metálico e as larvas são esbranquiçadas e nessa fase não 

causamdanos por se alimentarem de matéria orgânica e raízes (MOREIRA; ARAGÃO, 

2009). 

A alimentação dos adultos é de brotações, folhas, especialmente as mais 

tenras, ebotões florais. Em altas infestações, podem causar atraso no 

desenvolvimento da cultura eredução na produção (MOREIRA; ARAGÃO, 2009). 

 

2.3 Outros organismos que atacam as folhas 

 

2.3.1 Tripes (Thysanoptera) 

 

Os tripes são insetos pequenos, de cor marrom ou preta, que, em anos secos, 

podem atingir altas populações. Sua principal ação é raspar as folhas da soja, 

geralmente não causam redução de produtividade. Mas em algumas regiões podem 

transmitir viroses para as plantas, como o vírus causador da queima-do-broto 

(HOFFMANN-CAMPO et al., 2000). 
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2.3.2 Mosca-Branca (Bemisiatabaci) 

 

A Mosca branca na cultura da soja pode causar um grande dano, porque retira 

nutrientes da água e traz patógenos para as plantas da soja, pois são sugadores e 

podem transmitir viroses em leguminosas. As plantas infectadas ficam 

enfraquecidas, as flores caem e os frutos ficam murchos, amadurecem 

irregularmente e também podem cair precocemente. Em consequência de sua 

presença, também há a formação de fumagina. É muito difícil o controle, pois ocorrem 

reinfestações que ocorrem, principalmente por populações de áreas vizinhas 

(MOREIRA; ARAGÃO, 2009). 

 

2.4 Pragas que atacam vagens e grãos 

 

2.4.1 Percevejos sugadores de sementes 

 

Segundo Corrêa-Ferreira e Panizzi (1999), dentre as principais pragas da 

cultura da soja podemos destacar os percevejos como sendo uma das pragas mais 

agressivas e prejudiciais para a cultura, pois são insetos que atacam no início da fase 

reprodutiva da cultura, preferindo temperaturas amenas. 

Os percevejos, em geral, são responsáveis por redução no rendimento e na 

qualidade da semente, os grãos atacados ficam menores, enrugados, chochos e 

tornam-se mais escuros (HOFFMANN-CAMPO et al., 2000). A má formação das 

vagens e dos grãos provoca a retenção das folhas das plantas de soja, que não 

amadurecem na época da colheita. Causam danos irreversíveis à soja, alimentando-

se diretamente dos grãos desde o início da formação de vagens. As três espécies 

mais importantes são: Nezaraviridula, Piezodorusguildinii e 

Euschistusheros(Hemiptera: Pentatomidae)(HOFFMANN-CAMPO et al., 2000). 

 

2.4.2 Percevejo-verde (Nezaraviridula) 

 

O percevejo verde é mais comum na Região Sul do Brasil. O adulto é totalmente 

verde. Introduzem o aparelho bucal nos tecidos das plantas para se alimentar da 
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seiva. Os danos são queda das folhas, causando redução na produção; e a formação 

de grãos chochos ou manchados (MOREIRA; ARAGÃO, 2009). 

 

2.4.3 Percevejo-verde-pequeno (Piezodorusguildinii) (Hemiptera: Pentatomidae) 

 

O adulto é verde amarelado. Os danos causados pelas ninfas aumentam de 

intensidade com o desenvolvimento do inseto. Os danos são na qualidade das 

sementes e causa mais retenção foliar do que os outros percevejos. Alimentam-se 

da seiva das plantas que sugam das folhas, hastes, vagens e grãos, ele injeta saliva 

tóxica que provocam queda de folhas, retenção  foliar, redução de vagens e formação 

de grãos chochos e manchados. É considerado o percevejo que causa maior dano na 

cultura da soja (MOREIRA; ARAGÃO, 2009). 

 

2.4.4 Percevejo-marrom (Euschistusheros)(Hemiptera: Pentatomidae) 

 

O adulto é um percevejo marrom-escuro. Considerado um dos mais 

importantes percevejos da cultura da soja, encontrado em maior quantidade nas 

lavouras. Seus danos são enrugamento ou chochamento dos grãos provocado pela 

sucção da seiva, favorece o aparecimento da ação de outras doenças sobre os grãos 

e sementes (MOREIRA; ARAGÃO, 2009). 

 

2.5 Pragas que atacam plântulas, hastes e tecidos 

 

2.5.1 Tamanduá-da-soja (Sternechussubsignatus) (Coleoptera:Curculionidae) 

 

O tamanduá ou bicudo-da-soja é um inseto que vem ganhando importância 

pelos danos que tem causado às lavouras. O adulto é preto com listras amarelas 

(HOFFMANN- CAMPO et al., 2000). 

O adulto raspa o caule e desfia os tecidos no local do ataque. Quando 

apresenta alta população e ocorre na fase inicial da cultura, o dano é irreversível e as 

plantas morrem, podendo haver perda total de parte da lavoura. Quando o ataque 

acontece mais tarde e as larvas se desenvolvem na haste principal, formando galhas, 
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a planta pode quebrar pela ação do vento e das chuvas. Geralmente o ataque é em 

reboleiras e é mais comum em áreas de plantio direto e onde não se realiza rotação 

de culturas (HOFFMANN-CAMPO et al., 2000). 

 

2.5.2 Lagarta-elasmo (Elasmopalpuslignosellus) (Lepidoptera:Pyralidae) 

 

As larvas possuem coloração branca esverdeada, a mariposa é pequena, cinza 

amarelada. O inseto alimenta-se de gramíneas e leguminosas. Inicia o ataque logo 

após a germinação da soja, a larva forma galerias, onde ataca a haste da planta 

causando tombamento, as plantas atacadas podem morrer imediatamente ou sofrem 

danos com a ação da chuva e vento. A mesma lagarta pode atacar até três plantas 

por ter alta mobilidade (MOREIRA; ARAGÃO, 2009). 

 

2.6 Pragas que atacam as raízes da soja 

 

2.6.1 Corós 

 

Este grupo de insetos inclui várias espécies de besouros (Scarabaeoidea). O 

ataque é caracterizado pela presença de reboleiras com plantas amareladas, 

murchas e sem raízes secundárias, quando ocorre no início de crescimento da planta, 

ou plantas amareladas e com desenvolvimento retardado e raízes parcialmente 

danificadas, quando o ataque é mais tardio. As larvas podem causar a morte das 

plantas (HOFFMANN-CAMPO et al., 2000). 

 

2.7 Manejo Integrado de Pragas 

 

O Manejo Integrado de Pragas (MIP) vem sendo muito utilizado, e são técnicas 

que buscam o equilíbrio com a natureza, fazendo com que seja usado o mínimo 

possível de inseticidas. Ele é um sistema de manejo que liga o fator ambiental com a 

dinâmica populacional da espécie, fazendo com que sejam usados métodos 

oportunos, além de métodos de controle de um modo que seja compatível e 
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mantenha a população da praga em um grau baixo, impedindo que os demais sejam 

capazes de causar danos econômicos (PICANÇO, 2010). 

O controle biológico de pragas consiste no controle das pragas através de 

inimigos naturais, que pertencem a cinco grupos: predadores, parasitoides, parasitas, 

competidores e entomopatógenos. É sua ação na manutenção da quantidade das 

pragas em um grau abaixo do que ocorreria na ausência desses inimigos naturais 

(PICANÇO, 2010).  

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O experimento foi implantado e conduzido na localidade de Linha Sanga do 

Leão, no município de Sarandi, Rio Grande do Sul, latitude 27°55'27.59"S e longitude 

52°57'37.57"O. O solo da área experimental é classificado como Latossolo Vermelho 

Profundo (AGÊNCIA EMBRAPA DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA, 2019), predomina o 

clima subtropical úmido, com períodos de estiagens. Chuvas frequentes e geadas no 

inverno, temperaturas que variam de -1ºC a 41ºC, sendo de 19° a média anual. O 

relevo é formado por planícies e planaltos, geologicamente situado sobre rochas 

basálticas (INMET, 2019).  

O experimento foi composto por quatro cultivares de soja (Quadro 1), três 

dessas são materiais convencionais RR e um material será INTACTA IPRO. O 

experimento foi conduzido em blocos cazualizados, com quatro repetições para cada 

tratamento. A semeadura foi realizada entre os dias 05 a 20 de novembro de 2019, 

em 16 parcelas de 10x8m, resultando em oitenta metros quadrado por parcela 

(80m²), totalizando uma área de aproximadamente 1280 m² de plantio, e para 

subdivisão das parcelas corredores de 1m, todas as parcelas serão demarcadas por 

estacas. As sementes receberam tratamento apenas de fungicida e fertilizante foliar 

e o plantio foi realizado no dia 16 de novembro de 2020. 
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Figura 1: Semente de soja recebendo tratamento 

 

 

       Fonte: Os autores (2019). 

 

As cultivares em estudo foram, Brasmax BMX Ativa RR, BRS 5601RR, 

CortevaC2570 RR, Brasmax Zeus 55i57 RSF Ipro. 

 

Quadro 1: Dados sobre as cultivares da soja e seus ciclos 
 
Cultivar  Tecnologia Ciclo Grupo de maturação Hábito de crescimento 

BMX ATIVA RR 125 dias 5.6 Determinado 

BRS 5601 RR 125 dias 5.6 Indeterminado 

C2570 RR 130 dias 5.7 Indeterminado 

BMX ZEUS IPRO 120 dias 5.5 Indeterminado 

Fonte: BRASMAX, www.brasmaxgenetica.com.br; EMBRAPA, www.embrapa.br; CAMBAI, 
cambai.com.br;  

 

Após a emergência das plantas foi realizado o monitoramento semanal das 

parcelas, para determinar a ocorrência de insetos pragas. Para cada parcela foi 

realizada duas amostras por parcela, os métodos de amostragem foram na fase 

inicial de observação e catação, após o estabelecimento das plantas a partir de V3 

foi realizado o monitoramento baseado no uso do pano de batida com calha. 

http://www.brasmaxgenetica.com.br/cultivar-regiao-sul/?produto=1080
http://www.embrapa.br/
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Determinando com isso, a relação de espécies de insetos-praga que ocorrem nas 

cultivares de soja e quais os estádios de desenvolvimento da cultura de maior 

ocorrência desses insetos. Também foi possível definir o nível de dano que essas 

pragas causaram para as cultivares. 

 

Figura 2: Monitoramento semanal das parcelas 
 

 
Fonte: Os autores (2020). 

 

Dentre os tratos culturais foram realizadas a adubação de base com formula 

05-26-20 NPK com 10 % de S, 500 KG/ha, aplicações de fungicidas e adubação foliar, 

apenas inseticida não foram aplicados. Ao final foram avaliados os componentes do 

rendimento e ou perdas de cada cultivar e qual teve melhor desempenho para tolerar 

a incidência das pragas. 

Os dados foram analisados por meio de análise de variância e as médias 

comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade de erro. 

 

4 RESULTADOS 

 

Foram realizadas avaliações semanais nas parcelas, onde foi verificada a 

incidência de pragas, como percevejos, lagartas, broca dos ponteiros, tamanduá da 

soja, vaquinha, torrãozinho, tripes, ácaros, lesmas, classificando também o seu 

tamanho, se foi identificada a praga pequena ou grande. Além de ter sido avaliada 

também a ocorrência de danos nos cotilédones, nas folhas unifolioladas e trifoliadas. 
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A contagem das pragas foi realizada através do pano de batida sempre nos 

sábados com início entre 7h e 7:30h da manhã durante todo o ciclo de 

desenvolvimento da soja.  

Os gráficos abaixo mostrarão a incidência das pragas durante todo o ciclo da 

soja, baseada nas avaliações semanais realizadas.  

 

Figura 4: Incidência de percevejo na cultura da soja 

 

 
Fonte: Os autores (2020). 
 

Foi possível perceber que a variedade BRS 5601 RR constatou maior 

vulnerabilidade para a presença de percevejo, quando comparado as demais, 

apresentando maior número de ninfas, com maior potencial para severidade, porém 

após na fase adulta essa incidência estabilizou, pois não apresentou número elevado 

de percevejos adultos. Foram encontradas as espécies: Percevejo-marrom-da-soja 

(E. heros) e percevejo-verde (N. viridula). 

A incidência de lagartas foi equiparada quando comparada com a avaliação 

dos percevejos, havendo resultados semelhantes nas variedades com tecnologia RR 

e mostrando como a tecnologia IPRO confere uma maior proteção contra a lagarta, 

afinal a incidência de lagartas na variedade Zeus foi menor quando confrontada com 

as demais, apresentando uma pequena quantia de lagartas pequenas e não foi 

encontrada nenhuma lagarta adulta.  
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Os prejuízos causados pelas lagartas podem ser observados no Gráfico 5. As 

lagartas causam danos principalmente danos foliares. Foi constatada a presença de 

várias espécies, de lepidópteros desfoliadores, entre eles  a lagarta falsa-medideira 

(P. includens), lagarta-preta-da-soja (S. cosmioides), lagarta-da-soja (A. 

gemmatalis), lagarta-enroladeira-das-folhas (H. indicata). 

 

Figura 5: Incidência de lagartas 

 

Fonte: Os autores (2020) 
 

É possível observar no Gráfico 6 que houve grande ocorrência de vaquinhas. 

Seus danos foram observados em reboleiras e nas folhas. A variedade Ativa RR foi a 

que apresentou maior quantidade de danos durante todo o seu ciclo. Os danos foram 

mais pronunciados, em sua fase inicial, sendo constatados danos nas raízes, folhas 

e flores da soja. 
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Figura 6: Incidência de vaquinha 

 

 
Fonte: Os autores (2020). 
 

Os tripes foram encontrados em grande quantidade nas avaliações, 

provavelmente por conta de uma grande ocorrência nas lavouras da região, que 

passou por estiagem, períodos quentes e secos, clima no qual a proliferação da praga 

foi favorecida. Foram retirados trifólios de cada parcela e realizada a contagem de 

quantos adultos e quantas ninfas havia na folha, mostrando maiores quantidades de 

ninfa, a variedade Ativa RR, enquanto a variedade 5601 mostrou maior número de 

adultos. 
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Figura 7: Incidência de tripes 
 

 
Fonte: Os autores (2020). 

 

Os danos foram avaliados durante a fase inicial da planta. É possível analisar 

que houve grandes danos foliares, provavelmente por conta da grande incidência de 

tripes, lagartas e das demais pragas existentes nas parcelas. Houve um maior valor 

nas folhas trifolioladas, que foi quando se notou maior incidência das pragas, 

enquanto os cotiléones e as unifolioladas apresentaram menor taxa de dano. 
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Figura 8: Danos foliares 
 

 
Fonte: Os autores (2020). 

 

Também foi avaliada a produtividade das cultivares, para ver até que ponto é 

possível alcançar bons resultados com a incidência de pragas desde o início até a 

colheita, onde foi possível obter os resultados presentes na Figura 9. 

Deve-se levar em consideração, que durante o experimento houve estiagem 

na região onde foram conduzidos os experimentos. 

A cultivar Zeus IPRO foi a que melhor apresentou produtividade, por ter tido 

menos incidência de lagarta, tripes e percevejo que as demais durante todo o seu 

ciclo, e também por ser uma consequência de sua tecnologia.A cultivar Ativa RR foi 

a que apresentou resultados inferiores em relação as demais, acredita-se que foi por 

conta da maior incidência de pragas que as demais em tripes, vaquinhas e maiores 

danos nas folhas, o que auxilia na redução do rendimento e produtividade da planta. 

 

 

 

 

 



 
224 | ANAIS DA MOSTRA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO CESURG – ANO 2020 

 

 

Figura 9: Produtividade das cultivares 

 

 
Fonte: Os autores (2020). 

 

 

As demais cultivares apresentaram rendimento satisfatório, tendo em vista os 

resultados obtidos com a avaliação das pragas, afinal também sofreram com o 

ataque e com danos foliares, mas o resultado corresponde com a severidade dos 

ataques. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Através do presente trabalho foi possível avaliar a incidência das pragas na 

cultura da soja.A cultivar Ativa RR apresentou maior ocorrência de danos nas folhas 

trifolioladas, e como é possível observar foi a que apresentou maior incidência de 

tripes e vaquinhas, por consequência disso, foi a cultivar com menor produtividade 

por hectare. A variedade Zeus exibiu menor incidência de lagartas, percevejos e 

tripes, mas acabou, ainda assim, mostrando um número elevado de danos nos 

cotilédones, o que, no entanto, não interferiu em sua produtividade. A variedade BRS 

5601 RR apesar de ter apresentado altos índices de pragas na maioria das avaliações 

apresentou índices de produtividade adequados.A cultivar COR 2570 RR apresentou 

um resultado esperado, sendo a terceira mais produtiva, pois acabou sofrendo com 
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a incidência de pragas e também sofreu danos nas folhas, o que foi responsável pelo 

seu resultado. O conhecimento da suscetibilidade das cultivares a insetos-praga, 

contribui de forma direta na tomada de decisão do produtor quanto as cultivares que 

apresentam menos índices de incidência de insetos-praga.  
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17.EFEITOS DOS CULTIVOS DE COBERTURA DE INVERNO NOS ATRIBUTOS 

AGRONÔMICOS E NO RENDIMENTO DA CULTURA DA SOJA1 
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 Rafaela Sandri 2 

Ritieli Baptista Mambrin3 
Resumo 

A utilização de coberturas vegetais ou cultivos em rotação ou sucessão de culturas 

está diretamente ligado ao sistema de semeadura direta, porém alguns produtores 

optam por deixar suas áreas em pousio durante o inverno. A soja RR é a principal 

cultura de verão nas lavouras da região sul do país, e desta forma faz-se necessário 

o estudo de como os cultivos de inverno interferem no seu desenvolvimento e 

produtividade, bem como avaliar a semeadura do milho como alternativa para a 

sucessão de culturas nos sistemas produtivos. O objetivo deste trabalho foi analisar 

como as culturas  de inverno e as sucessões de culturas de verão interferem nos 

aspectos produtivos da cultura da soja RR, utilizando como parâmetros a altura de 

plantas, comprimento da raiz pivotante e o rendimento da cultura nos diversos 

tratamentos. O trigo, centeio e aveia preta foram as culturas antecessoras de inverno 

que garantiram maior altura de plantas de soja. A aveia preta foi a cultura que 

garantiu maior sistema radicular para a soja e também, maior produtividade. Esses 

caracteres podem estar associados um ao outro. O sistema radicular mais profundo 

permite que a cultura explore melhor as camadas mais profundas do solo, podendo 

retirar água e nutrientes destas. 

Palavras-chave: Cultivos de inverno. Pousio. Sucessão de culturas.  
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CESURG Marau.  E-mail: rafassandri35@gmail.com   
3 Doutora em Agronomia – UFSM. Professora do Centro de Ensino Superior Riograndense - CESURG.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

A atividade agrícola, durante muito tempo, apenas explorou os recursos 

naturais, com base no constante ciclo das culturas. Com o passar dos anos iniciou-

se um processo de resgate dos nutrientes extraídos do solo. A rotação de culturas 

surgiu como alternativa para melhorar este aspecto, com alto potencial, alternando 

espécies em uma mesma área, objetivando o aumento de produtividade e 

recuperação física, química e biológica do solo (REZENDE et al., 2003).  

A utilização de plantas de cobertura do solo vem ganhando cada vez mais 

espaço, como prática primordial nas áreas agrícolas do Sul do Brasil, dentro do 

Sistema de Semeadura Direta. Com esta prática tem se buscado a adequação de 

sistema de rotação e sucessão de culturas para a otimização e aporte de nutrientes 

e matéria orgânica ao solo, além da proteção do solo dos processos erosivos (SILVA 

et al., 2007) 

 Nos últimos anos, a permanência de áreas em pousio outono/inverno, na 

entressafra das principais culturas comerciais de verão, diminuiu significativamente 

nas lavouras do Sul do Brasil, embora se perceba a existência de áreas onde o pousio 

persiste. A deficiência da cobertura vegetal no período mais frio do ano deixa o solo 

mais propenso a ocorrência de erosão, além de favorecer o surgimento de plantas 

indesejáveis (CARNEIRO et al., 2008). 

Diante disso, este artigo teve como objetivo geral comparar os efeitos dos 

diferentes tipos de plantas de cobertura de inverno quando cultivadas como 

antecessoras da cultura da soja (Glycine max L.). Também, possui como objetivos 

específicos:  

- Comparar a produtividade de soja obtida em sucessão às plantas de 

cobertura; 

- Determinar a profundidade da raiz pivotante da cultura da soja em cada um 

dos tratamentos, bem como a altura das plantas. 

Desta forma, o presente estudo está organizado e segmentado em, referencial 

teórico (2), material e métodos (3), resultados (4), considerações finais (5) e 

referências. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. CARACTERIZAÇÃO DA SOJA 

 

A soja (Glycine max L.) é uma leguminosa de origem Ásiatica a qual foi 

domesticada há cerca de 4.500 – 4.800 anos na região. O início de sua domesticação 

tinha como principal objetivo a utilização do grão na alimentação humana 

(MUNDSTOCK e THOMAS, 2005). No Brasil, a difusão da cultura iniciou por volta de 

1882 no estado da Bahia, seguido por São Paulo em 1891, chegando ao Rio Grande 

do Sul somente em 1914. Porém, as primeiras lavouras comerciais de soja em 

território gaúcho só surgiram a partir da década de 1960 (LOPES, 2013).  

A partir da introdução desta cultura, e devido a grande demanda por óleo e 

proteína derivadas da soja em todo o mundo, a mesma se expandiu diante da grande 

demanda de mercado por alimento energético e proteico, ocasionando um aumento 

da área cultivada, com introdução de cultivares adaptadas ao clima do Rio Grande do 

Sul e a melhoria das condições químicas dos solos, proporcionando com isso, 

aumento constante da produtividade (MUNDSTOCK e THOMAS, 2005). 

Amplamente difundida devido as suas variadas formas de utilização, a soja 

apresenta papel importante para a economia brasileira (CONAB, 2016). Além de rica 

em proteínas de elevada qualidade, 38 a 39% e, sendo utilizada como fonte de 

proteína na produção animal, apresenta também significativo teor de óleos, 18 a 19%, 

sendo também alternativa na produção de biocombustíveis (ANDRIGUETTO, 1981). 

 

2.2.  PLANTIO DIRETO 

 

O Sistema de Semeadura Direta (SSD) em conjunto com o planejamento de 

uma sucessão de culturas, apresenta-se como a solução para melhorar os 

resultados obtidos nas culturas de verão, pois evita que a área permaneça em pousio 

no outono/inverno, trazendo benefícios para o solo. A manutenção da camada de 

palha sobre o solo é indispensável para o sucesso do SSD, cria um ambiente 

extremamente favorável às condições físicas, químicas e biológicas do solo, 
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contribuindo para o controle de plantas daninhas, estabilização da produção e 

recuperação ou manutenção da qualidade do solo (SANTANA et. al., 2001). 

A quantidade de palha existente sobre o solo e sua uniformidade de 

distribuição poderá servir de parâmetro ou de referência para uma avaliação 

preliminar sobre as condições do Sistema de Semeadura Direta e seu 

desenvolvimento. A cobertura morta proporcionada pela palhada pode proporcionar 

efeitos positivos e negativos no solo e no desenvolvimento das plantas. A palhada 

que cobre a superfície do solo e, por consequência, seus agregados, protege o solo 

da ação do vento e dos raios do sol, diminui a taxa de evaporação, permitem o 

aumento da infiltração e do armazenamento de água no solo, mantendo a 

temperatura mais amena na camada superficial, reduzindo sua amplitude, 

favorecendo assim o desenvolvimento de plantas e dos organismos do solo. Já, no 

cultivo convencional, no qual ocorre a incorporação ao solo da palhada, a 

decomposição da palha é lenta e gradativa, promovendo o aumento da matéria 

orgânica, fonte de energia para os micro-organismos, possibilitando o aumento da 

atividade microbiana, que aliada à mineralização, disponibiliza maior quantidade de 

nutrientes às plantas (HECKLER e SALTON 2002). 

Para que o sistema de semeadura direta seja eficaz, é necessária à sua 

associação a um sistema de rotação e de sucessão de culturas diversificado, que 

produza adequada quantidade de resíduos culturais na superfície do solo. Esse tipo 

de manejo não consiste apenas de uma mudança de espécies, também é 

fundamental que se escolham as espécies adequadas, adaptadas as condições 

edafo-climáticas, de ocorrência de plantas daninhas, de pragas e de moléstias, e a 

adoção de práticas culturais eficientes. Entre as vantagens de se adotar sistemas 

adequados de manejo e rotação de culturas podemos destacar a estabilidade de 

produção de grãos, por meio da quebra do ciclo de pragas e moléstias, a diminuição 

da infestação por plantas daninhas, a alternância no padrão de extração e reciclagem 

de nutrientes, uso de espécies com diferentes sistemas radiculares e na manutenção 

ou na melhoria das condições físicas do solo (DA SILVA et. al., 2006). 
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2.3. SUCESSÃO DE CULTURAS 

 

Na região Sul do Brasil é muito comum que a soja (Glycine max L.) possua 

como sua antecessora, no período de outono/inverno, a cultura do trigo (Triticum 

aestivum L), ou a cevada (Hordeum vulgare), ou a aveia (Avena strigosa), ou ainda, 

outras plantas de cobertura de inverno. Contudo, por problemas de pressão 

econômica e a falta de conhecimentos técnicos fazem com que os produtores não 

utilizem plantas com potencial de ciclagem de nutrientes e de descompactação do 

solo. Isto porque, a prática não apresenta retorno financeiro imediato ao produtor, 

fazendo com que sejam utilizadas monoculturas comerciais (GIRARDELLO, 2010). 

Existe uma grande quantidade de plantas de cobertura de solo para cada 

região, sendo a experiência local decisiva na seleção das culturas que serão 

utilizadas. É preciso saber que não existe uma planta “milagrosa”, e que para o 

sistema ser eficiente é ideal ter mais de uma dessas espécies no sistema de 

produção, buscando aliar renda e preservação ambiental (EMBRAPA, 2005).  

O trigo é a principal cultura de estação fria do Sul do Brasil, região esta, 

responsável por 90% da produção nacional. A produção brasileira de trigo oscila entre 

5 e 6 milhões de toneladas e o consumo tem-se mantido em torno de 10 milhões de 

toneladas, havendo a necessidade de importação deste cereal (CNPT-EMBRAPA, 

2016). Já a aveia preta é a espécie mais cultivada como cobertura de solo no período 

de outono/inverno no sul do Brasil, antecedendo aos cultivos de milho e soja 

(SANTANA et. al., 2001).  

O trigo e a cevada foram inicialmente as espécies mais importantes de inverno, 

e, atualmente, a aveia constitui-se como um dos principais cereais cultivados 

durante o inverno (TAVARES et al., 1993). Entre as causas determinantes do intenso 

uso da aveia preta, destacam-se: alto rendimento de matéria seca, facilidade de 

aquisição de sementes e de implantação, rusticidade, rapidez de formação de 

cobertura, decomposição lenta e ciclo adequado (XAVIER et. al., 2000). A aveia preta 

é uma planta rústica, exigente em água, com excelente capacidade de perfilhamento, 

produção de massa verde e resistente a pragas e doenças (MONEGAT, 2011). 

O centeio (Secale sereale L.) é conhecido como uma cultura de características 

como alta rusticidade e adaptação a solos pobres. Também, possui um sistema 
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radicular profundo e abundante e apresenta maior resistência ao frio, quando 

comparado a outros cereais de inverno, podendo fornecer um excelente volume de 

pastagem verde palatável para o gado em períodos críticos para outras forrageiras. 

Por estas razões aparece como uma alternativa para o inverno, também pelo volume 

de massa produzido, aproximadamente 10 t.ha-1 de biomassa total. Em razão da 

rusticidade e da grande capacidade para desenvolvimento no inverno, o centeio pode 

fornecer grãos para alimentação humana e animal, indústria de destilados, forragem 

para feno, silagem e pastejo, bem como palha para cobertura de solo, contribuindo 

para manter a matéria orgânica, reduzir perdas de solo por erosão e intensificar a 

penetração de água no solo e a retenção desta. Além disso, em virtude de efeitos 

alelopáticos, o centeio pode ser largamente usado no controle de plantas daninhas 

(FONTANELI e SANTOS, 2009).                                                                                                      

 

3 MATERIAL(AIS) E MÉTODOS 

 

O estudo experimental foi realizado de forma explicativa, buscando identificar 

e explicar os fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência dos 

fenômenos (Pereira et al., 2018). O experimento foi conduzido a campo, na área 

experimental da Faculdade CESURG Marau, em Vila Maria/RS. Para tanto, utilizou-se 

o delineamento de blocos ao acaso (DBA), com cinco repetições. O total de 

tratamentos analisados eram quatro e, desta forma, totalizou-se 20 unidades 

experimentais (UE). Cada UE consistiu de 12 parcelas com 48 (quarenta e oito) 

metros quadrados, (4 metros de largura x 12 metros de comprimento). Os 

tratamentos consistiram em:  

 

1. Tratamento 01: pousio, área onde a vegetação espontânea se desenvolve 

livremente, sem semeadura de nenhuma cultura, com predominância de azevém 

(Lolium multiflorum), com adubação de 300 Kg.ha-1 da fórmula 05-25-25; 

2. Tratamento 02: semeadura de Aveia preta (Avena strigosa), cultivar BRS 139, 

semeadura dia 13 de maio de 2015, com adubação de 300 Kg.ha-1 da fórmula 05-

25-25 e com aplicação de 40 Kg.ha-1 de N na data de 12 de junho de 2015, 

densidade de 350 plantas aptas m-2; 

3. Tratamento 03: semeadura de Trigo (Titicum aestivum), cultivar BRS Parrudo, 
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com semeadura em 16 de junho de 2015, utilizando 300 Kg.ha-1da fórmula 05-

25-25 e aplicação de 40 Kg ha-1de N em 21 de julho de 2015, densidade de 330 

plantas aptas m-2; 

4. Tratamento 04: semeadura de centeio (Secale cereale), cultivar BR 01, na data 

de 16 de junho de 2015, com 300 Kg.ha-1da fórmula 05-25-25 e aplicação de 40 

Kg.ha-1de N em 21 de julho de 2015, densidade de 330 plantas aptas m-2. 

 

 Para que o cultivo de inverno fosse estabelecido, 15 dias antes da semeadura 

de cada cultura foi realizada a dessecação, com 2 L ha-1 de Roundup Original + 0,4 L 

ha-1 de Select. A implantação das culturas foi realizada com semeadora de arrasto 

tratorizada, modelo Semeato SHM 11/13. Em pós-emergência da cultura do trigo e 

centeio no dia 20 de julho, foi realizada uma aplicação com herbicida Hussar, na dose 

de 0,12 kg ha-1. Ainda nestas mesmas parcelas foram realizadas duas aplicações de 

fungicida, a primeira com Folicur 200 ES na dose de 0,6 L ha-1 e a segunda, 25 dias 

após com Caramba 90 na dose de 0,5 L ha-1. Todas as aplicações de defensivos 

foram realizadas com uso de pulverizador tratorizado, equipado com pontas do tipo 

leque Teejet XR 115.02, espaçadas em 0,5 m, e volume de calda de 150L ha-1, pressão 

de trabalho de 1,62 kgf cm-2. 

A semeadura de verão foi realizada em Sistema de Semeadura Direta, 

utilizando semeadora de arrasto tratorizada, modelo Semeato SHM 11/13, em todas 

as parcelas com a cultivar de soja BRS 5901 em 24 de novembro de 2019, com 300Kg 

ha-1 de adubo da fórmula 00-25-25. Foi realizado tratamento de sementes com 

(PIRACLOSTROBINA + TIOFANATO METÍLICO + FIPRONIL), 200 mL/100 kg de 

sementes e tratamento com fungicida (PIRACLOSTROBINA) + (EPOXICONAZOL) e 

(TEBUCONAZOLE). 

Os caracteres observados na cultura da soja foram, altura das plantas, 

comprimento de raiz pivotante e produtividade de grãos. A altura das plantas de soja 

foi realizada com a medição das destas com vara de medição milimetrada, sendo 

analisada a média de nove plantas para compor uma repetição, sendo feito cinco 

repetições por tratamento. 

Com o objetivo de analisar o comprimento da raiz pivotante da cultura da soja 

foi realizada a escavação de uma trincheira com 30 centímetros de largura, com 30 
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centímetros de profundidade e 100 centímetros de comprimento, a uma distância de 

cinco centímetros de distância da linha de semeadura com auxílio de enxada e pá de 

corte e retirada manual da terra até a limpeza completa da raiz. Assim, foi analisada 

a média de nove plantas para compor uma repetição. A medição do comprimento da 

raiz foi mensurada com régua milimetrada. 

A colheita da cultura da soja foi realizada no dia 01 de abril de 2020, nesta data, 

foi colhido uma área útil de 14,4 m-2 com colhedora de parcelas marca Wintersteiger, 

realizada a limpeza dos grãos com equipamento mecânico com separação de 

impurezas por ar e peneira, pesagem das parcelas em balança eletrônica de precisão, 

verificação de umidade de cada parcela e realizado o cálculo para uniformização das 

amostras para 13% de umidade. Posteriormente foram realizados cálculos para 

verificação da produtividade em sacas ha-1 em cada repetição. 

Os dados obtidos foram submetidos a análise de variância, , respeitando os 

pressupostos da experimentação agrícola, com auxílio da planilha eletrônica Office 

Excel e do programa estatístico SISVAR. Posteriormente, realizou-se teste de 

comparação de médias, fazendo uso do teste de Tukey, a 5% de probabilidade de erro.  

 

4 RESULTADOS 

 

A altura das plantas da soja foi utilizada como parâmetro de avaliação no 

ensaio. Foi possível perceber diferença estatística pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade de erro entre os tratamentos. Desta forma, percebeu-se que quando a 

cultura antecessora a soja foi o trigo, encontraram-se as maiores alturas de plantas 

de soja, seguido pelos tratamentos cultivados com centeio e aveia preta, os quais 

não apresentaram diferença estatística entre sim (Tabela 1). Ou seja, a cultura do 

trigo, centeio e aveia preta quando usadas como antecessoras da soja, não diferiram 

entre si para o caráter altura de plantas. As unidades experimentais que ficaram em 

pousio durante o inverno apresentaram as menores alturas de plantas. Contudo, sem 

diferença estatística significativa, quando comparado à aveia e ao centeio  
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Tabela 1: Resultado obtido pelo teste Tukey a 5% de probabilidade de erro para a 

altura das plantas de soja medidas em cm, quando cultivadas sob diferentes culturas 

antecessoras de inverno 

 

Tratamento Médias 

Trigo 78,03 a 

Centeio 68,57 ab 

Aveia Preta 67,67 ab 

Pousio 60,97 b 

Médias ligadas pela mesma letra, na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% 

de probabilidade de erro. 

 

A altura das plantas apresenta relação estreita com o ciclo da cultivar e a data 

de semeadura. Testes realizados por Rangel e Teixeira (2011) permitem comparar 

médias de altura de plantas correspondentes há dois anos consecutivos, em que as 

datas de semeadura, à exceção do ano, foram mantidas. Nessa situação, dentro das 

condições estudadas, a altura de planta pouco varia de um ano para o outro, 

provavelmente em função de idênticas condições de fotoperíodo, e semelhantes 

condições de manejo, temperatura e precipitação. O mesmo não se pode dizer 

quando se alteram as cultivares e o manejo, mesmo em se mantendo as mesmas 

datas de semeadura. 

Outro parâmetro observado foram as raízes da cultura da soja semeada após 

os tratamentos de inverno. As funções primárias que as raízes desempenham na 

planta, são a fixação e absorção de água e nutrientes do solo, contudo, podem 

apresentar outras funções, como o armazenamento de substâncias de reserva, 

propagação e dispersão, nicho para simbiontes e organismos livres associados, 

produção de metabólitos secundários e síntese de reguladores vegetais (RAVEN et 

al, 1996). As raízes ocupam um volume pequeno do solo, normalmente menos que 

1% (um por cento) da camada arável. A densidade de raízes no solo varia com as 

espécies, situando-se na faixa de 0 a 15 cm do solo para culturas anuais (CAMARGO; 

ALLEONI, 1997). 
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O maior aprofundamento da raiz pivotante da cultura da soja, nas unidades 

experimentais foi encontrado sobre o cultivo de aveia preta no inverno, o qual se 

diferencia estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% dos demais tratamentos (Tabela 

2). Os tratamentos de inverno com centeio, trigo e pousio apresentaram os menores 

comprimentos da raiz pivotante, não diferenciando estatisticamente entre si. 

 

Tabela 2: Resultado obtido pelo teste Tukey a 5% de probabilidade de erro para o 

comprimento de raiz de plantas de soja, medidos em cm, quando cultivadas sob 

diferentes culturas antecessoras de inverno 

 

Tratamentos Médias 

Aveia Preta 17,47 a 

Pousio 15,37 b 

Trigo 15,20 b 

Centeio 14,87 b 

Médias ligadas pela mesma letra, na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% 

de probabilidade de erro. 

 

 A arquitetura radicular é muito relacionada com a produtividade das culturas 

devido ao fato de muitos recursos do solo se encontrarem irregularmente 

distribuídos, e um bom desenvolvimento do sistema radicular pode aumentar a 

capacidade da planta em explorar estes recursos. A habilidade das plantas em 

absorver água e nutrientes está relacionada a capacidade das plantas em 

desenvolver um extenso sistema radicular, crescendo em direção a um solo 

inexplorado (TAIZ; ZEIGER, 2004). 

 Atualmente existe consenso acerca da importância de observar o 

desenvolvimento de raízes a campo, para o manejo das lavouras, quando associados 

a fatores edafoclimáticos, eles são fundamentais para a otimização das práticas da 

adubação, irrigação, entre outros. O estudo das raízes é fundamental para o 

entendimento das relações de absorção de água e nutrientes, necessários aos 

avanços das pesquisas que norteiam estudos aplicados (ZONTA et al, 2006). 
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 Com a realização do experimento foi possível comparar os valores produtivos 

da cultura da soja em relação aos tratamentos antecessores de inverno. Destacou-

se a produtividade da soja em sacas ha-1 cultivada sobre aveia preta como 

tratamento de inverno, apresentando diferença estatística (teste de Tukey a 5% ) dos 

demais tratamentos, seguido pelos cultivos sobre os tratamentos de pousio, trigo e 

centeio, que não diferiam estatisticamente entre si (Tabela 3). A aveia preta foi a 

cultura que garantiu maior sistema radicular para a soja e também, maior 

produtividade. Esses caracteres podem estar associados um ao outro. O sistema 

radicular mais profundo permite que a cultura explore melhor as camadas mais 

profundas do solo, podendo retirar água e nutrientes destas. 

 

Tabela 3: Teste Tukey a 5 % de probabilidade de erro para a produtividade de grãos 

de soja, em sacas ha-1, quando cultivada sob diferentes culturas antecessoras de 

inverno 

 

Tratamentos Medias 

Aveia Preta 67,92 a 

Pousio 63,35 b 

Trigo 62,29 b 

Centeio 60,08 b 

Médias ligadas pela mesma letra, na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% 

de probabilidade de erro. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O trigo, centeio e aveia preta foram as culturas antecessoras de inverno que 

garantiram maior altura de plantas de soja. 

A aveia preta foi a cultura que garantiu maior sistema radicular para a soja e 

também, maior produtividade. Esses caracteres podem estar associados um ao 

outro. O sistema radicular mais profundo permite que a cultura explore melhor as 

camadas mais profundas do solo, podendo retirar água e nutrientes destas. 
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Resumo 
 
O cultivo de aveia branca (Avena sativa L.) vem se destacando como uma eficaz 
alternativa de plantio, para fins, como a produção de forragem, grãos e silagem para 
a alimentação animal, grãos para consumo humano e palhada para cobertura de 
solo. A disponibilidade de nitrogênio pode implicar no desempenho da cultura da 
aveia destinada para a produção de grãos. Não são estudadas na literatura aspectos 
de produção de aveia branca ao se aplicar diferentes fontes de nitrogênio, como a 
ureia e a cama de aves. O presente estudo tem o objetivo de avaliar a produtividade 
de grãos, o rendimento econômico e a qualidade nutricional dos grãos da aveia 
branca manejada com diferentes adubações nitrogenadas. A pesquisa foi realizada 
em propriedade rural localizada no município de Vila Maria - RS, utilizando a 
variedade de aveia branca, URS Guapa e como fontes de adubação nitrogenada ureia: 
150 kg.ha-1; cama de aves: 4 ton.ha-1, ureia+cama de aves nas mesmas doses usadas 
nos tratamentos individuais (150 kg.ha-1+4 ton.ha-1 respectivamente) e testemunha 
(sem aplicação de adubação). A adubação com ureia+cama de aves e ureia individual 
apresentaram as maiores produtividades de grãos. Porém, em termos de rendimento 
econômico, destacaram-se as amostras sem adubação e a com ureia. Na análise 
bromatológica a amostra com aplicação de ureia teve melhor desempenho em 
matéria seca e proteína bruta, demonstrando ser a melhor fonte de adubação 
nitrogenada. 
Palavras-chave: Aveia branca. Adubação nitrogenada. Produtividade. Rendimento 
econômico. Qualidade nutricional. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A aveia é uma excelente alternativa para o cultivo de inverno e para o sistema 

de rotação de culturas, podendo ser utilizada na produção de grãos, na alimentação 

humana e animal e como forrageira para cobertura do solo. Os grãos desse cereal 

têm um dos mais altos teores de proteínas, com valores médios entre 15 a 20%. Visto 

que a alimentação é um dos itens que mais tem relevância nos sistemas de produção, 

tanto no sistema intensivo, como no extensivo, a busca por melhoramento genético 

de pastagens vem ganhando força no mercado, pois um melhor manejo nutricional 

aperfeiçoa a produção gerando mais rentabilidade e lucro para o produtor.  

A aveia branca é uma ótima espécie produtora de grãos, produzindo alimentos 

ricos em fibras, vitaminas e minerais. É uma planta exigente em fertilidade de solo e 

com menor resistência a períodos de estiagem. Visto que possui inúmeros 

benefícios, a busca por maior produtividade se torna cada vez mais lucrativa, fazendo 

com que a adubação supra de maneira eficaz a demanda nutricional da planta. Visto 

isso, o cultivar foi escolhido em função do seu vasto aproveitamento e flexibilidade 

de comercialização, assim como, seus inúmeros benefícios. Por isso, tem-se por 

finalidade demonstrar como essa cultura se comporta em produtividade e 

rendimento com diferentes fontes de adubação nitrogenada. 

O objetivo do trabalho é avaliar a produtividade e qualidade de grãos de aveia 

branca com diferentes fontes de adubação nitrogenada. Mais especificamente, 

avaliar o uso da adubação com cama de frango e ureia, avaliando se há diferença na 

produção de massa verde e no rendimento econômico nos diferentes tratamentos. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 AVEIA BRANCA 

 

A aveia branca é uma planta anual de origem europeia, com altura de 70 - 150 

cm, inicialmente introduzida no Rio Grande do Sul e posteriormente difundida aos 

demais estados da região Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Vegeta em uma grande 

variedade de solos, mas prefere os argilosos, onde não haja acúmulo de água, solos 
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arenosos sem teores de potássio adequados, são limitantes ao seu cultivo, visto que 

é menos resistente às doenças como a ferrugem se comparada a aveia preta (RURAL 

CENTRO, 2018).  

A produção de aveia teve um aumento de produção na safra 15/16 de 110,6%, 

vem aumentando a cada ano por ser mais rentável, não é afetado por muitas doenças 

e é mais resistente ao frio se compararmos ao trigo. Essa cultura na maioria das 

vezes é utilizada como uma forma de complementar a renda dos produtores 

geralmente dos estados do Rio Grande do Sul e Paraná (SUCCESSFUL FARMING 

BRASIL, 2016). 

A aveia branca é uma gramínea de clima temperado, podendo ser cultivada em 

diferentes condições climáticas. A utilização desta cultivar é focada principalmente 

na produção de grãos (alimentação humana e animal), forragem (pastejo, feno, 

silagem) e cobertura de solo (evitar erosões, inibir o crescimento de plantas 

indesejadas na lavoura). Essa cultura é uma alternativa entre o período de outono e 

inverno para o sul do Brasil, completando as áreas de pastagens (EMATER/RS, 2017). 

Seu plantio é feito, geralmente, de março a abril ou maio e sua colheita dá-se 

no final de outubro e novembro. As principais regiões gaúchas produtoras são o 

Planalto, Missões e o Alto Uruguai (UFRGS, 2018). Desenvolvida pela UFRGS em 2004, 

a variedade de aveia branca URS Guapa tem apresentado excelente rendimento de 

grãos, nas mais diferentes condições, mesmo sem a aplicação de fungicidas, nas 

principais regiões produtoras de aveia do Brasil (LEANDRO SEMENTES, 2018).  

A URS Guapa tem ciclo precoce, estatura da planta média a baixa com boa 

resistência ao acamamento e às ferrugens da folha e do colmo, combinados com 

uma excelente qualidade dos grãos. Esta variedade é adaptada para as condições de 

cultivo das principais áreas produtoras de aveia do Rio Grande do Sul, Santa Catarina 

e Paraná (LEANDRO SEMENTES, 2018).  

A URS Guapa tem excelente qualidade dos grãos, determinada pelo alto peso 

do hectolitro e peso de mil grãos, excelente porcentagem de grãos com mais de 2 

mm de espessura e excelente porcentagem de descasque, tornando a variedade ideal 

para a produção de grãos para a indústria (LEANDRO SEMENTES, 2018). 
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2.2 ADUBAÇÃO NITROGENADA 

 

O nitrogênio se mostra como o nutriente mais importante para a produção 

vegetal devido às quantidades requeridas pelos cultivos e a frequência com que se 

observam deficiências em solos agrícolas (PRETTO, 2016). Atualmente, a 

recomendação da época de aplicação do nitrogênio em aveia é em função do estádio 

de crescimento e desenvolvimento da planta. Portanto, é importante conhecê-los 

para adotar o manejo mais adequado, entretanto, em virtude das características do 

cultivar, do tipo e da composição dos resíduos vegetais e das condições 

edafoclimáticas, o momento adequado de aplicação e o aproveitamento do 

fertilizante pelas plantas pode ser influenciado.  

Os teores de nitrogênio na composição de adubos orgânicos variam de acordo 

com a origem, no Quadro 1 são apresentados os teores de N, P2O5 e K2O presentes 

nos adubos de origem bovina, suína e de aves.  

 

 

Quadro 1 - Quantidades porcentuais de nutrientes nos dejetos em diferentes 
espécies de animais criadas no sistema extensivo 
 

 

Adubo orgânico Água 
(%) 

N 

(%) 

P2O5 

(%) 

K2O 

(%) 

Bovino 86 0,60 0,15 0,45 

Suíno 87 0,50 0,35 0,40 

Aves 55 1,00 0,80 0,40 

 

Fonte: CATANI, 1956. 

* % de nutrientes com base na matéria úmida 

 

Segundo OLIVEIRA et al. (2019) a relação carbono/nitrogênio (C/N) nada mais 

é do que a razão entre as quantidade de carbono (C) e nitrogênio (N) presente na 

biomassa da cultura. A relação C/N de um adubo está diretamente relacionado com 

a sua decomposição e mineralização, sendo que adubos com alta relação C/N 

apresentam menores taxas de decomposição e seus resíduos permanecem por mais 
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tempo no solo, por outro lado, adubos com baixa relação C/N, apresentam uma rápida 

decomposição, porém, uma alta mineralização se tornando fonte de nutrientes para 

o solo, em especial o nitrogênio orgânico. De acordo com KIEHL (1985), os valores da 

relação (C:N) recomendados para que ocorra decomposição rápida e eficiente da 

matéria orgânica, devem estar compreendidos entre 26:1 a 35:1. Em valores 

inferiores ocorrem perdas praticamente inevitáveis, de N, assim, a relação C:N do 

esterco de aves e suínos, normalmente inferior a 10:1, é considerada muito baixa 

(Quadro 2). 

 

Quadro 2 - Relação C/N (Carbono/Nitrogênio) dos diferentes tipos de estercos 

 

Adubo orgânico Relação C/N 

Bovino 18/1 

Suíno 10/1 

Aves 10/1 

Fonte: Kiehl, E. J. 1985 

 

A ureia apresenta 45% de nitrogênio solúvel em água, absorve com facilidade 

a umidade do ar (hidroscopicidade), razão por que seus grânulos são revestidos com 

material protetor para diminuir a hidroscopicidade. No solo, o nitrogênio da uréia se 

transforma em amônia (NH3) gasosa e nitrato (NO3) (MACHADO, 2018). No quadro 3 

são apresentadas as garantias mínimas de nutrientes presentes em diferentes 

matérias primas de fertilizantes nitrogenados. 
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Quadro 3 - Matérias-primas e suas garantias mínimas conforme a Legislação 

Brasileira de Fertilizantes 

 

Matérias Primas 

Garantias Mínimas (%) 

N 
P2O5 

K2O S Ca 
CNA+água Sol.água 

Uréia 44 0 0 0   

Sulfato de Amônio 20 0 0 0 22-24  

DAP 16 45 38 0   

MAP 9 48 44 0   

Supertriplo 0 41 37 0  12-14 

Supersimples 0 18 16 0 10-12 18-20 

Cloreto de potassio 0 0 0 58   

Fonte: Gastão, 2009. 

 

                                                                                         

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 O experimento foi realizado em propriedade rural no município de Vila Maria - 

RS, na comunidade de São João Linha 21, S 28°33’53’’ W 52°11’54’’, altitude 1250 m. 

Foi utilizada a cultivar de aveia branca URS Guapa, desenvolvida pela UFRGS. O 

experimento foi realizado em delineamento de blocos ao acaso, com 3 repetições. As 

parcelas apresentavam a área individual de 4 m2 (Figura 1), assim, se utilizou para o 

experimento o total de 48 m2. 
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Figura 1 - Vista frontal do local do experimento da aveia branca com diferentes 
adubações nitrogenadas. 
  

O plantio da aveia foi realizado no dia 09 de junho de 2018. Não se utilizou 

adubação de base e de cobertura além dos tratamentos testados. Os tratamentos 

testados foram as fontes de adubação nitrogenada: ureia 150 kg.ha-1; cama de aves 

4 ton.ha-1; ureia + cama de aves nas mesmas doses usadas nos tratamentos 

individuais e testemunha (sem aplicação de adubação nitrogenada), todos aplicados 

em dose única 21 dias após a semeadura. As avaliações de produtividade, 

rendimento econômico e qualidade de grãos foram realizadas no mês de outubro de 

2018. 

 

3.1 ESTIMATIVA DE PRODUTIVIDADE 

 

 A estimativa de produtividade foi realizada no momento da colheita dos grãos, 

sendo realizada a média das 3 repetições de cada tratamento e por regra de três 

calculou-se a quantidade colhida em 4 m2 e sua proporção para 10000m2, ou seja, 1 

ha, dessa forma os resultados de produtividade são apresentados em kg.ha-1. 
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3.2 RENDIMENTO ECONÔMICO 

 

 Os cálculos de rendimento econômico foram realizados somente para os 

custos com a adubação utilizada no experimento. Levou-se em conta a quantidade 

aplicada em cada tratamento, sendo que 50 kg de ureia custaram R$ 78,00 e foram 

utilizados 150 kg.ha-1. O m3 de cama de aves custou R$ 150,00 e foram aplicados 4 

m3 nos tratamentos com cama de aves. O valor de mercado comercial pago por saca 

de aveia de 60 kg foi de R$ 32,00. 

 

3.3 ANÁLISES DE QUALIDADE DOS GRÃOS 

 

 Após a colheita, as amostras de grãos de aveia branca foram enviadas para o 

laboratório Labnutris® para a determinação das porcentagens de matéria seca, 

proteína bruta, extrato etéreo, matéria mineral e fibra bruta. As análises foram 

realizadas segundo a metodologia PTNF-001, Rev.00 de acordo com o Compêndio 

Brasileiro de Alimentação Animal, método n°11 – NIR. 

 

4 RESULTADOS 

 

4.1 ESTIMATIVA DE PRODUTIVIDADE E RENDIMENTO ECONÔMICO 

 

 A maior produtividade foi obtida no tratamento com aplicação de ureia + cama 

de aves, alcançando 1250 kg.ha-1 (Figura 2a). A adubação com ureia apresentou 875 

kg.ha-1 e com cama de aves 832,5 kg.ha-1. O menor rendimento foi apresentado na 

testemunha com 750 kg.ha-1, a qual não recebeu nenhuma adubação (Figura 2a). A 

testemunha apresentou o maior rendimento econômico (R$ 600,00), seguido de ureia 

(R$ 460,00), ureia+cama de aves (R$ 160,00) e por último o tratamento utilizando 

somente a cama de aves (R$ 70,00) (Figura 2b). 
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Figura 2 - Produtividade de grãos (a) e rendimento econômico (b) da aveia branca em 
relação as diferentes fontes de adubação nitrogenada. 

 

A mistura de cama de aves e ureia obtiveram o maior rendimento de grãos, 

provavelmente devido ao maior teor de N fornecido por esse tratamento comparado 

aos demais. MUNDSTOCK; BREDEMEIER (2001) afirmam que a adubação 

nitrogenada aplicada no início do ciclo aumenta o número de afilhos e 

consequentemente eleva a produtividade.      

 Além disso a cama de aves, em sua composição, apresenta nutrientes, os 

quais foram disponibilizados para a planta. Segundo PANDOLFO; CERETTA (2008) o 

resíduo produzido na criação de aves contém nutrientes e sua utilização como 

fertilizante pode diminuir os custos de produção e maximizar os lucros da atividade 

agrícola. A eficiência da cama de aves como fertilizante depende das condições 

edafoclimáticas e de características do resíduo (NAHM, 2005; LOURENÇO et al., 2013) 

que vão condicionar a capacidade de mineralização dos nutrientes contidos na 

fração orgânica (GORDILLO; CABRERA, 1997; HARTZ et al., 2000; SISTANI et al., 2008) 

uma vez que a quantidade disponibilizada às plantas da maioria dos nutrientes é 

inferior ao teor total contido no resíduo (ARNS, 2004; CQFS, 2004). Porém, quando 

se considera a adubação somente com cama de aves, possivelmente o teor de N não 

é suficiente para suprir a necessidade da cultura. Apresentando maior resultado de 

produção quando aplicado com fontes sintéticas de nitrogênio, como por exemplo, a 

ureia. Adicionalmente, a ureia aplicada individualmente apresenta melhores 

resultados do que somente a cama de aves. 

O rendimento econômico se sobressaiu quando não houve aplicação de 

adubação nitrogenada, provavelmente por ser um solo com teor de matéria orgânica 
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médio, a testemunha conseguiu produção considerável e sem custos com adubação. 

Dessa forma, apresentando o maior rendimento econômico. O rendimento 

econômico ao se utilizar somente a ureia como adubação nitrogenada superou os 

valores dos demais tratamentos utilizando-se adubação. 

Apesar de o tratamento com ureia+cama de aves gerar a maior produtividade, 

não se obteve o maior rendimento econômico. O preço elevado da cama de aves, 

reduziu significativamente o retorno econômico em ambos os tratamentos com a 

utilização da cama de aves. Porém, é importante ressaltar que o custo da cama de 

aves é variável entre regiões, além disso, se tem a possibilidade da cama de aves ser 

produzida na mesma propriedade agrícola na qual será aplicada, reduzindo o custo 

do produtor. 

 

4.2 QUALIDADE DE GRÃOS 

 

 De acordo com os dados obtidos pelo método de análise física (NIRS), houve 

uma baixa variabilidade nos resultados das amostras.    

 A maior quantidade de MS foi obtida no tratamento apenas com ureia (77,53%), 

seguida da adubação com ureia+cama de aves (76,15%). Os menores valores de MS 

foram obtidos na adubação com cama de aves (73,67%) e na testemunha (74,22) 

(Tabela 1). 

  

Tabela 1- Teores de matéria seca, proteína bruta, extrato etéreo, matéria mineral e 
fibra bruta em grãos de aveia branca em submetida a diferentes fontes de adubação 
nitrogenada 
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 A adubação que teve a maior porcentagem de proteína bruta foi o tratamento 

de adubação com ureia (9,40%), já com um resultado inferior foram as com cama de 

aves e a testemunha (9,24%), praticamente não diferiram do tratamento com 

ureia+cama de aves (9,25%) (Tabela 1). O extrato etéreo obteve resultado no 

tratamento com a ureia+cama de aves de 4,91% e com cama de aves 5,46% (Tabela 

1).       

A determinação da matéria mineral que obteve destaque referente as demais, 

foi a análise sem adubação com 3,13%, já com uma menor porcentagem foi a com 

ureia atingindo 2,91% (Tabela 1). A fibra bruta obteve 12 % no tratamento com cama 

de aves, a menor porcentagem foi a no tratamento com ureia+cama de aves (10,98%) 

(Tabela 1). 

Os maiores teores de MS foram obtidos nos tratamentos com a maior 

concentração de N, ou seja, na aplicação de ureia+cama de aves e ureia individual. A 

disponibilidade de N estimula o crescimento e a atividade radicular, com reflexos 

positivos na absorção de outros nutrientes (OLSON; KURTZ, 1982; YANAI et al., 1996) 

e na quantidade de matéria seca produzida pela aveia (SANTI, 2001).  

 A proteína bruta de um alimento é medida a partir do teor de nitrogênio 

presente na amostra, e a porcentagem ideal é de 11%. O tratamento com a aplicação 

de ureia promoveu o aumento do teor e proteína bruta em relação aos demais 

tratamentos. KOLCHINSKI; SCHUCH (2003) avaliando os efeitos da adubação 

nitrogenada sobre o desempenho industrial e a qualidade fisiológica de aveia branca 

observaram que a aplicação de N na emissão da panícula elevou o teor de proteína 

bruta no grão. Confirmando assim, que o aumento de proteína bruta é resultante do 

maior teor de N disponível fornecido pela ureia. A aplicação de N é fundamental para 

o desenvolvimento das plantas e pode melhorar a qualidade nutricional dos cereais, 

pois influencia o teor de proteína bruta (MARTINS et al., 2000) e, em alguns casos, 

diminui o teor de fibra (BURTON; MONSON, 1988). A fibra bruta consiste nas frações 

de celulose e lignina insolúvel. Se observou que os tratamentos com ureia 

apresentaram o menor teor de fibra bruta.      

 O extrato etéreo ou gordura bruta compreende na fração do alimento que é 

insolúvel em água, mas solúvel em solventes orgânicos mais precisamente em éter, 

a porcentagem do teor ideal é de 3%. Todos os tratamentos apresentaram teores 
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acima do ideal, sendo que a aplicação de ureia+cama de aves e de ureia de forma 

individual apresentaram os valores mais aproximados ao ideal.   

 A determinação da matéria mineral fornece uma indicação da riqueza de 

elementos minerais na amostra, o teor ideal é de 4%. Sendo que a testemunha, sem 

aplicação de N apresentou o maior teor de matéria mineral. DEL DUCA et al., (1999) 

relatam que o teor de matéria mineral de grãos de aveia branca apresentou 

significativo incremento quando as plantas foram submetidas a dois cortes. Pode ser 

atribuído que o teor de matéria mineral dos grãos é maior quando a quantidade de N 

absorvido pela aveia branca é menor. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
  

A adubação com ureia+cama de aves e ureia individual apresentaram as 

maiores produtividades de grãos em aveia branca. Porém, em termos de rendimento 

econômico, destacaram-se as amostras sem adubação e a com ureia. Na análise 

bromatológica a amostra com aplicação de ureia teve melhor desempenho em 

matéria seca e proteína bruta, demonstrando ser a melhor fonte de adubação 

nitrogenada. 
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Resumo 

 

A soja (Glycine max L.) pertence à família das leguminosas, é originária da Ásia e foi 

domesticada aos diversos países do mundo, com intuito de utilizar o grão na 

alimentação humana (MUNDSTOCK; THOMAS, 2005). O Brasil é considerado um dos 

países com maior produção de soja do mundo, ocupando a segunda posição no 

ranking mundial de produção, atrás apenas dos Estados Unidos. A dessecação da 

soja é uma prática utilizada com intuito de antecipar a colheita, a fim de implantar 

outra cultura na lavoura, principalmente milho ou algodão, com próposito de 

ocasionar a secagem mais rápida das plantas e um aumento na maturação das 

sementes, possibilitando maior rapidez e praticidade na colheita, além de beneficiar 

a rotação de culturas na lavoura. A época mais recomendada para dessecação em 

relação a fisiologia das sementes é o estádio R7, o qual se caracteriza pelo início da 

maturação fisiológica, sendo uma vagem normal na haste principal com coloração 

de madura. O uso dos dessecantes é efetuado quando a maioria das sementes 

atingem a maturidade fisiológica, com propósito de ocasionar a secagem rápida das 

plantas e o aumento na uniformidade de maturação, possibilitando maior rapidez na 

colheita, e até mesmo a obtenção de menor taxa de impurezas).  

Palavras-chaves: Soja, Dessecação, Peso do grão. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A cultura da soja (Glycine max L.) surgiu em lavouras comerciais que 

incorporou no sistema de rotação de culturas somente a partir da década de 1960 

(MUNDSTOCK; THOMAS, 2005). O Brasil é considerado um dos países com maior 

produção de soja do mundo, ocupando a segunda posição no ranking mundial de 

produção, atrás apenas dos Estados Unidos. Nesta última safra 2019/2020 o total 

colhido chegou a um total de 124,2 milhões toneladas de soja (CONAB, 2020).  

Uma das épocas mais importantes na produção de soja é a obtenção de 

sementes de alta qualidade, dentre os fatores que podem afetar a qualidade das 

sementes destacam-se o período da colheita e as condições do ambiente durante o 

tempo em que as sementes permanecem no campo (ROCHA, 1984). A dessecação da 

soja é uma prática utilizada com intuito de antecipar a colheita, a fim de implantar 

outra cultura na lavoura, principalmente milho ou algodão, com intuito de ocasionar 

a secagem mais rápida das plantas e um aumento na maturação das sementes, 

possibilitando maior rapidez e praticidade na colheita. Segundo Kappes et al (2009), 

a época mais recomendada para dessecação em relação a fisiologia das sementes é 

o estádio R7, início da maturação fisiológica sendo uma vagem normal na haste 

principal com coloração de madura. Os dessecantes são aplicados quando a maioria 

das sementes atingem a maturidade fisiológica. 

O ganho com a dessecação na antecipação da colheita pode variar de 3 a 7 

dias, sendo dependente de inúmeros fatores, entre eles a umidade que o grão 

apresenta no momento da dessecação, a qualidade do produto utilizado e também 

as condições climáticas após a dessecação, que ressaltam um atraso na aplicação 

do produto (INOUE, 2012) Desta maneira, o objetivo deste trabalho foi avaliar a 

influência da dessecação, na fase de pré-colheita, analisando o peso final dos grãos 

das três cultivares testadas. 

 

 

 

 

 



 

CESURG | 257 

 

 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 CULTURA DA SOJA 

 

A soja (Glycine max (L.) Merril), é uma planta anual, herbácea, pertencente à 

família Fabaceae, e atualmente representa uma das principais matérias-primas 

produzidas no mundo, sendo utilizada na produção de biodiesel e na alimentação 

humana e animal. Essa leguminosa tem sua origem no nordeste da Ásia e foi 

domesticada em diversos países do mundo, com intuito de utilizar o grão para a 

alimentação humana (MUNDSTOCK; THOMAS, 2005). 

Segundo o levantamento da safra brasileira de grãos 2018/2019, o boletim de 

monitoramento divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), as 

colheitas de soja no país alcançaram a produção de 114,843 milhões de toneladas 

de soja, em uma área de 35,822 milhões de hectares; a safra 2019/2020 teve 

estimativa de produzir um acréscimo de 8% em relação à safra passada, atingindo 

124 milhões de toneladas (CONAB 2020). 

A soja é uma planta monocotiledônea cuja estrutura é dividida em parte aérea 

e conjunto de raízes, sendo que seu desenvolvimento é fracionado em dois períodos: 

estádio vegetativo e estádio reprodutivo. A denominação dos estádios de 

desenvolvimento tem um papel importante para que ocorra ação de pesquisadores e 

produtores rurais (COSTA, 1982). Um dos períodos indispensáveis é a conquista de 

sementes de alta qualidade. Uma das épocas mais importantes na produção de soja 

é a obtenção de sementes de alta qualidade, dentre os fatores que podem afetar a 

qualidade das sementes, destacam-se o período da colheita e as condições do 

ambiente durante o tempo em que as sementes permanecem no campo (ROCHA, 

1984). 

 

2.2 DESSECAÇÃO PRÉ-COLHEITA DE SOJA 

 

A dessecação da soja é uma prática que tem como objetivo principal a 

antecipação de colheita para permitir a implantação de outra cultura antes do tempo 

previsto para semeadura. A época mais benéfica para se realizar a dessecação em 
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relação a qualidade fisiológica da semente, é o estádio R7. A antecipação da colheita 

da soja só é possível usando-se herbicidas dessecantes, e o grau de dessecação está 

diretamente relacionado com a retração causada pelo produto à membrana da célula 

no tecido foliar, permitindo rápida perda de água (LACERDA et al., 2001). Por tanto o 

emprego dessa prática tem como vantagens extra a capacitação do planejamento da 

colheita, superior competência de maquinário, controle de plantas daninhas e 

resultando na limitação dos danos causados por pragas e fungos (MALASPINA, 

2008). Ainda, com o expressivo aumento do número de cultivos nas áreas agrícolas 

objetivando rendimento maior por área, o período entre a semeadura e a colheita está 

se tornando cada vez mais curto e, por ter a soja uma maturidade fisiológica 

desuniforme, o uso de herbicidas dessecantes para antecipação da colheita tem 

aumentado continuamente (LAMEGO, 2013). 

De acordo com a informação pessoal do Engenheiro Agrônomo Henrique 

Fabrício Placido da Aegro (2019): “[...] A dessecação pré-colheita consiste em aplicar 

um herbicida, geralmente de contato, quando a semente atinge o ponto de maturação 

fisiológica. A dessecação mata a planta e seca suas folhas, uniformizando a 

maturação o que permite antecipar a safra”. O uso dos dessecantes é efetuado 

quando a maioria das sementes atingem a maturidade fisiológica, com propósito de 

ocasionar a secagem rápida das plantas e o aumento na uniformidade de maturação, 

possibilitando maior rapidez na colheita, e até mesmo a obtenção de menor taxa de 

impurezas. Dependendo do modo como é efetuada a dessecação (época em que foi 

aplicado o dessecante, modo de ação, modo de aplicação), a qualidade das sementes 

pode ser afetada. Portanto, se a aplicação do dessecante for feita de maneira 

apropriada, poderá haver uma maior uniformidade na maturação da lavoura, e até 

mesmo obter sementes com maior qualidade fisiológica (KAPPES, 2009). 

De acordo com a informação pessoal do Engenheiro Agrônomo Henrique 

Fabrício Placido da Aegro (2019): “[...] A dessecação pré-colheita consiste em aplicar 

um herbicida, geralmente de contato, quando a semente atinge o ponto de maturação 

fisiológica. A dessecação mata a planta e seca suas folhas, uniformizando a 

maturação o que permite antecipar a safra”. O uso dos dessecantes é efetuado 

quando a maioria das sementes atingem a maturidade fisiológica, com propósito de 

ocasionar a secagem rápida das plantas e o aumento na uniformidade de maturação, 
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possibilitando maior rapidez na colheita, e até mesmo a obtenção de menor taxa de 

impurezas 

Ainda conforme a Embrapa (2018), os produtores que aderem a prática de 

dessecação devem levar em conta as recomendações agronômicas, em virtude de 

que o principal herbicida utilizado como dessecante nas lavouras de soja está sendo 

retirado do mercado e, pode levar os mesmos a procurarem outras alternativas de 

herbicidas semelhantes existentes no mercado para a realização da dessecação. No 

Brasil, são escassos os herbicidas apropriados para aplicação como dessecantes 

registrados no Ministério da Agricultura, os principais são o diquat, o glufosinato de 

amônio e o paraquat (LACERDA et al., 2005). Dentre esses dessecantes o produto 

mais utilizado é o paraquat, por ter uma ação bastante rápida e por também não 

deixar resíduo no grão ou prejudicar os atributos fisiológicos na semente 

(AEGRO,2019). 

O glufosinato de amônio é um herbicida que inibe o metabolismo do nitrogênio, 

através da incapacitação da enzima glutamina sintetase na via de assimilação de 

nitrogênio, que resulta num aglomerado de amônio, como consequência ocorre a 

morte da planta, o glufosinato de amônio é dependente direto da luz solar para seu 

bom funcionamento (CARNEIRO et al., 2006). O paraquat e o diquat considerados 

herbicidas não seletivos, por serem rapidamente absorvidos pelas folhas, provocam 

desfolha e uniformizam a maturação, os quais atuam por contato sendo inibidores 

do fotossistema I (BENEDITO & ALMEIDA, 2011). 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS  

 

A pesquisa foi desenvolvida juntamente com a Empresa COOPAC, situada no 

município de Constantina/RS, no campo experimental, com três parcelas a campo, de 

extensão de 6x15 (90 m²), utilizando as cultivares: 5892 Monsoy, 95R95 Pionner e 

Compacta Brasmax. O solo da área é classificado como sendo Latossolo vermelho 

argiloso, com uma faixa de pH de 5.8, ácido, sendo que em outros anos, o agricultor 

que cedeu o espaço para a realização da área experimental, realizou as devidas 

correções de solo necessárias. 
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 As cultivares foram semeadas em 08/10/2019, e a dessecação das mesmas 

ocorreu no dia 13/03/2020, procedendo-se a colheita nas datas de 20/03/2020 e 

27/03/20. As parcelas foram dessecadas pela metade, com uso do herbicida de nome 

comercial gramoxone e na outra metade da parcela, deixou-se sem dessecar para 

que a cultura continuasse o seu ciclo normal. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 

Avaliando a pesagem dos grãos das amostras de soja dessecadas e não 

dessecadas nota-se uma diferença entre no peso do grão, no qual observou-se que 

quando a cultura é dessecada, para ocorrer o emparelhamento da maturação, há uma 

perda significativa no peso grão, podendo ter-se uma diferença final nas quantidades 

de sacas /ha na hora da colheita. Após a avaliação de 5 amostras pesadas, 

identificou-se que havia 1000 sementes em cada amostra.  

Abaixo, apresenta-se os resultados obtidos em parcelas dessecadas e não 

dessecadas das variedades Compacta Brasmax, 95R95 Pioneer e 5892 Monsoy. 

 

 Tabela 1 – Resultados de pesos obtidos nas parcelas dessecadas e não dessecadas 
de soja da variedade Brasmax 
 

Compacta Brasmax Sementes dessecadas Sementes não dessecadas 
Amostra 1 168g 177g 

Amostra 2 165g 179g 
Amostra 3 168g 171g 

Amostra 4 167g 181g 
Amostra 5 169g 176g 

 

 

Tabela 2 – Resultados de pesos obtidos nas parcelas dessecadas e não dessecadas 
de soja da variedade 95R95 Pionner 
 

95R95 Pioneer Sementes dessecadas Sementes não dessecadas 
Amostra 1 152g 165g 

Amostra 2 156g 170g 
Amostra 3 150g 163g 

Amostra 4 152g 166g 
Amostra 5 142g 168g 
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Tabela 3 – Resultados de pesos obtidos nas parcelas dessecadas e não dessecadas 
de soja da variedade 5892 Monsoy 
 

5892 Monsoy Semente dessecada Semente não dessecada 

Amostra 1 160g 171g 
Amostra 2 165g 178g 

Amostra 3 150g 162g 
Amostra 4 161g 172g 

Amostra 5 163g 170g 

 

Após os resultados obtidos, contatou-se que no uso de gramoxone, a planta 

acaba perdendo muita água em poucos dias após a aplicação do mesmo e, com isso, 

a planta acelera o seu metabolismo, não atingindo a sua maturação fisiológica 

completa, resultando na desuniformidade dos grãos e coloração de sementes 

variadas.  

 

5 CONCLUSÃO 

 

Com os resultados de pesos expostos nas tabelas acima, podemos perceber 

que em todas as amostras de soja que foram dessecadas obtiveram menor peso em 

relação com as parcelas não dessecadas. Isso pode ter ocorrido devido a rápida ação 

do herbicida a base de paraquat, não permitindo a maturação fisiológica completa. O 

dessecante mais utilizado é o gramoxone, por ter uma ação bastante rápida e por 

também não deixar resíduo no grão ou prejudicar os atributos fisiológicos na 

semente. 
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RESUMO 

 

Um dos grandes entraves para a agricultura é o controle e a manutenção do solo 

quanto a suas características. Processos erosivos, lixiviação e outros processos 

acabam levando os nutrientes do solo embora, bem como, alterando as 

características do solo, como ph, atributos químicos e físicos do solo. O presente 

trabalho tem como objetivo estudar a influência da ervilhaca como planta de 

cobertura, sobre as características físicas e químicas do solo. O experimento foi 

realizado em uma propriedade rural no município de Sarandi, Rio Grande do Sul. A 

área utilizada possui 12 hectares. Foram coletadas amostras de solo antes do ciclo 

de desenvolvimento da ervilhaca e ao final do ciclo da ervilhaca. Essas análises foram 

utilizadas para a comparação do efeito da ervilhaca sobre características químicas, 

físicas e biológicas do solo. Dentre os principais resultados obtidos, destacam-se, 

um aumento nos   macronutrientes e micronutrientes presentes no solo, na CTC 

efetiva e CTC ph 7,0 nota-se que houve uma diferença em relação a primeira análise 

e a segunda análise. Observou-se ainda que a ervilhaca teve papel importante para 

regular a temperatura do solo. 

Palavras-chave: Ervilhaca, Características do solo, Análise de solo.  
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1 INTRODUÇÃO 

  

As plantas de cobertura possuem a finalidade de cobrir o solo protegendo-o 

contra processos erosivos e da lixiviação de nutrientes. As plantas de coberturas 

podem ser utilizadas para pastoreio, silagem, produção de grãos entre outras 

finalidades. (LAMAS, F.M, 2017). A ervilhaca é uma opção interessante para a 

cobertura pois, ela fixa nitrogênio, condiciona, e aumenta a biodiversidade de 

microrganismos e também serve de alimentação animal, sendo sua aplicabilidade é 

uma questão que deve ser abordada e tratada de acordo com o ambiente 

(FONTANELI, 2017).  

 As espécies de ervilhaca mais usadas, como planta de cobertura, são a comum 

e a peluda. A ervilhaca necessita de solo fértil, com ph entre 5,5 e 6, podendo 

incorporar no solo até 150 kg de nitrogênio por hectare. (STRECK, 2005). Ainda 

segundo  STRECK (2005) os benefícios das plantas de cobertura e melhoradoras de 

solo, são inúmeros, destacando-se a proteção do solo contra o impacto direto da 

gota de chuva, evitam o aquecimento excessivo da superfície do solo, reduzem a 

lavagem de nutrientes para o lençol freático e melhoram a atividade biológica do solo.  

 A capacidade produtiva do solo é altamente dependente do teor de matéria 

orgânica, ph, minerais, granulometria e fertilidade. Nesse sentido, as plantas de 

cobertura, como ervilhaca, quando adequadamente utilizadas, são uma estratégia 

para a melhoria dos atributos físicos, químicos e biológicos do solo. (SENAR, 2020). 

 O objetivo do presente estudo foi avaliar a influência ervilhaca como planta de 

cobertura sobre as propriedades químicas, físicas e biologias do solo, em uma 

propriedade rural no município de Sarandi, Rio Grande do Sul.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1. Características Agronômicas da Ervilhaca 

 

A Ervilhaca (Vicia sativa L) é uma leguminosa herbácea, de ciclo anual, hábito 

trepador, que possui raízes profundas e ramificadas. Proporciona uma boa cobertura 
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e proteção do solo, evitando processos de degradação do solo, como é o caso da 

erosão e da lixiviação. (COPAGRIL,2020).   

A Ervilhaca é uma das melhores opção para o cultivo durante o Outono/Inverno 

e devido ao seu hábito de crescimento, pode ser consorciada com certos tipos de 

gramíneas, produzindo maior quantidade de massa verde. O plantio é recomendado 

entre os meses de março e julho, sendo que a época mais tardia favorece a produção 

de grãos em relação à produção de biomassa vegetal. (SANTOS, et al. 2002). 

A época mais indicada para fazer a semeadura da ervilhaca estende-se entre 

abril e maio. A semeadura tanto poderá ser efetuada a lanço, quanto em linhas, 

espaçadas normalmente à 0,20 m. A profundidade de semeadura deve ser entre 3 a 

5 cm, podendo ser estabelecida em plantio direto. A densidade de semeadura a ser 

usada varia de 40 a 60 kg.ha-1. Quando a ervilhaca for consorciada, podem ser 

usados 40 kg.ha-1 de semente. O peso de 1.000 sementes varia de 30 a 57 g. 

(SANTOS, et al. 2002) 

Não é muito resistente ao pisoteio, no entanto, quando consorciada com 

gramínea, pode ser usada em pastejo direto, desde que observadas as condições de 

manejo da gramínea associada, ou seja, os pastejos são determinados pela altura da 

gramínea. A ervilhaca pode produzir até 4,0 t MS.ha-1. (FONTANELI, R.S, et.al. 2012). 

Nesse sentido é importante compreender como essa planta de cobertura pode 

influenciar as características químicas, físicas e biológicas do solo, nas condições do 

norte do estado do Rio Grande do Sul.  

 

3 METODOLOGIA  

 

3.1. Localização e Características da Área Experimental 

  

 A pesquisa foi desenvolvida em uma propriedade rural localizada na Linha 

Estancado, Sarandi, RS (Latitude: 27º 56' 38" S, Longitude: 52º 55' 23" W, 

Altitude: 503m). A propriedade (Figura 1) fica localizada a cerca de 4,5 quilômetros 

do centro de Sarandi. O município conta com um clima temperado, com média anual 

de temperatura de 19.4 °C, em média de pluviosidade anual de 1765 mm.  
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Figura 1: Propriedade rural em que serão feitas as análises 

 

A área experimental apresenta aproximadamente 12 hectares. Esta área é 

reservada, na safra de verão, para o plantio da cultura do milho, logo a ervilhaca será 

semeada como preparo para posteriormente, a área ser coberta para a semeadura do 

milho.  

 

3.2. Métodos de coleta e análise das amostras de solo 

 

As amostras de solo foram coletadas abrindo-se trincheiras de 

aproximadamente 20 cm de profundidade cada uma, com o auxílio de um trado. As 

amostras foram coletadas antes da instalação do experimento e outra após o ciclo 

de desenvolvimento da ervilhaca dela. As amostras foram realizadas no Laboratório 

Central Analítica –UNISC de Santa Cruz do Sul. Os ensaios e métodos utilizados pelo 

laboratório para obter êxito na relação dos dados são descritos na tabela 1. 
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Tabela 1. Ensaios e métodos utilizados no experimento com ervilhaca como planta 
de cobertura 
 

ENSAIOS MÉTODOS 

(P, Cu, Zn, Na, B); (MO); (Argila) MEHLICH – I; Oxidação por Sulfocromica; 
Densímetro 

(Ca, Mg, Al, Mn, K); (Fe) NH4 Cl 1M; Oxalato de Amônio  

(S) Acetato de Amônio 
(Ph Água; Índice SMP) Potenciometria 

(Areia, Argila e Silte) Densímetro de Bouyoucos 

Fonte: Central Analítica-UNISC. 

 

Segundo SIQUEIRA et.al (1987), a Matéria orgânica é determinada por 

combustão úmida, utilizando-se dicromato de sódio e ácido sulfúrico. A matéria 

orgânica é oxidada e o dicromato é reduzido, ocorrendo modificação na cor da 

solução, que é proporcional ao teor de matéria orgânica do solo. A determinação da 

intensidade da cor da solução é feita por colorimetria. Com base no teor de matéria 

orgânica, avalia-se, indiretamente, a disponibilidade de nitrogênio do solo. 

O ph H20 é determinado por potenciômetro na suspensão solo-água, na 

proporção de 1:1. Na análise usam-se 10 cm3 de solo e 10 mL de água. (SANTOS 

et.al, 2018). 

 

3.3. Análise das amostras de solo antes do plantio da ervilhaca 

  

Na tabela 2 são apresentados os dados referentes a análises do solo, 

disponibilizados pelo laboratório Central Analítica- Santa Cruz do Sul, no dia 30 de 

abril de 2020. Esses dados foram utilizados previamente a instalação da cultura da 

ervilhaca. 
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Tabela 2. Valores resultantes da análise química do experimento 
 
 

 
Fonte: Central Analítica, 2020 
 

 

3.4. Plantio da Ervilhaca 

 

A espécie de ervilhaca usada foi a comum (Vicia sativa L).  O plantio da 

ervilhaca realizado no dia 01/04/2020 com uma semeadora SHM 15/17, usando o 

espaçamento de 34 cm entre linhas. A densidade de semeadura foi de 

aproximadamente 23kg/ha. A área total do plantio se equivale a aproximadamente 

12 ha. Durante o ciclo da cultura, avaliamos a matéria seca produzida através do 

método de OLIVEIRA et.al. (2015). 

 

3.5. Análise das amostras de solo ao fim do ciclo de desenvolvimento da ervilhaca 

 

 Na tabela 3 estão disponíveis os dados referentes a análise de solo realizada 

ao final do ciclo da ervilhaca. e dados foram utilizados para a comparação com os 

valores prévios, encontrados antes da instalação da cultura. As análises foram 

realizadas e disponibilizadas pelo laboratório Central Analítica- Santa Cruz do Sul, no 

dia 15 de outubro de 2020.  
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Tabela 3. Valores resultantes da análise química final do experimento 
 

 
Fonte: Central Analítica, 2020. 
 
 

4. RESULTADOS E DICUSSÃO 

 

Matéria Seca 

 

A ervilhaca produziu ao longo do seu desenvolvimento uma matéria seca 

(MS) de 5.640 Kg por hectare, o que mostra que foi uma boa produção, visto que a 

média, segundo FONTANELI, R.S (2017) é em torno de 5 mil quilos por hectare. 

 

Porcentagem de argila 

 

 O gráfico 1 mostra a porcentagem de argila presente no solo antes do plantio 

da ervilhaca (5% e 49%) com uma média de 42%. Após o fim do ciclo da ervilhaca as 

porcentagens de argila no solo subiram para 60% e 58%. 
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Gráfico 1: Porcentagem de argila presente no solo em cada análise. 
 
 

PH em água 

  

De acordo com o gráfico 2, o ph H2O, na primeira amostragem de solo, 

realizada antes do plantio da ervilhaca estava em 5,1 e 5,1 e, após o cultivo da 

ervilhaca esse parâmetro foi modificado para 4,9 e 4,7. 

 

 
 
 

Gráfico 2: Modificação do PH em água entre as análises 
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Macronutrientes (P, K, Ca, Mg e S): 

 

 Em relação aos macronutrientes Fósforo (P), Potássio (K), Enxofre (S), nota-

se no gráfico 3 que ambos tiveram um respectivo aumento em seus índices de 

presença no solo, após o ciclo da ervilhaca, ocasionando em uma melhor fertilidade 

do solo. 

 

 
 

 
Gráfico 3: Variação nos índices dos macronutrientes P, K, S do solo, entre as análises 
antes e após o ciclo da ervilhaca 
  
 

 Em relação aos macronutrientes Cálcio (Ca), e Magnésio (Mg), nota-se, 

segundo o gráfico 4, que p primeiro passou de 4,8 e 3,7 nas análises de solo antes do 

plantio da ervilhaca, para 5,1 e 4,5 nas análises após o ciclo da ervilhaca. Já o 

Magnésio, teve uma pequena queda em relação as primeiras análises e análises ao 

fim do ciclo da planta de cobertura, passando de 1,7 e 1,4 para 1,4 e 1,3. 
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Gráfico 4: Variação na quantidade dos macronutrientes Ca, Mg, entre as análises 

 

Matéria orgânica 

  

Em relação a matéria orgânica (MO), de acordo com o gráfico 5 a ervilhaca usada 

como planta de cobertura, no presente trabalho, foi fundamental para que os níveis 

da mesma continuassem estáveis, mantendo o solo em estudo com níveis médios 

de (MO). A matéria orgânica é a grande responsável pela estabilidade de agregados 

além de ser a maior parcela da CTC, e a ervilhaca teve este papel fundamental, 

resultando em uma boa forma de manter os índices de matéria orgânicas estáveis, 

como mostra o gráfico abaixo, para manter os agregados do solo também em níveis 

estáveis. 
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Gráfico 5: Variação entre os níveis de Matéria orgânica (MO), entre as análises, antes 
e ao fim do ciclo da ervilhaca. 

 

Temperatura do solo 

 

 A temperatura adequada do solo é um dos principais fatores para o 

desenvolvimento das plantas, bem como das atividades microbiológicas do solo, e 

para a germinação e desenvolvimento das sementes. Um método para manter a 

temperatura ideal do solo são as plantas de coberturas, pois são capazes de 

modificar o regime térmico dos solos, tanto para aumentar quanto para diminuir a 

temperatura, diante disso as coberturas de matéria vegetal, como a ervilhaca, 

reduzem a magnitude das oscilações diárias da temperatura do solo (SANTANA et 

al., 2020). 

 Ainda segundo a SANTANA, et.al, (2020) , para o plantio e para a fase de 

germinação do milho, cultura a qual irá ser semeada no local onde foi plantada a 

ervilhaca como planta de cobertura, nas regiões Sul e Nordeste do Brasil, as 

temperaturas ideais do solo para a cultura de milho estariam entre 25 e 30 ºC, sendo 

que temperaturas do solo inferiores a 10 ºC ou superiores a 40 ºC ocasionam 

prejuízos de germinação das sementes, sendo assim, segundo o gráfico 6, na parte 

do solo sem a presença da palhada da ervilhaca foram registradas temperaturas 

acima de 39 ºC, dando uma média de 41 ºC; já na parte do solo que foi coberto pela 

palhada da ervilhaca foram registradas temperaturas médias de 30 ºC, o que 

0 1 2 3 4 5
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Níveis de MO%
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comprova que a ervilhaca teve papel importante para regular a temperatura do solo 

em análise. 

   

 
 

 
Gráfico 6: Variação da temperatura média do solo, com a palhada da ervilhaca e 
com o solo sem a presença da palhada da ervilhaca 
 
Micronutrientes (B, Zn, Cu e Mn) 
 

 No gráfico 7 pode-se notar que os índices do elemento Boro (B), aumentaram 

de 0,35 e 0,22 para 0,52 3 e 0,49 cmolc.dm-3.  

 O elemento Zinco (Zn), passou de 8,7 e 2,6 para 7,5 e 7,5 cmolc.dm-3, 

resultando assim em um aumento de sua média após o ciclo da ervilhac 
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Gráfico 7: Variação dos níveis dos micronutrientes B, Zn, entre as análises 
 
 

 
 

Gráfico 8: Mudança nos níveis do micronutrientes Cu, Mn, observadas entre 
amostras. 
 

  

No gráfico 8 pode-se notar que houve um aumento nos índices do elemento 

Cobre (Cu), passando de 11,4 e 6,9 cmol.dm-3, para 10,2 e 12,0 cmol.dm-3. Já o 

elemento Manganês (Mn), teve seu índice médio permanente, sem que houve 

mudanças significativas.  
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CTC do solo 

 

 Em relação a CTC efetiva e CTC Ph 7,0 nota-se, de acordo com o gráfico 9, que 

houve um uma diferença em relação a primeira amostragem, antes do plantio da 

ervilhaca, e a segunda amostragem, após o plantio da ervilhaca. A CTC efetiva, como 

mostra o gráfico abaixo, teve um pequeno aumento tornando-a alta. Já a CTC Ph 7,0 

teve uma pequena queda, mas manteve-se em nível médio. 

 

 
 

Gráfico 9: Variação nos níveis de CTC efetiva e CTC Ph7,0, observadas entre a análise 
1, realizada antes do plantio da ervilhaca, e análise 2, ao fim do ciclo da ervilhaca 

 

 O gráfico 10 expressa os índices de saturação dos solos, analisando-se as 

duas analises antes do plantio da ervilhaca, e as duas análises após o fim do ciclo da 

ervilhaca. 

 Nota-se que o alumínio (Al), teve uma alta, passando de 1,8 e 5,0 nas primeiras 

amostras, para 3,3 e 7,8 nas duas amostras após o ciclo da ervilhaca, mantendo-a 

em nível baixo de acordo com a tabela 3. A saturação por bases subiu de 51,2% e 

48,4%, nas duas primeiras amostras, para 58,3% e 53,6%, nas duas amostras ao fim 

do ciclo da planta de cobertura, o que fez com que a saturação de bases salta-se de 

baixa para media, registrando em um bom índice.  

 A saturação por Potássio (K), passou de 4,6% e 4,9% par 6,2% e 2,6%. 
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Gráfico 10: Variação nos níveis da saturação por Al, saturação por bases, e saturação 
por K, obtidas entre as análises, antes do plantio da ervilhaca, e ao fim do ciclo da 
mesma 

 
5. CONCLUSÃO  

 

A ervilhaca se mostrou uma excelente planta de cobertura, sendo responsável 

por manter níveis adequados de temperatura do solo, que será fundamental para a 

época da semeadura do milho. A ervilhaca exerceu a fixação dos macronutrientes e 

micronutrientes, ao solo, enriquecendo-o e o deixando mais fértil, e evitando que os 

mesmos fossem perdidos através de processos erosivos e lixiviação. A ervilhaca 

manteve os índices de matéria orgânica e argila estáveis. O presente trabalho foi 

realizado perante sua importância e comprometimento em contribuir com as 

pesquisas recentes no intuito de analisar as modificações químicas e físicas do solo, 

com base no uso de ervilhaca como planta de cobertura.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O morango é uma fruta carnosa e suculenta de coloração avermelhada e com 

sabor cítrico, em formato de coração que chama a atenção. Na vida prática o 

morango é um dos frutos mais utilizados tanto natural quanto como ingrediente. 

Porém é um fruto muito delicado que exige vários cuidados desde o plantio até a 

colheita.  

Quando se argumenta sobre hortaliças pensa-se em algo saudável e livre de 

contaminações, mas o que pesquisas apontam é que elas são as que apresentam 

mais destaque por contaminação com agrotóxicos. Por conta deste fato, a procura 

por alimentos orgânicos vem crescendo significativamente em todo mundo, com a 

necessidade de proteger a saúde humana, principalmente do produtor, e, por 

conseguinte, a preservação do meio ambiente (SEDIYA-MA et al., 2014).  

A adubação orgânica é obtida através de resíduos vegetais e animais 

(estercos, folhas, restos de alimentos, etc.), com o auxílio das minhocas. Este 

processo de transformação é realizado quando os resíduos são ingeridos pela 

minhoca, na passagem pelo intestino, com a contribuição de microrganismos 

benéficos e substâncias bioquímicas. O húmus liberado pelas minhocas tem 

coloração escura e seu cheiro é muito semelhante com o solo de mata. Para isso 

constrói-se minhocário, os quais consistem em recipientes onde se criam minhocas 

(MATUO, 1990). Pensando nisso, surgiu a seguinte questão: de que forma o uso de 

composto orgânico influência no crescimento das raízes de morangueiros? 

Dentre as espécies de minhocas mais utilizadas, citam-se as Vermelhas da 

Califórnia e a Gigante Africana, dentre as mais de 240 espécies de minhocas 

conhecidas no Brasil. Estas duas espécies de minhocas se destacam por se 
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reproduzirem rápido, se adaptarem mais facilmente e por consumirem grande 

quantidade de matéria orgânica, rápida reprodução e por serem muito resistentes as 

condições ambientais (EMBRAPA, 2015). 

O húmus do minhocario é de alta qualidade, baixo custo de produção e além 

da utilização do húmus, pode-se usar a minhoca para alimentação animal, por 

exemplo, iscas para peixes.  Nas plantações comparando com o adubo químico o 

húmus possui maior quantidade de nutrientes que aumenta a resistência das plantas, 

ajuda na supressão de doenças, melhoria física no solo (poros, retenção e infiltração 

de agua), mais micro vida benéfica no solo, con-tribuí na saúde ambiental e humana 

e na reciclagem de resíduos (ROQUE, 2019). 

Os climas com temperatura alta durante o dia e baixa durante a noite são 

considerados muito propícios para o cultivo do morangueiro, onde o calor e 

considerado muito importante para o crescimento vegetativo das plantas, e o frio 

ajuda na frutificação. Já a floração é favorecida por temperaturas baixas (menor que 

10º C) e desfavorecidas por temperaturas altas (maior que 25º C) (KAUL, 1990).  

Diante do exposto, o estudo tem como objetivo geral, identificar a influência 

da adubação orgânica no desenvolvimento das raízes. Assim nosso trabalho trará 

benefícios tanto para a saúde, onde será utilizada a adubação orgânica com isso 

menos agrotóxicos nas mesas; como no custo que trará benefícios para os 

produtores.   

 

2. METODOLOGIA 

 

Este trabalho foi desenvolvido pelas acadêmicas do primeiro semestre do 

curso de Agronomia, da instituição de ensino CESURG- Centro de Ensino Superior 

Riograndense, no município de Marau, cidade localizada na região norte do Rio 

Grande do Sul, com latitude 28°26’57” e longitude 52°12’00”. O presente foi uma 

pesquisa mista de características qualitativa e quantitativa sobre os diferentes tipos 

de adubação na cultura do morango San Andreas. 

Foi analisado o desenvolvimento, a profundidade das raízes, do morango da 

cultivar San Andréas, em dois tipos de adubação diferentes, que são: solo com 

adubação de substrato e com húmus de minhocário. O grupo decidiu esta variedade 
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de morango, pois a mesma é de excelente qualidade e boa resistência a doenças. O 

cultivo do morangueiro foi feito, na casa de vegetação da CESURG, no Centro da 

cidade. Plantado no dia 02 de agosto de 2019, e colhido dia 21 de outubro de 2019, 

sendo plantadas dez mudas em cada experimento, totalizando vinte mudas.  

O morangueiro foi cultivado em garrafas pet para propiciar o desenvolvimento 

das raízes.  As mudas de morango San Andréas foram adquiridas no Orquidário Pasa 

em Farroupilha, foram plantadas já com sete cm de raízes. Para a irrigação o grupo 

vai usar 15 mL de água em cada vaso de morango cultivado, sendo uma vez ao dia, 

e todos os dias da semana.  

Inicialmente o grupo realizou a produção do húmus em minhocario. A 

produção de húmus foi feita em duas caixas plásticas transparentes sobrepostas, 

com capacidade de quanto sua de-manda exigir, utilizaremos caixas de 12 Litros com 

dimensões 36 cm x 25 cm x 23 cm. A primeira caixa será a base do minhocário, 

utilizada sem a sua tampa, a segunda caixa continha pequenos furinhos da 

espessura de 0,5 milímetros em sua base, podendo ser feita com furadeira para maior 

facilidade, e posteriormente encaixada na primeira e coberta com um tecido fino que 

facilite a entrada de luz e ar, mas proteja as minhocas. 

 As minhocas utilizadas foram da espécie Lumbricus Rubellus, mais conhecida 

como minhoca vermelha da Califórnia. Esta foi escolhida, pois tem uma ótima 

adaptação em ambientes, como por exemplo, o minhocário, se reproduz mais 

rapidamente, e o mais importante é que ela não tem tendência a fugir do minhocario, 

sendo utilizadas 100 minhocas. 

O substrato usado foi o da marca Carolina Soil, comercialmente chamado de 

substrato para plantas, para o projeto será usado o saco de 6 kg. O substrato é uma 

mistura homogênea a base de turfa, vermiculita, resíduo orgânico, resíduo orgânico 

agroindustrial classe A e calcário. Seu pH fica em torno de 5,65 com variação de 0,25 

que atende as especificações exigidas para o cultivo do morangueiro San Andreas. 

Será posto na floreira a quantia que cubra 15 cm aproximadamente e misturado com 

200 mL de água para ficar apropriado para o plantio.   

Após 80 dias do plantio foram analisadas suas características, retiradas 

mudas e medida sua raiz, é um ponto muito importante para saber se a planta está 
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absorvendo corretamente os nutrientes presentes no solo. Para análise estatística, 

será feita um média frente as amostras de cada experimento. 

  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Aos vinte e dois dias de julho de dois mil e dezenove na casa de vegetação da 

Faculdade CESURG-Marau foi dado inicio a preparação do húmus. Em um caixa 

organizadora transparente de 12 litros, foi colocada 10 cm de terra de mata, logo em 

cima restos de alimentos (melancia, cascas de ovos, casaca de banana, maça, pera, 

erva mate e cascas de manga), mais 5 cm de terra e em cima aproximadamente 100 

minhocas, em virtude do espaço reduzindo-se o número para não dar superlotação 

e por fim coberto com palhada de feno. 

Uma semana após este processo foi adicionado alimento ao minhacario por 

conta de sua rápida reprodução e decomposição destes. Aos exatos dezessete dias 

após esta reposição foi verificado grande quantidade de ovinhos e pequenas 

minhocas derivada de sua reprodução.  

Durante todos os dias foi dado aproximadamente 15 mL de água para todas 

mudas. Ao passar dos dias foi percebido o desenvolvimento das plantas, observando 

o húmus tendo um melhor resultado visível na brotação. No dia 26 de setembro foi 

realizado a medição do pH de ambos, constando os seguintes resultados: húmus 6,2 

e substrato 4,8. 

No dia onze de outubro foi observada a primeira flor brotada na floreira onde 

se encontrava com húmus, observando também o morangueiro do húmus não sofreu 

nenhuma deficiência aparente, já no substrato observou-se grande deficiente e 

pouco desenvolvimento. Também foi constatado grande de número e alto vigor nas 

folhas do morangueiro do substrato, em cada muda do substrato foi desenvolvido 

entre dois e três ramos. Já o substrato foi apresentado de um a dois ramos.  

E para as raízes o substrato mostrou desenvolvimento de 6,3 cm de média, 

plantado com 7 cm e colhido com 13,3 cm, esse crescimento se dá devido a busca 

de substâncias que estas plantas realizaram, para manter suas funções vitais. Já no  

húmus teve-se apenas 3,12 cm de desenvolvimento, começado com 7cm e colhido 
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com 10,12 cm indicando uma maior absorção de nutrientes do solo, possibilitando o 

desenvolvimento das plantas em um local mais próximo ao do plantio. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Devido a o melhor desenvolvimento das raizes no humos e consequentemente 

em toda a planta conclui-se que o húmus e uma boa altermativa para adubação do 

cultivo de morangos orgânicos já que se sobresaiu do substrado que hoje e mais 

utilizado para o plantiu de orgânicos.  
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Resumo 

Na clínica veterinária de pequenos animais com frequência fêmeas caninas e felinas 

apresentam casos de hiperplasia endometrial cística (HEC) -piometra. A cidade de 

Carazinho, no Rio Grande do Sul, possui um projeto, sem fins lucrativos, coordenado 

pelo poder público, para realização de castrações de cães e gatos. O projeto 

desenvolvido tem por objetivo pesquisar o número de cadelas e gatas que 

apresentaram casos clínicos de piometra no Centro de Castrações, bem como 

analisar o levantamento histórico de cada animal. Dessa forma, definir que a infecção 

do trato uterino das fêmeas pode ter diferentes causas, mas conforme resultados, 

acredita-se que alterações hormonais sejam o principal fator para o aparecimento da 

doença, que pode evoluir se não tratada e levar a morte do animal.  

Palavras-chave: cadelas, gatas, hormônios, piometra. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo tem por intuito avaliar casos de cadelas e gatas que 

apresentaram Hiperplasia Endometrial Cística (HEC) -piometra no Centro de 

Castrações de Pequenos Animais no município de Carazinho- Rio Grande do Sul. O 

projeto do centro de castrações de pequenos animais tem ligação direta com o poder 

                                                     
1  Artigo apresentado como requisito para aprovação no projeto Integrador do Centro de Ensino 
Superior Riograndense - CESURG. 2020. 
2 Acadêmicos do curso Medicina Veterinária do Centro de Ensino Superior Riograndense - CESURG. 
3 Mestre em Patologia Clínica e Patologia Animal – UFSM/RS. Professor do Centro de Ensino 
Superior Riograndense - CESURG.   
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administrativo municipal, e visa à castração de caninos e felinos, tanto machos 

quanto fêmeas, principalmente de tutores que não possuem condições financeiras 

de arcar com os custos de procedimentos particulares de castrações, 

encaminhamento de animais de rua ou abrigados em canis e gatis.  

A alta incidência de animais encaminhados para os procedimentos de ovário 

histerectomia, e que foram diagnosticados previamente à cirurgia ou durante ela, 

despertaram a necessidade de elaborar a análise do número de cadelas e gatas que 

apresentaram hiperplasia endometrial cística–HEC, o levantamento epidemiológico 

de fêmeas diagnosticadas, a análise qualitativa do estilo de vida de cada animal, 

avaliações quantitativas e qualitativas do exame de anamnese a partir das respostas 

obtidas dos tutores ou sobre o histórico de vida conhecido no caso de animais de 

rua.  

Na clínica veterinária de pequenos animais, é comum o médico(a) 

veterinário(a) se deparar com casos de hiperplasia endometrial cística (HEC) -

piometra em cadelas e gatas. O conhecimento dos fatores que causam essa 

enfermidade e a correta condução do tratamento desses animais é fundamental para 

a evolução clínica e a saúde do paciente. Orientar o tutor quanto à prevenção e ao 

tratamento também se torna indispensável nessas situações.  

São apresentados nessa pesquisa o referencial teórico que constará toda a 

temática da pesquisa, com envolvimento geral de como ocorre o processo 

inflamatório destes animais, aonde será destacado suas classificações 

inflamatórias, pois neste momento da descoberta pode-se prosseguir com o 

tratamento adequando sendo um tratamento invasivo ou não. Os materiais e 

métodos, os resultados obtidos e as considerações finais em relação a HEC e formas 

de evitá-la.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Segundo Lima, (2009), a piometra se caracteriza por ser um processo 

inflamatório que tem origem endócrina-hormonal, sendo que seu agravante está 

associado a infecções bacterianas, caracterizado por acumulo de exsudato muco-

purulento ou purulento nas cavidades e no lúmen do útero e do trato genital tubular. 
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A exposição exacerbada a progesterona pode levar a uma resposta do endométrio, 

denominado de Hiperplasia Endometrial Cística. 

A piometra é classificada em aberta ou fechada. Se a cérvix encontrar-se 

aberta, há corrimento vaginal e os cornos uterinos não estarão muito dilatados pois 

há drenagem do fluido intrauterino.  Nestes casos, as paredes do útero encontram-

se espessadas, com hipertrofia e fibrose do miométrio. Entretanto, se a cérvix estiver 

fechada, o útero estará distendido e as paredes uterinas poderão estar delgadas 

devido à pressão pelo fluído intraluminal e o endométrio estará atrofiado e infiltrado 

com linfócitos, plasmócitos e neutrófilos (GARCIA FILHO et al., 2012).  

O tratamento mais indicado para essa enfermidade é a ovariohisterectomia, 

que consiste na remoção dos cornos uterinos infeccionados, bem como dos ovários, 

restando somente o coto uterino. Todavia, há um tratamento medicamentoso que 

pode ser administrado quando o tutor visa a recuperação da vida reprodutiva da 

fêmea. As opções terapêuticas são dadas através da administração de 

antimicrobianos visando controlar as infecções do trato reprodutivo, bem como de 

hormônios, como estrógeno, prostaglandina, andrógenos, quinino, ocitocina. A 

administração hormonal tem como objetivo alterar as condições do útero, na 

tentativa de retorná-lo à sua condição original (OLIVEIRA et al., 2017).  

Conforme Lima (2009), cita a HEC- piometra pode ser classificada em quatro 

categorias (Figura 1), sendo que a mais leve não apresenta inflamação e os sintomas 

clínicos basicamente são ausentes. A hiperplasia de segundo estágio já ocorre com 

infiltrado de células plasmáticas, sendo a secreção vulvar o único sinal clínico visível. 

Na terceira fase apresenta sinais clínicos sistêmicos mais evidentes, podendo 

apresentar vômito e possível distensão uterina. Já no quarto e último estágio, é 

possível classificar em piometra aberta ou fechada, onde os sinais clínicos são 

visíveis. Na piometra aberta a cérvix se apresenta relaxada, permitindo a saída de 

fluido pela vagina e, assim, os cornos uterinos mantém-se em tamanho diminuído. 

Na piometra fechada, a cérvix permanece contraída, havendo marcada alteração do 

tamanho dos cornos uterinos e secreção mucopurulenta na luz do órgão.  
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Figura 1. Quadro de classificação das fases de HEC-piometra. (LIMA, 2009). 

 

Segundo Coggan et al. (2004), o principal microrganismo encontrado em 

fêmeas de pequenos animais com piometra é a Escherichia coli, com incidência de 

79,16% dos casos.  Esses dados foram obtidos de um estudo com amostras de 41 

cadelas confirmadas com a infecção, onde foram retiradas 82 amostras do conteúdo 

intra-uterino, utilizando-se 5 ml de cada corno uterino em cultivo com placas de Petri. 

Outras bactérias também foram encontradas, como Klebsiella pneumoniae subsp. 

pneumoniae com 2,7%, Staphylococcus schleiferi subsp. Coagulans igualmente com 

2,7%, entre outras. 

Ao encontro da infecção bacteriana, a Escherichia coli não faz parte da flora 

bacteriana normal do canal vaginal, mas estudos ultra-estruturais vêm 

demonstrando que este tipo bacteriano possui grande afinidade pelo endométrio e 

miométrio, fixando-se de forma estável na parede uterina e dificultando a eliminação 

pelo sistema de defesa local (GARCIA FILHO et al., 2012). 

Os órgãos genitais femininos são constituídos de forma análoga aos órgãos 

genitais masculinos, sendo divididos em órgãos que produzem os gametas e órgãos 

que são responsáveis pelo transporte e armazenamento dos gametas. Os órgãos 
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genitais femininos (Figura 2) incluem os ovários e as tubas uterinas pares, cornos e 

corpo do útero e o órgão copulatório, vagina, vestíbulo da vagina, cérvix e vulva. 

(KONING et al., 2016). 

A parede do útero tem três camadas: Endométrio, Miométrio e Perimétrio. O 

endométrio tem um epitélio cilíndrico simples, tecido conjuntivo frouxo com 

glândulas exócrinas tubulares. O miométrio tem três camadas de tecido muscular 

liso, uma perpendicular no meio de duas longitudinais e tecido conjuntivo entre elas 

onde tem também zona vascular. O Perimétrio possui camada serosa e adventícia, 

composta por tecido conjuntivo frouxo e normalmente está localizada perto da 

bexiga, sendo revestida pelo mesotélio (JUCÁ, 2011). 

Conforme KONING et al. (2016), em espécies carnívoras o útero se localiza no 

abdômen (Figura 3 e 5), em posição dorsal ao intestino delgado sendo composto por 

dois cornos delgados e longos os quais se divergem e alcançam os ovários em 

posição caudal aos rins. Uma estrutura interna é projetada para dentro do corpo 

uterino onde a mesma separa os cornos e não pode ser vista externamente. Na 

cadela e na gata, os ovários não mudam de posição desde seu local de 

desenvolvimento, permanecendo na parte dorsal do abdome caudal aos rins. O útero 

aumentado localiza-se no abdómen caudal, e pode deslocar os intestinos cranial e 

dorsalmente. A piometra aberta ou a ruptura uterina pode causar uma drenagem do 

útero suficiente para que o mesmo não seja evidenciado radiograficamente (WELCH 

et al. 2014).  

 

Figura 11. Anatomia do órgão reprodutivo de fêmea canina (KONNING et al. 2016) 
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Figura 12. Anatomia do órgão reprodutivo de fêmea felina. (KONING. et al. 2016) 

 

  

 

Figura 13. Fêmea felina com piometra, evidenciado na imagem o abaulamento 

abdominal e útero ocupando maior espaço dentro da cavidade abdominal. Figura 

adaptada pelos autores 
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Figura 14. Anatomia do órgão reprodutivo de uma fêmea canina. (KONING et al. 2016) 

 

 

Figura 15. Fêmea canina com piometra, evidenciado na imagem o abaulamento 

abdominal e útero ocupando maior espaço dentro da cavidade abdominal. Figura 

adaptada pelos autores 
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A piometrite ocorre em todas as espécies domésticas, sendo mais comum em 

cadelas e vacas. Em cadelas, é mais frequente nas nulíparas. Na cadela e na gata, a 

piometrite tende a ser aguda. Em vacas, a piometra é geralmente pós-parto ou 

póscoito, sendo a primeira mais grave e mais comum. Nesse processo inflamatório, 

a quantidade de exsudato purulento varia de 100 ml a 3 ou mais litros. Ambos os 

cornos uterinos se encontram dilatados e repletos de exsudato purulento (Figura 4 e 

6). A parede do útero mostra-se espessa e resistente, devido à fibrose do miométrio 

(FAGUNDES et al., 2003). 

Na piometrite em vacas, há quase sempre presença de um corpo lúteo 

persistente, o que é supostamente devido à lesão severa com perda de glândulas 

endometriais, onde ocorre a produção da prostaglandina, que é o agente luteolítico 

na vaca. Histologicamente, a piometrite caracteriza-se por infiltrado inflamatório de 

mononucleares (linfócitos e plasmócitos) e polimorfonucleares neutrófilos no 

endométrio, presença de exsudato purulento na cavidade uterina e no lúmen 

glandular, além de fibrose periglandular no miométrio. Na égua, a piometra é uma 

alteração associada à vaginite e à cervicite, e o agente é quase sempre o 

Streptococcus zooepidermicus, que inicialmente provoca vaginite, a qual progride 

para cervicite e endometrite. Normalmente o acúmulo de pus deve se à fibrose e à 

estenose do cérvix (FAGUNDES et al., 2003). 

A piometra, de acordo com Lima (2009) é uma importante e comum doença 

que acomete cadelas adultas e não castradas, provavelmente é a doença mais severa 

que atinge o trato reprodutivo e responsável por índice elevado de mortalidade 

quando não diagnosticada e tratada precocemente. Em animais com mais de nove 

anos a predominância da infecção pode chegar a mais de 60% e antes dos seis anos 

o aparecimento está relacionado com a administração de progesterona ou 

estrógeno. 

Conforme Fagundes et al. (2003), na cadela, existe uma relação complexa 

entre piometrite e hiperplasia cística endometrial, designado “complexo hiperplasia 

endometrial císticopiometrítico". Essa patologia é observada durante o diestro, ou 

seja, ela ocorre na fase em que os corpos lúteos encontram-se hormonalmente 

ativos, produzindo progesterona. O principal hormônio envolvido no 

desencadeamento da hiperplasia endometrial cística é a progesterona. 
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Experimentalmente, já foi observado que a administração de progesterona induz ao 

desenvolvimento do complexo. É conhecido o fato de que o complexo ocorre com 

maior frequência em animais velhos, sendo a maioria dos casos observados em 

cadelas com idades que variam entre sete a dez anos, do que em cadelas que nunca 

pariram. Outro aspecto importante é que o tratamento anticoncepcional à base de 

progestágenos, o que aumenta acentuadamente o risco de desenvolvimento do 

complexo.  

Em síntese, a lesão inicial na cadela é a hiperplasia endometrial resultante de 

estímulo progesterônico sobre o endométrio. Posteriormente, o órgão sofre invasão 

de bactérias (principalmente Escherichia coli) e o processo evolui para piometrite. A 

esse respeito, Dow (1958) propõe a seguinte classificação do complexo hiperplasia 

endometrial cístico-piometrítico: tipo I - quando há unicamente hiperplasia 

endometrial cística; tipo II- quando há infiltração de mononucleares (linfócitos e 

plasmócitos); tipo III- quando há exsudato purulento e infiltrado também de 

neutrófilos; e tipo IV quando há, predominantemente, exsudação purulenta e 

hipotrofia do endométrio. A piometra pode provocar a eliminação de um exsudato 

purulento através da vagina, nos casos e que o cérvix encontra-se aberto, ou pode 

ocorrer a ausência completa da eliminação de exsudato pela vagina quando o cérvix 

encontra-se fechado. A gata apresenta o complexo hiperplasia endometrial cístico-

piometrítico semelhante ao da cadela. De forma semelhante, também foi proposta 

uma classificação para esse processo: tipo I - ocorre hiperplasia endometrial cística, 

que não é acompanhada de alteração inflamatória do endométrio; tipo II- 

caracterizado por hiperplasia cística acompanhada de endometrite aguda; tipo III- 

hiperplasia cística é acompanhada de endometrite subaguda; tipo IV - caracterizado 

por endometrite crônica (FAGUNDES et al., 2003). 

Cadelas e gatas acometidas com HEC podem apresentar sinais clínicos como 

distensão abdominal, mucosas hipocoradas e corrimento vaginal. O diagnóstico da 

piometra é baseado com os sinais clínicos, se houver; histórico de vida, se realizou-

se administração de progestágenos e ocorrência do último cio; exames 

complementares também podem ser utilizados, como a ultrassonografia (SOARES, 

2019).                      
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3 MATERIAL (AIS) E MÉTODOS 

 

O projeto se desenvolveu no Centro de Castrações de Pequenos Animais do 

Município de Carazinho, Rio Grande do Sul. Os dados foram coletados do dia 17 de 

março até 23 de outubro de 2020, apenas nos procedimentos realizados no turno da 

tarde. Foi realizado o levantamento epidemiológico de fêmeas diagnosticadas com 

piometra, análises qualitativas do histórico de vida de cada animal e estudo 

anatomopatológico do órgão reprodutor feminino retirado dos animais com sua 

graduação. 

A iniciativa do projeto de castração tem ligação direta com o governo 

municipal de Carazinho, que visa o encaminhamento de animais para a castração de 

tutores que não possuem condições financeiras de atendimento particular, ou 

animais abandonados. A meta mensal de procedimentos realizados é de 160 animais 

entre caninos e felinos, sendo que nas fêmeas é empregada a técnica da 

ovariohisterectomia e nos machos a orquiectomia. 

As cirurgias são gratuitas para os tutores, sendo encaminhadas diretamente 

pelo Centro de Castrações, por protetoras cadastradas pelo COMBEA (Conselho 

Municipal do Bem-Estar Animal), ou animais que estejam abrigados em ONGs de 

proteção animal. A pessoa responsável pelo animal preenche uma ficha com seus 

dados pessoais e os do canino ou felino, onde então é marcada uma data para 

realização do procedimento. 

As castrações são marcadas para o turno da manhã, com a chegada do 

responsável do animal às 08 horas, ou para o turno da tarde com horário as 13 horas. 

Pede-se jejum de 12 horas para cada paciente. Por turno, quando caninos, realiza-se 

o procedimento em quatro cães entre fêmeas e machos, e quando felinos entre cinco 

gatos, podendo variar o número de pacientes. 

 Os animais ao chegam ao Centro de Castração no horário combinado, passam 

para a sala de atendimento, onde são pesados, identificados e avaliados fisicamente 

antes da cirurgia. Este processo é realizado pelo médico veterinário responsável, bem 

como a aplicação de um medicamento pré-anestésico, para que depois seja aplicada 

anestesia injetável, e o animal já é encaminhado para a sala de cirurgia.  

No processo pré-operatório é feita a tricotomia, posicionamento do animal, 
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antissepsia e colocação de campos. Na operação é feita a retirada do útero e ovários 

do animal, usando a técnica das três pinças, que consiste em: a incisão de 1cm 

caudal ao umbigo e foi estendida cerca de 3cm. Localiza-se o corno uterino com o 

dedo indicador e rompe-se o ligamento suspensor do ovário, com uma tensão caudal 

ao longo da parede corporal dorsal. A seguir, é feito uma abertura no mesovário, 

caudal ao complexo AV ovariano, onde se pinça o pedículo (AV) ovariano com três 

pinças hemostáticas (tipo crile, Hemostasia e incisão do pedículo, que é 

resseccionado entre a primeira (mais ventral) e a segunda pinça. É utilizado um fio 

absorvível (categute cromado 2-0) para todas as ligaduras. Aplica-se uma ligadura 

ao redor do pedículo, distal à terceira pinça (mais dorsal), que é removida à medida 

que se aperta a ligadura, de forma que ela repouse no sulco de tecido esmagado 

criado por essa pinça. Prende-se o pedículo com uma pinça de polegar e libera-se a 

pinça remanescente. Inspeciona- se o pedículo estava sangrando. Não havendo 

sangramento, recoloca-se o coto pelicular na cavidade abdominal. É feita a 

exteriorização do outro corno uterino, e, então, repete-se o procedimento de 

ovariectomia. A seguir, exterioriza-se o corpo uterino, localiza-se a cérvix, onde são 

colocadas três pinças hemostáticas (tipo Crile, 16cm de cumprimento), secciona-se 

o corpo uterino entre as pinças mais craniais e coloca-se uma ligadura transfixada 

em figura de 8 caudal à terceira pinça, que é removida antes do aperto dos nós. A 

parede abdominal é fechada em três camadas com os seguintes fios e padrões de 

sutura: fáscia/ linha alba (categute cromado 2-0, isolado simples), tecido subcutâneo 

(categute cromado 3-0, ziguezague) e pele (náilon 3-0, isolado simples) (Figura 7) 

(TUDURY et al., 2014). 
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Figura 7: Simulação de OSH pela técnica das três pinças no modelo sintético com a 
colocação das três pinças hemostáticas no pedículo. Fonte: Research Gate 

 
 

Após o procedimento, cada indivíduo, tanto canino ou felino, recebe um 

microchip que é implantado na região da nuca para identificação e comprovação da 

castração, logo, sendo encaminhado para o pós-operatório (Figura 8). A liberação de 

cada indivíduo é feita após cerca de quatro horas a partir da chegada no Centro de 

Castrações, não sendo realizada a internação no pós-operatório por questões de 

custo. 

Cada responsável recebe um certificado da microchipagem de seu animal e 

orientações de cuidado com o mesmo. A microchipagem se trata de um chip 

implantado na pele, um pequeno dispositivo com código numérico aonde contém os 

dados do animal. A utilização desse dispositivo auxilia na identificação na hipótese 

do animal fugir, ser roubado ou abandobado, o mesmo terá suas informações que 

servirão como leitura de dados, exemplo; endereço, telefone do tutor, características, 

doenças existentes. A aplicação consiste na limpeza do local, geralmente na região 

da nuca aonde será feita aplicação de maneira subcutânea com um aplicador e 

agulhas especiais, aonde a sua aplicação e rápida e sem dor (Figura 9) (BASSO, 

2019). 
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Figura 8: Microchip para animais já castrados. Fonte: Centro de Castrações de 
Pequenos Animais de Carazinho 
  

                

Como forma de pesquisa, fez-se o emprego de questionários aos tutores das 

fêmeas que foram encaminhadas para a castração e durante o procedimento 

cirúrgico foram diagnosticadas com piometra. O questionário solicitava o nome do 

tutor, cidade e bairro em que residia, telefone para contato e e-mail. Sobre as 

informações do animal, o nome, espécie, raça, idade, tipo de pelagem, peso. As 

perguntas eram as seguintes: 

1. O animal era de rua, já sofreu maus tratos? 

2. O animal recebeu algum método contraceptivo hormonal durante a 

vida? Com qual frequência? 

3. O animal já teve filhotes anteriormente? Quantas vezes? 

4. Já apresentou aborto ou fetos mortos? 

5. Animal diagnosticado com piometra: 

(   ) Antecipadamente a castração. Recebeu outra forma de tratamento  

(   ) Durante o procedimento  
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Figura 9: Microchip e aplicador. Fonte: Centro de Castrações de Pequenos Animais 
de Carazinho 
 
 

4 RESULTADOS 

 

Como forma de pesquisa, fez-se o emprego de questionários aos tutores das 

fêmeas que foram encaminhadas para a castração e durante o procedimento foram 

diagnosticadas com piometra, onde foram obtidos ao total 24 questionários com 

resultados. 

Em análise feita a partir dos dados coletados nos questionários aplicados, 

observou-se em sua grande maioria que os animais eram SRD (22) e apenas 1 da 

raça Pinscher e 1 da raça Collie. A idade dos animais teve grande variação sendo que 

até 1 ano de idade haviam 2 animais, entre 1-3 anos haviam 8 animais, 4-6 anos 

também haviam 8 animais, 8 anos apenas 1 animal e 5 animais com idade indefinida. 

Das espécies atendidas haviam 22 da espécie canina e 2 da espécie felina. Sobre a 

origem das fêmeas, 16 foram resgatadas em situação de rua ou de maus tratos e 

apenas 1 animal não era resgatado. Outros 5 animais não tiveram sua origem 

informada e 2 animais haviam sido adotados. 
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Das perguntas dirigidas aos tutores uma delas tratava-se da ocorrência de 

aplicação de método anticoncepcional hormonal durante a vida e com qual 

frequência, sendo que, a maioria das fêmeas foram submetidas a injeção anti-cio, 

contabilizando um total de 13 animais. Desses, 7 animais receberam a injeção 

apenas uma vez, 4 animais receberam 2 vezes, 2 animais receberam 3 vezes e apenas 

1 animal que recebeu por 6 vezes a administração de hormônios injetáveis para evitar 

o cio. Além disso, uma gata recebeu além da injeção administrada uma vez, 

supressores de cio oral que era oferecidos mensalmente pela tutora. Entretanto, 

observou-se que 5 animais nunca tiveram contato com estes métodos e que 5 

animais não tiveram seu histórico informado. Dentre estas fêmeas, 5 já haviam 

parido alguma vez, 14 nunca haviam parido e 5 não se tem informação a esse 

respeito. 

Das fêmeas encaminhadas para o procedimento cirúrgico de 

ovariohisterectomia, 22 animais foram diagnosticados com piometra no momento da 

cirurgia, e 2 anteriormente ao procedimento, sendo que esses, no exame físico pré-

operatório, apresentaram secreção mucopurulenta saindo da vulva e um estava com 

o abdômen distendido. 

 

Ilustrações, tabelas e quadros 

 

Quadro 1: Dados sobre a administração de anticoncepcionais 

 

Método Contraceptivo Quantidade injeção anti- cio: Oral 

Injeção: 13 animais 1 vez: 7 animais 1 animal 

Oral:1 animal e injeção 2 vezes: 4 animais  

Nunca: 5 animais 3 vezes: 2 animais  

Não informou: 5 animais 6 vezes: 1 animal  

* Uma gata recebia supressor de cio oral mensais, a mesma recebeu uma vez injeção  

Fonte: Centro de Castrações de Pequenos Animais de Carazinho. 
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Gráfico1: raças dos animais envolvidos na pesquisa 

 

 

Fonte: Centro de Castrações de Pequenos Animais de Carazinho. 

 

Gráfico 2: Utilização de contraceptivos 

 

 

Fonte: Centro de Castrações de Pequenos Animais de Carazinho. 
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Por questões econômicas, exames mais elaborados que seriam indicados no 

pré-operatório não são realizados, sendo assim, comumente as patologias são 

diagnosticadas durante o procedimento, salvo aqueles animais que denotam 

sintomatologia, geralmente encontrada durante o exame pré-cirúrgico e anamnese.  

Durante os trabalhos realizados no Centro de Castrações, notou-se com 

grande frequência cadelas e gatas apresentando casos clínicos de piometra (Figura 

10 a 14). Portanto, realizar um estudo avaliativo de cada animal tornou-se 

conveniente, levando em consideração alguns fatores, com a ajuda do tutor do animal 

e suas respostas a dadas perguntas, como por exemplo, se o animal era de rua ou 

teve histórico de maus tratos; se já recebeu algum método contraceptivo hormonal, 

e se sim com qual frequência; se já teve filhotes; histórico de vermifugação e 

vacinação, e se a piometra foi diagnostica anteriormente ou durante a castração. 

 

 

 

Figura 10: útero canino acometido com HEC. Fonte: Centro de Castrações de 
Pequenos Animais de Carazinho 
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Figura 11: útero canino acometido com HEC. Fonte: Centro de Castrações de 
Pequenos Animais de Carazinho 

 

 

Figura 12: útero felino acometido com HEC. Fonte: Centro de Castrações de Pequenos 
Animais de Carazinho 
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Figurara 13: canina apresentando corrimento mucopurulento típico da HEC- piometra 
aberta. Fonte: Centro de Castrações de Pequenos Animais de Carazinho 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 
Figura 14: felina apresentando corrimento mucopurulento típico da HEC- piometra 
aberta. Fonte: Centro de Castrações de Pequenos Animais de Carazinho  
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Notou-se por parte dos tutores a ausência de informação sobre os benefícios 

da castração já que é a melhor maneira de prevenir gestações indesejáveis além de 

doenças do trato reprodutivo, e os problemas atribuídos a métodos contraceptivos 

são quase desconhecidos por partes dos tutores que encaminharam seus animais 

ao Centro de Castrações. 

Observou-se ainda a negligência por parte dos tutores, os quais muitas vezes 

optam por realizar a injeção contraceptiva ao invés de acompanhar o pós cirúrgico 

ou acharem desnecessária a castração, ou a escolha pelos métodos contraceptivos 

muitas vezes está associada a falta de recursos financeiros, sendo a injeção o meio 

mais barato para realização do controle populacional dos animais. 

Uma das formas de conscientização seria por meio dos médicos veterinários 

se impor a respeito do assunto, através de campanhas, políticas públicas, restrição 

de venda de medicamentos contraceptivos, o uso de informação ajudará na 

diminuição do uso indiscriminado de contraceptivos em cadelas e gatas. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O levantamento das informações leva a conclusão que o elevado número de 

animais que receberam métodos hormonais anticoncepcionais e animais com idade 

superior a 3 anos, e que já apresentaram o primeiro ciclo estral tiveram maior relação 

com a Hiperplasia Endometrial Cística- piometra em cadelas e gatas que foram 

castradas no Centro de Castrações de Pequenos Animais de Carazinho, Rio Grande 

do Sul. 

A falta de informação de tutores sobre os riscos que a aplicação de métodos 

hormonais, com o intuito de interferir no ciclo de ovulação de fêmeas, traz riscos para 

a saúde das mesmas, até porque além da piometra, há outras doenças que podem 

ocorrer por serem influenciadas pela ação hormonal.  
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Resumo 

O crescente aumento da população mundial exige da agricultura uma eficiência cada 

vez maior na produção de alimentos, a fim de atender essa demanda. O complexo 

soja vem ao encontro desse crescimento, expandindo cada vez mais a área plantada 

e, consequentemente buscando melhorias na qualidade das operações, incidindo 

diretamente no aumento da produtividade e no retorno econômico da atividade. Com 

isso, um dos fatores a ser monitorado é a colheita mecanizada da soja, sendo que 

normalmente é realizada sem que haja um controle efetivo e análise das possíveis 

perdas ocorridas e se estas estão dentro dos padrões aceitáveis. O objetivo deste 

trabalho foi estimar as perdas ocorridas durante a colheita pela colhedora em 

diferentes velocidades de descolamento e desníveis do terreno em área de cultivo 

comercial. O delineamento experimental foi de blocos casualizados em fatorial 3x2, 

com 3 repetições. Os tratamentos avaliados foram:  declividades do terreno (área 

plana de 1°, com declividade média de 15° e com declividade acentuada de 34°) e 

velocidade de deslocamento da colhedora (4 e 6 km h-1). As menores perdas foram 

observadas no terreno mais plano, e com a menor velocidade. Na declividade de 34° 

não houve diferença significativa no comparativo das velocidades, devido a mudança 
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no sentido da colheita em relação ao terreno, pois em aclive não era possível realizar 

a colheita. 

Palavras-chave: Produtividade. Qualidade operacional. Nível de perda 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos a cadeia produtiva da soja tem apresentado crescimento 

contínuo e gradativo ocasionado por diversos fatores, sobretudo aqueles 

relacionados à tecnologia e ao mercado. Segundo o relatório divulgado pela CONAB 

(2020), a produção mundial de soja para a safra 2019/2020 ficou estimada em 347,04 

milhões de toneladas, sendo 4,36% menor que a safra anterior que ficou em 362,87 

milhões de toneladas, um aumento de 8,01% se comparado com a safra 2017/2018. 

Diante de tal conjuntura, o Brasil se destaca na safra 2019/2020 como o maior 

produtor mundial da oleaginosa, com 35,44% da produção mundial, tendo como 

segundo lugar os Estados Unidos, que detém de 32,54% de toda a produção mundial 

e em terceiro lugar a Argentina, que possui 14.98% de toda a soja produzida no mundo 

(CONAB, 2020). No Rio Grande do Sul (RS), a tendência de aumento da área plantada 

dos últimos anos se confirma, atingindo 9.014,5 mil hectares, a maior área semeada 

da série histórica (CONAB, 2020). Esse aumento dá-se pelo alto valor comercial 

agregado sobre o grão, larga escala de consumo e liquidez de mercado.  

Diante disso, a colheita constitui um ponto importante na produção de soja, 

principalmente pelos riscos em que está sujeita a lavoura (EMBRAPA, 2001). Segundo 

Mundstock (2005), a colheita deve iniciar tão logo a cultura atingir o estádio de 

maturação plena, a fim de evitar perdas quantitativas e qualitativas do produto. 

Ainda, segundo levantamento realizado pela Embrapa (2001), as perdas 

consideradas aceitáveis são no máximo de 60 kg ha-1 (1 sc ha-1) a uma velocidade 

de 4 a 6 km ha-1.  

O objetivo deste estudo é avaliar as perdas ocorridas na colheita mecanizada 

da soja, sendo essa elaborada a partir da hipótese de que a velocidade de 

deslocamento da colhedora e a declividade do terreno influenciam de forma ativa nas 

perdas ocorridas em lavouras da região norte do Rio Grande do Sul, situada entre a 

transição do Planalto Médio para a Serra Gaúcha. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 As lacunas ainda existentes referentes a interferência da colheita mecanizada 

da soja requerem mais pesquisas sobre o tema e, para tal, deve-se conhecer de forma 

clara as características da cultura, a realidade das áreas produtivas, bem como as 

principais perdas que ocorrem durante o processo. 

 

2.1 CARACTERIZAÇÃO DA SOJA 

 

A soja (Glycine max L.) é uma planta da família das leguminosas originária da 

Ásia e que foi domesticada há cerca de 4500 - 4800 anos na região com o objetivo 

de utilizar o grão na dieta humana (MUNDSTOCK e THOMAS, 2005). No Brasil, a 

difusão da cultura teve início em 1882 no estado da Bahia, seguido por São Paulo em 

1891, chegando ao RS em 1914, porém, somente a partir da década de 1960 que 

surgiram as primeiras lavouras comercias de soja em território gaúcho (LOPES, 

2013).  

A partir daí, com a grande demanda por óleo e proteína em todo o mundo, a 

soja expandiu-se diante da avidez de mercado por alimento energético e proteico, 

ocasionando um aumento da área cultivada, com introdução de cultivares adaptadas 

ao clima do RS e a melhoria das condições químicas dos solos, proporcionando com 

isso, aumento constante da produtividade (MUNDSTOCK e THOMAS, 2005). 

Amplamente difundida devido as suas variadas formas de utilização, a soja 

apresenta papel importante para a economia brasileira (CONAB, 2016). Além de rica 

em proteínas de elevada qualidade, 38 a 39% e, sendo utilizada como fonte de 

proteína na produção animal, apresenta também significativo teor de óleos, 18 a 19%, 

sendo também alternativa na produção de biocombustíveis (ANDRIGUETTO, 1981). 

 

2.2 SOJA NO CONTEXTO DE PRODUTIVIDADE 

 

Atualmente, a soja está inserida economicamente, no contexto mundial e 

nacional, como um dos principais produtos agrícolas. No Brasil, ela é a principal 

cultura em expansão de área e volume de produção (CONAB, 2016).  
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Segundo análise realizada por Neto (2017), o Brasil, ao longo dos últimos 40 

anos, obteve uma forte expansão em área cultivada, ao passo que a produtividade 

não obteve o mesmo comportamento. Na safra 1976/77, a área cultivada era de 6.949 

milhões de hectares, passando a 36.949 milhões de hectares na safra de 2019/2020, 

enquanto a produtividade saiu de um patamar de 1.748 kg ha-1 em 1976/77 para uma 

média de 3273 kg ha-1 em 2019/2020. Ou seja, enquanto a área plantada obteve um 

crescimento de 431,7% durante esse período, a produtividade avançou 87,2% em 42 

anos. 

Segundo a CONAB (2020), na safra 2019/2020 o Brasil apresentou um 

incremento de 3% na área plantada, saindo de 35,874 milhões de hectares na safra 

2018/2019 para 36.949 milhões de hectares, na atual. A produção nacional atingiu 

120,9 milhões de toneladas, recorde histórico, representando um aumento de 5,1% 

em relação ao exercício anterior. Ainda segundo a CONAB (2020), esses números 

foram possíveis mesmo com o impacto que a estiagem ocasionou no estado do RS.  

Por exemplo, na última safra, o estado enfrentou uma das maiores estiagens 

da história, o que ocasionou uma quebra significativa de safra, ocasionando uma 

redução de aproximadamente 43% na produção de soja se comparada com a safra 

2018/2019, da qual o estado havia conquistado o segundo lugar no ranking dos 

estados brasileiros, com uma produção de 19,1 milhões de toneladas, a maior já 

verificada no estado. Porém, a safra 2019/2020 rendeu apenas 11,2 milhões de 

toneladas para o RS (IBGE, 2020).  

O Mato Grosso, mantém a liderança como maior produtor com 34,8 milhões 

de toneladas, seguido pelo Paraná, com uma produção de 20,8 milhões toneladas 

(IBGE, 2020). Esse destaque no mercado produtor de soja deve-se a emprego de 

novas tecnologias de plantio e manejo de solo, além do melhoramento genético e 

transgenia.  

Os principais municípios produtores encontram-se no norte-noroeste do RS 

(ATLAS, 2018). O município de Casca, localizado na região norte do RS, tem a cultura 

da soja como principal cultura plantada em área, com 8700 hectares no ano de 2018, 

com uma produção total de 28.080 toneladas e uma produtividade média de 3.900 

kg ha-1, isso corresponde a uma produtividade 15% superior à média do Estado que 

é de 3.385 kg ha-1 (IBGE, 2018). Segundo a EMATER (2020), na safra 2019/2020 o 
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município mantém a área de 8700 hectares, porém enfrenta uma das maiores secas 

da história, com redução significativa na produtividade. Confirmando a expectativa 

da EMATER (2020), na safra 2019/2020 o município de Casca atinge uma área de 

9000 hectares de soja plantados, diante da redução das áreas com cultivos de milho 

e com a abertura de novas áreas produtivas.  

 

2.3 PERDAS NA COLHEITA 

  

Segundo Brabosa e Shmitz (2015), ligado com as altas produtividades, alto 

valor econômico e liquidez de mercado da cultura, encontram-se números 

significativos de perdas, relacionadas a pré-colheita, colheita, transporte e 

armazenagem destes grãos. O autor ainda afirma que estimativas apontam perdas 

de aproximadamente 12,5% do total de soja que é produzida no País, destas, 4% estão 

relacionados a perdas de pré-colheita e colheita.  

Sales e Constantin (2000), citado por Campos et al. (2005), afirmam que a 

perda com a colheita da soja no Brasil chega a aproximadamente 1,5 milhão de 

toneladas. Mesquita et al. (1998), também citado por Campos et al. (2005), dizem que 

podem ocorrer perdas significativas com a quebra de grãos, representando de 1,7% 

a 14,5% das perdas da colheita. Estudos da Embrapa Soja indicam que as perdas 

ocorridas durante a colheita mecanizada da soja podem ultrapassar dois sacos por 

hectares, enquanto o referencial de tolerância é de apenas um saco por hectare 

(FERREIRA et al., 2007).  

Pinheiro Neto e Gamero (2000), citado por Toledo et al. (2008), afirmam que a 

redução das perdas na colheita mecanizada de grãos só será possível se 

conhecermos as origens dela, sejam quantitativas ou qualitativas. Segundo Toledo 

et al. (2008), dentre os muitos fatores que podem influenciar nas perdas estão a 

velocidade de deslocamento e a declividade do terreno. 

 

2.3.1 Relação com a velocidade 

 

O processo produtivo da soja pode ser totalmente mecanizado e a regulagem 

das colhedoras é um dos pontos mais importantes, pois deve estar adequada a 
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cultura, a umidade presente nos grãos e a velocidade de deslocamento no momento 

da colheita (CHIODEROLI et al. 2012). 

Ferreira et al. (2007) observou que as perdas podem ser parcialmente evitadas 

através de um monitoramento rigoroso das velocidades de trabalho da colhedora e 

aferição regular dos mecanismos de trilha, limpeza e separação, pois essas perdas 

influenciam diretamente no lucro final para o produtor.  

Pesquisa realizada por Chioderoli et al. (2012) constata diferenças quanto às 

perdas quantitativas em função das velocidades de deslocamento, afirmando que 

para menores velocidades ocorreram as maiores perdas. Mesquita et al. (2006), 

citado por Chioderoli et al. (2012), afirmam que velocidades na faixa de 4,5 a 5,5 km 

ha-1 são as que resultam em menores perdas na colheita. Ferreira et al. (2007) em 

seus experimentos afirmam que com o aumento da velocidade de colheita ocorre 

aumento nas perdas, tornando-se mais expressivas em velocidades superiores a 7 

km h-1.  

 

2.3.2 Relação com a declividade – tipo de colhedora 

 

Um dos fatores que pode influenciar nas perdas quantitativas na cultura da 

soja no momento da colheita é a declividade do terreno, por se tratar de uma área de 

estudo localizada numa região de declive acentuado, em transição com a Serra 

Gaúcha, destaca-se a importância de estudos nesse sentido. Entretanto, não foram 

encontrados na literatura estudos que comprovem isso para a cultura da soja.  

Além da declividade do terreno, estudos indicam que o sistema de trilha axial 

ou convencional influencia diretamente nas perdas ocasionadas no momento da 

colheita.  

Compagnon et al. (2012, p.220) em seus estudos afirmam que:  

 

“Colhedoras axiais permitem a redução dos índices de perdas em relação às 

colhedoras tangenciais, pois possibilitam que o material colhido permaneça mais 

tempo dentro da máquina, melhorando a eficiência do sistema de trilha. Como o 

tempo para a trilha no sistema axial é maior, a distância entre os elementos de 

fricção pode ser aumentada, resultando, em geral, em menores perdas. ” 
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Segundo Cunha et al. (2009a), as colhedoras com sistema de trilha axial 

apresentam como diferencial a redução de índices de danos mecânicos, 

principalmente para colheita de sementes, se comparadas com as colhedoras com 

sistema de trilha com alimentação tangencial, pois o material das axiais entra no 

sentido do eixo do cilindro, reduzindo os danos mecânicos nas sementes.  

O sistema de trilha convencional consiste em menor tempo de permanência 

do material na seção de trilha, gerando impactos mais agressivos. Contudo, no 

sistema de trilha axial, o material a ser trilhado se desloca na direção paralela ao eixo 

do cilindro de trilha, necessitado de maior tempo para a separação e gerando 

impactos menores a sementes (CUNHA et al., 2009b).  

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente trabalho foi realizado em propriedade rural de Odali De Carli, 

localizada na Linha 18 Panisson, pertencente ao município de Casca, situado no norte 

do estado do Rio Grande do Sul, a uma altitude de 660 metros. O solo da área é 

classificado como Latossolo Vermelho Distrófico (STRECK et al., 2018). A coleta de 

dados foi realizada na safra 2018/2019. 

Para avaliação foi utilizado delineamento experimental em blocos 

casualizados em esquema fatorial 3x2 com 3 repetições. A amostragem se deu em 

uma área de aproximadamente 40 hectares, com diferentes declividades do terreno. 

Os tratamentos foram:  declividades do terreno (área plana com declividade de 

apenas 1°, com declividade média de 15° e com declividade acentuada de 34°) e 

velocidade de deslocamento da colhedora (4 e 6 km h-1). As declividades foram 

medidas com uso de aparelho de nível.  

A colheita foi realizada em aclive com uma colhedora auto propelida da marca 

John Deere®, modelo S440, ano/modelo 2018/2019 com rotor TriStream que possui 

um design levemente cônico na área de trilha para a melhor qualidade de grãos da 

categoria e as aletas espirais ao redor do rotor guiam o material através da área de 

trilha e separação em um efeito de puxar e soltar para melhorar o desempenho, motor 

com regulador isócrono que mantém a rotação do motor constante, com potência de 

175 kW (238 CV) a 2400 rpm. O sistema de limpeza tipo Dyna-Flo Plus com pacote 
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de agitadores que permite capacidade extra da peneira em condições de terrenos 

desnivelados e reduz a quantidade de perda de grãos, aumentando a produtividade 

da colheitadeira. Divisores e agitadores mantêm uniforme a quantidade de material 

(grãos e palha) distribuído por toda a área da peneira superior, em qualquer condição 

de terreno.  

Para a determinação de perdas foram utilizadas armações retangulares, 

construídas com duas barras metálicas e dois cordões de náilon, com medidas 

ajustáveis para obter a mesma largura da plataforma de corte da colhedora em 

estudo, mantendo-se a área interna de 2,0 m² (MESQUITA et al., 1998). Todos os 

grãos presentes dentro da área da armação foram coletados e pesados (Figura 1). 

Foram observadas perdas naturais anteriores a colheita, ocasionadas por debulha 

natural ou evento climático anormal. A perda na plataforma de corte não foi avaliada, 

pois a coleta se deu em lavoura de produção comercial – assim não afetando a 

capacidade de campo operacional.  

 

 

Figura 1: Coleta de grãos para avaliação de perdas. Fonte: Autores 

 

Os dados obtidos foram analisados quanto à homocedasticidade (teste de 

Hartley) e à normalidade (teste de Shapiro-Wilk). Posteriormente, procedeu-se a 

análise da variância (ANOVA) de duas vias, com o objetivo de quantificar os efeitos 

de cada declividade nas duas velocidades de colheita. Quando detectada interação 

significativa procedeu-se o seu desdobramento (declividade dentro de cada 
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velocidade de colheita). Subsequentemente, os tratamentos foram comparados pelo 

teste de Tukey (p <0,05). 

 

4 RESULTADOS 

 

Em relação a perda de grãos de soja quando a colheita foi realizada em 

distintas declividades do terreno e velocidades de deslocamento da colhedora, foram 

visualizadas diferenças entre os tratamentos avaliados. Quando a velocidade de 

deslocamento da colhedora foi de 4 km/h, a maior perda foi na declividade de 15°, 

sendo essa superior em 43 e 70% comparativamente as declividades de 34° e 1°, 

respectivamente, diferindo significativamente das mesmas.  Para a velocidade de 

deslocamento da colhedora de 6 km/h, as maiores perdas foram verificadas com 

declividades de 1 e 15°, sendo essas de 158 e 168 kg ha-1, respectivamente, diferindo 

da declividade de 34°. Quando comparada a perda para cada declividade nas duas 

velocidades de deslocamento da colhedora, verificou-se que para as declividades de 

1 e 15° houveram diferenças significativas conforme foi alterada a velocidade, com a 

maiores perdas ocorrendo na velocidade de 6 km/h.  Entretanto, não houve diferença 

para a declividade de 34°, ou seja, a velocidade de descolamento não influenciou de 

maneira significativa (Figura 2). 
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Figura 2 – Perda de grãos de soja submetidos a colheita em diferentes declividades 
do terreno e velocidade de deslocamento da colhedora 
 

Nota: Colunas dentro da mesma velocidade de deslocamento da colhedora 

seguidas pela mesma letra minúscula, não são significativamente diferentes ao nível 

de p < 0,05 pelo teste Tukey. Os símbolos * e n.s. significam diferença significativa ao 

nível de p < 0,05 e não significativa, respectivamente, para uma determinada 

declividade (colunas na mesma cor) entre as velocidades de deslocamento da 

colhedora. Fonte: Autores. 

De modo geral, superfícies mais planas ocasionam menores índices de perda, 

principalmente em velocidades consideradas ideias para colheita que é de 4,5 a 5,5 

km/h. Ainda, nota-se que na declividade de 34°, a velocidade de deslocamento não 

influenciou a quantidade de perdas, pois o sentido de colheita foi alterado comparado 

com os demais tratamentos, tendo em vista que no sentido aclive não conseguiria 

colher devido ao alto grau de declividade. Além disso, o aumento da velocidade 

aumenta o nível de perdas independente da declividade do terreno, devido à 

sobrecarga nas peneiras e a palhada dificulta a limpeza dos grãos.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A velocidade de deslocamento influencia diretamente nas perdas da colheita 

de soja, sendo que quanto maior a velocidade, maiores serão as perdas. 

Adicionalmente, a declividade do terreno também influencia nas perdas, sendo que 

quando aumentamos para grau próximo a 34°, esta já não traz tanta influência, pois 

muda-se também o sentido de corte em relação ao terreno. 
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Resumo 

A formação acadêmica do curso de Medicina Veterinária exige que os alunos possam 

concluir a graduação com toda a base teórica e a experiência prática, para realizar 

procedimentos clínicos e cirúrgicos; para isso, necessitam de uma base técnica com 

treinamento prático para poder realizar esses procedimentos em sua carreira 

profissional, sem esquecer do princípio ético onde não se deve causar dano algum 

aos envolvidos: Professores, acadêmicos e animais não humanos. As várias 

repetições realizadas por acadêmicos e professores no treinamento prático de 

palpação transretal em fêmea equina, poderia causar enormes prejuízos ao animal 

não humano, podendo até levar a óbito. Tendo como base estes dados objetivou-se 

por meio deste pré-projeto, a elaboração de um projeto e confecção de um manequim 

para palpação retal, simulando uma fêmea equina, que será fabricado com materiais 

de baixo custo e até mesmo recicláveis, o corpo será feito com um tambor de plástico 

de 200 litros, para confecção do ânus e reto será utilizado tecido lycra, as pregas 

intestinais serão confeccionadas com o auxílio de linha de costura e elástico, e assim 

ocorrerá com o demais órgãos. 

Palavras-chave: Medicina Veterinária. Treinamento prático. Palpação transretal. 

Equinos. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O curso superior de Medicina Veterinária é um curso muito amplo que exige 

que os acadêmicos realizem uma grande doação de tempo em estudo para conseguir 

o conhecimento necessário para atender as diferentes espécies animais que 

contemplam o âmbito da medicina veterinária. Se espera que ao final do curso estes 

acadêmicos possam estar aptos a realizar os diversos procedimentos clínicos e 

cirúrgicos; sendo assim, além de um aprofundamento teórico necessitam de 

treinamento prático. Para isso acontecer de forma satisfatória devem ser levados em 

consideração dois principais pontos: em primeiro lugar a parte técnica, onde o 

acadêmico, ao concluir o curso, possa desenvolver corretamente as técnicas clínicas 

propostas no curso de graduação. Já o segundo ponto envolve a questão da bioética, 

onde ao realizar o treinamento prático, não cause danos algum aos envolvidos, sendo 

eles professores, alunos ou animais não humanos, livrando-os de qualquer 

sentimento de dor, desconforto, constrangimento e estresse físico e/ou psicológico 

(CAPILÉ, 2015). 

Segundo Pache (2016), os anatomistas Alemaeon (500 aC), Herophilus (330-

250 aC) e Erasistratus (305-240 aC), com o propósito de observar estruturas e formar 

hipóteses de como se dava o funcionamento dos organismos animais não humanos, 

realizavam vivissecções e dissecação. Já em tempos mais modernos, marcados pela 

instrumentalização do sentido das coisas e com um pensamento de 

antropocentrismo, René Descartes (1596-1650), na obra Le Discours de la Méthode 

justificava a exploração e o uso de animais nos mais diferentes experimentos, 

afirmando que os animais eram autômatos ou máquinas destituídas de sentimentos, 

onde os ganidos de cães seccionados vivos e conscientes, tinham uma interpretação 

não de sentimento de dor, mas sim de um ranger de uma máquina qualquer (PACHE, 

2016; DESCARTES, séc.XVII).  

Passados alguns anos do pensamento de René Descartes, surge uma 

argumentação de Voltaire (1694-1778), em que ele apresentou uma visão oposta na 

obra Tratado sobre a Tolerância, como poderia um animal apresentar todo o aparato 

anátomo-fisiológico tão semelhante ao nosso que é capaz de sentir dor, e mesmo 

assim não sentir dor, seria improvável tamanha contradição na natureza (PACHE, 
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2016; VOLTAIRE, 1993). Segundo Paixão (2001), a partir deste argumento surge o que 

constitui hoje uma das bases do movimento antivivisseccionista, pois se os animais 

são tão semelhantes aos humanos não deveriam servir como modelos para estudos, 

entretanto as muitas semelhanças físicas e psíquicas mereceriam a mesma 

consideração moral, onde a dor e a crueldade costumam ser evitadas. 

No Brasil, a partir da década de 90 surgiram maiores preocupações com o bem-

estar animal, tanto na pesquisa quanto no uso didático com o surgimento da Lei de 

Crime Ambiental (BRASIL, 1998), havendo assim penalizações quanto ao uso de 

animais em experimentos onde ocorra estimulo à dor. Porém, somente em 2008, com 

a Lei Nº 11.794, regulamentada pelo Decreto nº 6.899 de 2009, fica estabelecido como 

se daria o uso cientifico e didático de animais e quais os procedimentos poderiam ser 

realizados; para isso há a necessidade de criar um Comitê de Ética no Uso de Animais, 

que tem por responsabilidade a avaliação de protocolos a serem utilizados em 

pesquisas ou aulas (LIMA et al., 2018). 

Com o crescente reconhecimento da senciência animal nas últimas décadas, 

métodos alternativos passaram a ser utilizados para uso didático, substituindo o uso 

de animais, favorecendo e valorizando a educação humanitária, inovando e 

proporcionando aos acadêmicos o mesmo rigor pedagógico, mas sem causar 

prejuízos aos animais (CAPILÉ, 2015). Estes métodos alternativos são compostos por 

várias técnicas, podendo ser utilizados manequins, modelos anatômicos, vídeos e 

programas computadorizados com simulações de técnicas virtuais, podendo ser 

realizado com simples métodos de observação de procedimentos em clínicas 

veterinárias ou em abrigos com animais reais (GEBARA, 2015). 

No presente trabalho nos empenharemos em produzir o manequim de uma 

fêmea equina, utilizando materiais com a mesma textura anatômica dos órgãos do 

sistema reprodutivo da fêmea em questão. Nosso intuito é que este manequim possa 

ser utilizado para treinamento de palpação transretal, e por ser um manequim os 

acadêmicos poderão realizar o treinamento efetuando várias repetições. 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para confecção do manequim da fêmea equina para palpação retal, será 

utilizado materiais preferencialmente recicláveis, de baixo custo e de fácil 

manipulação, entretanto materiais que proporcionem a manutenção das estruturas 

semelhantes ao animal in vivo, e que possibilitem resistência para que possam ser 

realizadas as aulas nesse manequim. 

O corpo da égua será feito de tambor plástico de 200 litros. (Foto 1). Adaptado 

de Azevedo et al. (2019), para confecção do ânus e reto, será feita a utilização do 

tecido lycra. Adaptado de Romani (2016), o tecido lycra será utilizado devido à sua 

elasticidade e capacidade de retorno à forma original. Assim como para fixação e 

modelamento do tecido será utilizado linha de costura para formar as pregas 

intestinais e elásticos para fixação e junção do reto e do sistema reprodutor ao corpo 

do animal (tambor). O reto será acomodado mais à esquerda como descrito por 

(GETTY, 1986), o ânus será elaborado com costura oca que acomodará elásticos a 

fim de formar a prega anal, a parte externa, cobrindo os elásticos será confeccionada 

com couro sintético com intuito deste tipo de tecido oferecer alguma resistência a 

introdução da mão do examinador proporcionando assim uma experiência mais 

realista. O furo no tambor será realizado com diâmetro de aproximadamente 15cm, 

na posição dorsal, o períneo será confeccionado com látex liquido. (Foto 2). O útero e 

os cornos uterinos serão fixados com uma faixa continua mas não esticada, 

formando ondas na parede dorsal do tambor a fim de representar o ligamento largo 

do útero.  
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Foto 1: Tambor plástico, com cavalete 

 

 

                           Foto 2: Vista posterior do manequim 
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Para a formação do aparelho reprodutor feminino será utilizado látex liquido 

inserido em um molde de espuma expansiva, a espuma posteriormente a secagem do 

látex será retirada permanecendo o látex no formato da vulva e vagina. A cérvice será 

confeccionada utilizando-se balão contendo massa de modelar e uma geleia 

modeladora utilizada como brinquedo infantil que dará o aspecto leve de transição 

entre vagina cérvice e útero, podendo ser moldada e representar anatomicamente a 

cérvice, o corpo uterino. Os cornos uterinos serão feitos de borracha de câmara de 

motocicleta, para proporcionar elasticidade compatível com os tecidos naturais de 

um animal vivo, já os ovários serão confeccionados com balões contendo massa de 

modelar no interior, e massa moldada em formato arredondado para assim simular 

os folículos.  

Os métodos utilizados para confecção serão métodos manuais, com recortes 

e conexões nos tecidos para criar o formato anatômico de cada estrutura. Assim 

como adequar as estruturas ao corpo do manequim, deixando-as em seu 

posicionamento adequado. O posicionamento dos órgãos no tambor será baseado 

em figuras de livros e estudos anatômicos, para fixação dos órgãos ao tambor será 

utilizado silicone e para a união entre um órgão e outro faremos costuras no intuito 

de suavizar as transições, deixando-as o mais parecido possível com o natural. 

Também será anexado à estrutura um suporte em formato de cavalete para manter o 

manequim em posição. Além disso será aberta uma espécie de janela lateral no 

tambor para que o professor e outros alunos que não estejam palpando o manequim 

possam visualizar quais as estruturas estão sendo palpadas. (Foto3). 
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Foto 3: Janela lateral para visualização das estruturas palpadas 

 

 

3 RESULTADOS 

 

A união da teoria com as atividades práticas proporcionam um aprendizado 

sem igual, porém para isso ser possível quando está se falando de um curso superior 

de medicina veterinária envolve muito mais que objetos e estruturas, envolve animais 

não humanos, tornando as aulas práticas mais cautelosas e burocráticas, tendo um 

cuidado muito grande para que não haja nenhum tipo de dano aos envolvidos. Por 

isso que a utilização de métodos alternativos para que haja esta junção da teoria com 

as atividades práticas está cada vez mais difundida, além de reduzir os riscos de 

acidentes proporcionam um conhecimento extra aos alunos, tanto aos envolvidos no 

projeto, quanto aos demais colegas, que posteriormente irão poder utilizar do método 

em questão para estudo e treinamento. 

A utilização dos métodos alternativos para o estudo da medicina veterinária 

tem se mostrado muito eficiente, proporcionando um aprendizado igual ou até 

mesmo superior de quando utilizado somente animais não humanos vivos, 

permitindo que os acadêmicos consigam realizar diversas repetições sem que aja a 

possibilidade de causar algum dano, no caso se fosse organismo vivo envolvido na 
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atividade. A criação de réplicas de órgãos, membros, e ou até mesmo de animais 

inteiros com utilização de material sintético, permite a manipulação, proporciona a 

habilidade tátil, e passa maior segurança aos acadêmicos para poder entrar em 

contato com um organismo vivo. 

Se faz necessário um mínimo de conhecimento anatômico, fisiológico e de 

ligação com outras estruturas para que se possa chegar a um diagnóstico, ao realizar 

a palpação retal (AZEVEDO et al., 2019). Para a criação deste manequim de palpação 

retal em éguas vazias, foi necessário um estudo prévio de sistema digestório e 

sistema reprodutivo de uma fêmea equina, juntamente com o funcionamento 

fisiológica da mesma. 

A escolha do material que iria ser utilizado para fabricação do manequim, 

juntamente com a confecção de cada órgão envolvido tanto na porção final do 

sistema digestivo, quanto para todo o sistema reprodutivo da fêmea equina, 

juntamente com a montagem destes órgãos dentro da cavidade abdominal, ou seja, 

dentro do tambor de 200 litros, talvez tenha sido o maior desafio em nosso projeto, 

pois ele nos desafiou a ter que estudar mais, voltar a ver imagens de anatomia 

topográfica, a encontrar a consistência que se assemelha ao tecido ou órgão que ali 

estava sendo representado. Após a fabricação e montagem de todas as peças, 

apareceu a principal contribuição de nosso projeto, a palpação às cegas, onde todo o 

conhecimento adquirido dentro de sala de aula é posto à prova, levando o acadêmico 

a buscar em sua memória as imagens das estruturas, e qual estrutura está sendo 

sentida em um simples toque dos dedos. 

Além da palpação às cegas, o manequim permite que enquanto um acadêmico 

realize a palpação retal os demais acadêmicos e professores possam estar 

visualizando através de uma abertura na lateral, em forma de uma janela, qual 

estrutura o acadêmico está tocando. A vulva e ânus que foram confeccionadas com 

látex permitem uma elasticidade e constrição, onde se assemelha com a encontrada 

in vivo. 

A utilização deste manequim em aulas práticas terá enorme contribuição, 

permitindo que professores possam utilizá-lo dentro de sala, e proporcionando já 

uma experiência para os acadêmicos, para estarem mais preparados para uma aula 

com uma fêmea equina, onde além de ter todos os cuidados necessários para não 
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causar dano, terão que aprender a lidar com a inquietação do animal, a presença de 

liquido na cavidade, a maior constrição de esfíncter.  

A fabricação deste primeiro manequim de palpação retal em éguas vazias, 

dentro de nossa instituição de ensino, permitirá que outros acadêmicos possam 

aprimorar ainda mais a técnica, criando novos manequins, e levando assim o 

conhecimento adiante. O baixo custo com utilização de materiais recicláveis permite 

que mais disciplinas possam utilizar esta técnica, beneficiando a todos: Professores, 

acadêmicos e, claro, os animais não humanos, pois não sofrerão manipulação 

excessiva. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao concluirmos nosso projeto de fabricação de um manequim de palpação 

retal de éguas vazias, podemos dizer que nosso objetivo foi alcançado, pois 

adquirimos ainda mais conhecimento a respeito de anatomia e fisiologia de porção 

final de sistema digestivo e todo sistema reprodutivo da fêmea equina, e poderemos 

com este manequim, permitir que outros acadêmicos possam ganhar experiência 

para quando lidarem com um animal real, estando mais seguros do que estão 

realizando. 

No mercado existe à disposição vários modelos de manequins de animais, 

porém seu alto valor de aquisição o torna restrito a poucos; assim, encerramos este 

projeto com nossas expectativas atendidas, e com um sentimento de contribuição à 

comunidade acadêmica, pois nosso manequim ficará à disposição da instituição e 

dos professores, para que possam utilizá-lo em aulas com outros acadêmicos. 
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Resumo 

A laranja teve uma adaptação melhor no Brasil do que seu habitat original. Seu 

alimento tem um alto teor energético e além disso um subproduto de valor 

econômico para animais ruminantes especialmente vacas leiteiras. As propriedades 

que necessitam fazer o armazenamento deste produto fazem em forma de silagem 

pois tem característica fermentativas positivas, porém o alto teor de umidade cria 

opiniões negativas para ter uma silagem de qualidade. 

Palavras-chave: forrageiras conservadas, bagaço de laranja, fermentação, inoculante 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A laranja (Citrus sinensis L. Osbeck) é originária do sul da Ásia, seu cultivo no 

Brasil iniciou logo após a colonização, pois encontrou melhores condições para 

produzir e vegetar que em seu centro de origem (NEVES et al., 2010). 

Na década de 1980 o Brasil assume a liderança na produção mundial de 

laranja no lugar dos Estados Unidos, após a queda de produtividade da Flórida (EUA) 

devido a fortes geadas que devastaram seus pomares (NEVES et al., 2010). 

A cadeia citrícola vem ganhando espaço no agronegócio brasileiro com a 

ampliação do mercado e o aprimoramento da atividade. O Brasil possui mudas e 

viveiros certificados, cultivo de frutas cítricas, produção do suco e canais de 
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distribuição internacional que levam os produtos ao consumidor europeu, norte-

americano e asiático (NEVES et al., 2010, p. 06). 

O bagaço de citros, por ser um alimento de alto teor energético, é um 

subproduto industrial de expressivo valor econômico, para alimentação animal, 

sobretudo de ruminantes e, em especial, da vaca de leite. Acrescente-se ainda que o 

efeito da sazonalidade de produção de forragem poderia ser atenuado, ou eliminado, 

com a utilização dos subprodutos cítricos nos períodos críticos, concorrendo para 

elevar os índices produtivos da pecuária regional (LIMA, 2001). 

Há diversas alternativas para a utilização do bagaço de laranja, a forma mais 

simples de ser utilizada é in natura, pois não há transformação do mesmo. Há 

registros literários da utilização do bagaço de laranja in natura na alimentação de 

bovinos por pecuaristas norte-americanos desde 1922, e no Brasil especificamente 

em São Paulo, em 1962 (LIMA, 2001). Em propriedades em que seja necessário fazer 

o armazenamento do bagaço de laranja, por não ter demanda o suficiente, ou devido 

a sazonalidade da produção, o armazenamento deste resíduo em forma de silagem 

pode ser uma boa alternativa para a sua conservação, pois este material possui 

características fermentativas positivas, embora seu alto teor de umidade crie 

opiniões controversas quanto a qualidade da silagem (SANTOS et al., 2001). 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A laranja no Sul do Brasil 

 

 A laranja é uma fruta nativa da Ásia e foi introduzida no Brasil por volta de 

1530, adaptando-se facilmente as condições climáticas. Durante o século XIX, a 

laranja acompanhou a caminhada do café, mas ainda na forma de uma cultura 

acessória. Atualmente, o Brasil é um grande produtor dessa fruta a nível mundial 

(PEGORARO, 2012).  

 O Brasil, hoje o maior produtor mundial de laranja com cerca de 5.832.159 

toneladas/ano, terá um aumento na produção de suco de laranja, tendo como 

responsável o aumento das exportações para compensar a queda na produção e 

atender a demanda dos Estados Unidos (CONAB, 2015). Cerca de 12.000 famílias de 



 

CESURG | 337 

 

 

agricultores produzem citros no Rio Grande do Sul. A área colhida de citros, segundo 

dados do IBGE, em 2015 atingiu 39. 782 hectares, sendo 25.356 ha (63,7%) de 

laranjas, 13.049 ha (32,8%) de bergamotas e 1.377 ha (3,5%) de limões. A produção 

total é estimada em 504.799 mil t. 

Na região administrativa da Emater/RS-Ascar de Frederico Westphalen, a 

citricultura está presente em 38 municípios, um total de 4,4 mil hectares de laranja e 

400 hectares de bergamota. A produção é predominante em três municípios, Planalto, 

Alpestre e Liberato Salzano. (EMATER,2016). 

As diversas condições climáticas da Região do Rio Grande do Sul mantêm vivo 

um alto potencial para produção de citros para o consumo in natura, favorecendo o 

desenvolvimento do fruto com características físico-químicas adequadas para o 

consumo fresco, importante ressaltar que esse fato vai gerando economias em 

pequenas propriedades rurais no interior dos municípios (DORNELLES, 1991). 

 

2.2 Mercado da Citricultura  

 

 Independentemente de a citricultura gaúcha ser destaque no mercado de 

frutas frescas, a sua produção ainda não é suficiente para abastecer o mercado 

interno. Segundo JOÃO (1998), estima-se que 50% dos citros comercializados no 

estado têm sido importados de outros estados, do Uruguai e até da Espanha. O suco 

concentrado de laranja no Brasil é designado quase totalmente ao mercado externo, 

cerca de 98% do que produz. A tradição brasileira costuma consumir o suco fresco 

produzido na hora, tanto em restaurantes como em casa, devido a isso a indústria 

brasileira desenvolveu-se e viabilizou-se em torno de uma cadeia altamente eficiente 

e orientada aos mercados externos. (MAIA e AMARO, 1994). 

Além de ser o maior produtor mundial de laranjas, o Brasil também é o maior 

exportador do suco de laranja, atendendo a diversos países. Segundo Neves et al. 

(2010, p. 08), em 2009, as exportações do complexo citros somaram de 2,9 milhões 

de toneladas, sendo que o Brasil é responsável por 50% da produção mundial de suco 

de laranja, e 98% do que ele produz é exportado. Ou seja, de cada cinco copos de suco 

de laranja consumidos no mundo, três são produzidos nas fábricas brasileiras e, além 
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disso, o suco de laranja é a bebida de frutas mais consumida no mundo, com 35% de 

participação entre os sucos (NEVES et al., 2010, p. 08). 

Contudo, para ter sucesso na produção agrícola, principalmente no caso de 

pequenos produtores, são necessárias medidas que envolvam mudanças na 

organização e preocupação com a diferenciação da produção no mercado. A 

concorrência no mercado nacional e internacional tem levado a importantes 

mudanças nos negócios agropecuários, que buscam maior eficiência em relação à 

necessidade de tornar mais competitivos seus produtos (MILOCA et al., 2005). De 

modo geral, o agronegócio tem se tornado mais dinâmico e vêm buscando maior 

coordenação entre os agentes, exigindo maior organização e acesso a novos 

mercados, representando um desafio ao pequeno produtor. 

 

2.3 Subproduto: bagaço de laranja 

 

As indústrias de processamento de alimentos geram largas quantidades de 

resíduos desperdiçados, mas que dispõem de valores nutritivos bons e podem ser 

empregados no alimento do animal, a exemplo do bagaço de laranja (Goes et al., 

2008). Isso proporciona a mudança de componentes convencionais nas dietas, 

visando a redução de custos com alimentação e produção animal, tendo a 

competência nutricional e de produção dos rebanhos (OLIVEIRA et al, 2013). 

O bagaço de laranja in natura é a maneira mais simples de se manejar, embora 

o seu armazenamento seja complexo. Seu baixo teor de matéria seca, indica a alta 

proporção de água contida no bagaço de laranja in natura, sendo que o seu consumo 

na propriedade deve ser rápido para que não ocorra a degradação e contaminação. 

(Lima, 2001), quando armazenado a céu aberto, pode perder até 35% dos nutrientes 

em apenas uma semana. Deve-se ter a preocupação quanto ao armazenamento nas 

fazendas devido a contaminação por fungos e consequentemente micotoxinas, e 

também por bactérias (MENEGUETTI & DOMINGUES, 2008). 

O subproduto da indústria de suco, é o bagaço da laranja ou polpa da laranja, 

que compreende 50 % da fruta. Para obter o subproduto o processo é realizado com 

duas prensagens que restringe a umidade a 65-75%, sendo depois submetido a 

secagem, onde apresentará até 90% de matéria seca, para então ser peletizada e 
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comercializada, ainda, para facilitar o desprendimento de agua e atenuar a natureza 

hidrofílica da pectina, adiciona-se hidróxido de calco ou oxido de cálcio antes das 

prensagens (TEIXEIRA, 2001). 

 

2.4 Utilização de bagaço de laranja na alimentação animal  

 

Desde 1925 que os trabalhos experimentais da Universidade da Flórida 

indicavam que a polpa de citros possuía alto potencial alimentício para o 

arraçoamento de ruminantes (Ammerman & Hillis, 1968). 

Diferente dos grãos, por ser um alimento rico em pectina, resulta em maior 

proporção de ácido acético no rúmen, reduzindo o risco de acidose ruminal (LIMA, 

2001). Os alimentos ricos em pectina não permitem a produção de ácido lático no 

ambiente do rúmen, possuindo uma fermentação favorável a manutenção do pH 

ruminal (MÜLLER & PRADO, 2005). 

Em diversas regiões, os pequenos produtores  utilizam esse material na 

alimentação animal, a parte negativa disso é que eles não realizam nenhum tipo  de 

balanceamento adequado, para permitir bons rendimentos em produção de leite e 

carne, em partes positivas  o bagaço da laranja é uma alternativa viável 

economicamente, principalmente na criação de bovinos,  como uma alternativa aos 

grãos de cereais, diminuindo assim os custos e eliminando resíduos com potencial 

de poluição ambiental (ÍTAVO 2000 e TEIXEIRA, 2001). 

A introdução da polpa de citrus desidratada e peletizada em dietas de 

ruminantes ganha destaque na pecuária leiteira, a produção de leite tem sido um dos 

parâmetros mais avaliados, o subproduto está substituindo os grãos empregados 

atualmente na alimentação animal (CARVALHO, 1995). Em exemplo cita-se os 

Estados Unidos, onde 90% da polpa cítrica utilizada são consumidos por vacas em 

lactação, categoria está para a qual a polpa mostrou-se um alimento de alto valor, 

principalmente quando a quantidade de forragem disponível é pequena (AMMERMAN 

e HENRY, 1993). 

Fatores abióticos como falta de chuva e a estação de inverno gera um déficit 

na produção de forragens, fazendo necessário utilizar silagem na alimentação dos 

ruminantes, já que a mesma é uma fonte de fibra. (RUIZ e MUNARI, 1992).  A própria 
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fermentação do produto in natura e condições adequadas de conservação, pode 

produzir uma silagem de boa qualidade, entre tantos tipos de subprodutos o bagaço 

da laranja pode ser conservado em forma de silagem.  (WEINBERG, 1992). 

 

2.5 Valor nutricional do Bagaço de laranja 

 

A qualidade do bagaço de laranja in natura cai rapidamente quando 

armazenada a céu aberto e frente a essa dificuldade, a forma mais barata e 

conveniente para preservar as 7 características deste subproduto é a conservação 

em silos (LIMA, 2001). Ensilar é um dos métodos mais práticos e baratos para se 

conservar produtos e subprodutos aquosos, onde a silagem é o produto da 

fermentação natural anaeróbica, que transforma carboidratos solúveis em ácido 

lático (LIMA, 2001). 

O valor de digestibilidade elevado, quando inserido na alimentação dos 

animais, pode ser comparado aos grãos (ASHBELL 1992, VAN SOEST, 1994, e ÍTAVO, 

1998). Entretanto, alguns critérios consideráveis como a composição química, 

palatabilidade e valor nutritivo sofrem alterações ao passar pelo processo de 

desidratação da laranja, também depende da variedade da fruta e do tipo de operação 

pelo qual o resíduo é obtido (BRANCO, 1994). A silagem do bagaço de laranja possui 

uma alta digestibilidade in vitro da matéria seca, proteína bruta e fibra em detergente 

neutro, e comparada a silagem de milho apresenta bons padrões de fermentação 

com pouca alteração nos valores nutricionais (PINTO et al., 2007). 

Segundo PERES (1997), estudos são necessários para se avaliar o subproduto 

da indústria de sucos cítricos, pois estes possuem padrão de fermentação ruminal 

bastante distinto, podendo apresentar resultados positivos para vacas em lactação. 

O produto final da degradação do bagaço de laranja é o ácido acético, 

consequentemente, acidifica o ambiente ruminal, todavia ele é particularmente rico 

em pectina que tem degradação rápida e alta. (VAN SOEST, 1994). 
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2.6 Aditivos Inoculantes para Silagem Bagaço Laranja 

 

A qualidade do material ensilado, muitas vezes, depende do uso de diferentes 

aditivos, que irão garantir que as bactérias ácido lácticas dominem a fermentação 

conservando melhor a silagem (SANTOS, 2001).  Contudo, mesmo que o aditivo traga 

esses benefícios, existem relatos de que o bagaço da laranja pode ser conservado de 

forma eficaz sem usar aditivos, pois estes não melhoram os parâmetros de 

fermentação das silagens a ponto de recomendá-los para a confecção da silagem de 

bagaço de laranja (ÍTAVO, 2000) 

 O tratamento com ácido fórmico (FO) promoveu, de modo geral, maior 

desidratação no bagaço de laranja, a partir do momento da aplicação, havendo 

diferença (P<0,05) no conteúdo de MS em relação aos demais tratamentos, 

concordando com RUIZ e MUNARI (1992), os quais afirmam que o ácido fórmico, 

quando utilizado como aditivo na ensilagem, tem função desidratante e, 

consequentemente, aumenta o conteúdo de MS do material, porém o tratamento com 

ácido acético (AC) também apresentou rápida desidratação, o que também foi 

verificado por ÍTAVO et al. (1998), que analisaram a composição bromatológica do 

bagaço de laranja ensilado em tubos de concreto, por 70 dias. 

 

2.7 Métodos de conservação de bagaço de laranja 

 

Em empresas fabricantes de suco, é comum o processo de desidratar o 

bagaço de laranja, obtendo como produto final o bagaço desidratado e peletizado, 

chamado de “ polpa citrus”, infelizmente ao gerar alto custo de energia esse método 

se torna antieconômico. (ÍTAVO, 2000). 

WEINBERG (1992) descreve a respeito do método de ensilagem, porém, ao 

utilizar essa técnica, deve ser observado às características do subproduto, como alto 

conteúdo de umidade, por exemplo, mais ainda é o método mais utilizado. 

 Em 1933, Virtanen, trabalhando na Finlândia, adotou uma maneira diferente e 

recomendou a rápida acidificação da forragem com ácidos minerais para chegar a 

um pH por volta de 3,5 que foi originalmente a ideia que inibiria a atividade microbiana 

e das enzimas da planta. Em 1945 recebeu o Prêmio Nobel pelo seu esforço. A 
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silagem feita com adição de ácido mineral é chamada de silagem AIV ou processo 

AIV (McDONALD, 1981; VAN SOEST, 1994). 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Devido aos altos custos no sistema de produção, a silagem de bagaço de 

laranja é uma prática de manejo alternativa para o grande e pequeno produtor rural.  

E mesmo com resultados positivos apresentados pelas literaturas trazidas nesse 

projeto, ainda é necessário mais estudos a respeito desse assunto. E com o projeto 

de pesquisa que estamos desenvolvendo em Liberato Salzano/ RS (resultados 

parciais/ em coleta e análise) iremos contribuir de forma significativa com mais uma 

tecnologia para alimentação e nutrição de bovinos leiteiros. 

Uma das possibilidades evidentes é saber tecnicamente como ensilar e 

fornecer o bagaço de laranja, para assim recomendar o uso do mesmo na 

alimentação animal. 

A pesquisa em andamento compara ensilagem de bagaço de laranja com 

inoculante comercial com Lactobacillus plantarum (T1), com ácido fórmico (T2) e 

sem inoculante (T3). Avalia qual deles se apresentará eficientemente conservado, 

observando resultados de parâmetros de fermentação, pH, temperatura e valores 

nutricionais apresentados na matéria final. 

 

REFERÊNCIAS 

 

ÍTAVO, Luis Carlos Vinhais. Substituição da Silagem de Milho pela Silagem do 
Bagaço de Laranja na Alimentação de Vacas Leiteiras. Consumo, Produção e 
Qualidade do Leite. Revista Brasileira de Zootecnia, [S. l.], p. 1498-1503, 12 maio 
2000. 
 
DOS SANTOS, Geraldo Tadeu. SILAGENS ALTERNATIVAS DE RESÍDUOS AGRO-
INDUSTRIAIS. Simpósio Sobre Produção e Utilização de Forragens Conservadas, [S. 
l.], p. 262-285, 10 jun. 2001. 
 
PEGORARO, Jaqueline. USO DO BAGAÇO DA LARANJA NA ALIMENTAÇÃO 
ANIMAL. VI Mostra Interna de Trabalhos de Iniciação Científica, [S. l.], p. 1-12, 26 
dez. 2012. 
 



 

CESURG | 343 

 

 

SCHÄFER, Gilmar. PORTA-ENXERTOS UTILIZADOS NA CITRICULTURA. Ciência 
Rural, Santa Maria, v. 31, n. 4, p. 723-733, 1 jan. 2001. 
 
REZZADORI, K. Proposições para Valorização de Resíduos do Processamento do 
Suco de Laranja. INTERNATIONAL WORKSHOP ADVANCES IN CLEANER 
PRODUCTION, São Paulo, p. 1-11, 20 maio 2009. 
 
AMARO, Antonio Ambrosio. PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE LARANJA E DE SUCO NO 
BRASIL. Informações Economicas, São Paulo, v. 27, n. 7, p. 1-23, 12 ago. 1997. 
 
TRIBESS, T.B. SUCO DE LARANJA NATURAL MINIMAMENTE PROCESSADO: UMA 
ALTERNATIVA PARA AMPLIAR O MERCADO DE SUCO DE LARANJA NO 
BRASIL. EPUSP- ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, São 
Paulo, p. 1-13, 10 mar. 2005. 
 
NEVES, MARCOS FAVA. ANUÁRIO DA CITRICULTURA 2017. CITRUSBR, [S. l.], p. 1-
60, 1 dez. 2017. 
 
ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO DE CITROS NESTE ANO GIRA EM TORNO DE 90 MIL 
TONELADAS DE FRUTAS. [S. l.], 17 maio 2016. (Disponível em: 
https://estado.rs.gov.br/estimativa-de-producao-de-citros-neste-ano-gira-em-
torno-de-90-mil-toneladas-de 
frutas#:~:text=A%20citricultura%20est%C3%A1%20presente%20em, 
Planalto%2C%20Alpestre%20e%20Liberato%20Salzano.) Acesso em: 19 jul. 2020. 
 
DE ANDRADE LIMA, José Olmo Almeida. A LARANJA E SEUS SUBPRODUTOS NA 
ALIMENTAÇÃO ANIMAL. EMBRAPA, [S. l.], p. 1-50, 1 out. 2001. 
 
TEIXEIRA, Robert de Souza. Alternativas para gestão do bagaço de 
laranja. Universidade Federal de Santa Catarina, [S. l.], p. 1-19, 5 abr. 2016 
 
ÍTAVO, Luís Carlos Vinhas. Aditivos na Conservação do Bagaço de Laranja in natura 
na Forma de Silagem1. Revista brasileiras de zootecnia, [S. l.], p. 1474-1484, 29 
maio 2000. 
 
 
 
 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.2 RESUMO EXPANDIDO 
 



 

 



 

 1. A INSERÇÃO DA MULHER NO AGRONEGÓCIO 

 

Gabriela Colombo1 

 Adriano Mattei2 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

A mulher sempre esteve presente no agronegócio e desde os primeiros relatos 

sobre a agricultura, encontram-se informações sobre sua atuação. Durante muito 

tempo, no entanto, a participação da mulher no cenário agrícola se limitou somente 

a práticas de agricultura nas propriedades dos maridos ou dos pais, buscando 

auxiliar em tarefas rurais ou domésticas.  

Segundo Meneghetti (2009), as mulheres podem possuir maior desvantagem 

sexual e física e enfrentam imensas desigualdades da própria sociedade, podendo 

ser por questões políticas, econômicas ou até mesmo de poder. Quando esse 

episódio se volta para o agronegócio, é possível associar as vezes que as mulheres 

assumiram a propriedade apenas por questões legais. Explorando bem este contexto, 

é possível observar que principalmente são consideradas as questões de laços 

familiares, afinal, em sua maioria, a inserção da mulher no ambiente agrícola ocorre 

com relação à família, e somente depois são consideradas as relações profissionais. 

A desigualdade é um problema social que evidencia atitudes cotidianas que 

estão relacionadas com a diferença que é dada aos indivíduos de acordo com seu 

sexo e características físicas diferentes (ALVES, 1998). Ou seja, quando há distinção, 

significa que há um problema social que precisa ser superado, para que assim, o 

corpo social possa crescer, aceitando auxilio de gente que, muitas vezes, acaba não 

tendo voz.  

A participação feminina nos movimentos sociais, como o feminismo, foi o que 

impulsionou e foi decisivo para a busca da equidade de gênero, sendo o estopim de 

toda a manifestação voltada para a área trabalhista, garantindo conquistas 

                                                     
1 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR RIOGRANDENSE – gabrielacarlotcolombo@gmail.com 
2 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR RIOGRANDENSE – adrianomattei@cesurg.com 
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importantes que permitiram que fossem inseridas no mercado de trabalho 

(CARVALHO, 2011).  

Desse modo, com o passar dos anos, a mulher está deixando de ser 

coadjuvante e passando a ser importante para o crescimento do agronegócio. Apesar 

de ser um processo lento, que ainda está em andamento, ao longo dos últimos anos, 

houve muitas transformações. Para Camargo (2018), a evolução da participação 

feminina tem se tornado um agente decisivo em para as divisões sociais e culturais 

do trabalho. É muito importante, porque deixa de se limitar somente a atividades 

domésticas que tem relação com os costumes tradições e valores, que foram 

herdados das sociedades patriarcais. Deixando assim de ter cargos rurais ligados 

somente a obrigações na propriedade e se tornando uma protagonista de sua própria 

história. 

Apesar de haver desigualdades sociais, é preciso reconhecer que existem 

mulheres que ocupam cargos de destaque a nível mundial (CAMARGO, 2018), isso 

faz com que haja maior esperança para que muitos paradigmas sejam quebrados. 

Ainda há um longo e árduo caminho a percorrer para as mulheres no campo 

conquistarem a igualdade, entretanto, é uma realidade cada vez mais próxima de ser 

alcançada. 

Nesse contexto, o presente estudo tem por objetivo compreender o processo 

de inclusão da mulher no agronegócio, além de verificar se o agronegócio colabora 

com o processo de produção da exclusão social feminina, nos seus territórios, 

inclusive quais são as dificuldades encontradas pelas mulheres para se inserir nesse 

setor. 

 

2. METODOLOGIA 

 

Para realização do presente trabalho, será efetuada uma análise de dados a 

campo e, em seguida, será realizada a descrição dos resultados que serão obtidos 

após a aplicação de um questionário, que irá permitir compreender quais são os 

principais desafios para a inserção da mulher no agronegócio.  

O procedimento de coleta de dados será realizado com um questionário que 

será elaborado especificamente para responder a problemática da pesquisa. Ele será 
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formulado para explorar bem os dados a respeito da inserção da mulher no 

agronegócio. Assim sendo, ele será encaminhado para ser respondido por uma 

determinada quantidade de mulheres e homens. 

Após a aplicação dos questionários, será desenvolvida análise dos resultados, 

que se dará através de estatísticas básicas.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Tomando por base os estudos citados na revisão bibliográfica do presente 

trabalho, pode-se afirmar que o processo de inserção da mulher no agronegócio 

brasileiro se deu de forma lenta, porque a colocação da mulher no mercado de 

trabalho como um todo ocorreu vagarosamente. 

O agronegócio brasileiro é um local onde há muito preconceito, por ter sido, 

durante muitos anos, quase que, exclusivamente, um ambiente masculino. Um fator 

que auxilia na fixação feminina no campo é a sucessão familiar. No entanto, é uma 

grande dificuldade superar a imagem conservadora de que o sucessor familiar 

precisa ser um homem. É necessário aceitar que a filha pode continuar no campo, 

apesar de poucos aprovarem a ideia da filha mulher se responsabilizar pela gestão 

da sua propriedade enquanto sucessora. 

A presente pesquisa encontra-se aprofundando o embasamento teórico, visto 

que, é um tema de grande importância para a sociedade, principalemente no contexto 

agrícola. Após a aplicação do questionário, será possível confirmar e confrontar 

alguns dados apresentados no referencial teorico.  

 

4. CONCLUSÕES 

 

Através do presente trabalho será possível verificar o porquê da participação 

feminina no setor do agronegócio ter se iniciado de forma tão inconsistente, além do 

motivo de ter sido retardado. Também irá demonstrar o motivo de haver tanta 

dificuldade para esse acesso, visto que a mulher pode desempenhar qualquer função 

dentro do setor, que, visivelmente, será bem feita. 
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2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LATOSSOLO RELACIONADAS AO MANEJO 

AGRÍCOLA 

Letícia Romani Tomazi1 

 Daniela Fávero2 

 Henrique Camargo Sobiesiak3 

 Rubens Meneguzzi4 

Susana Klajn5 

 Luana Dalacorte6 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

As classes de solos possuem comportamentos distintos quando submetidas 

à compactação, devido às variações da textura, da mineralogia, do teor de matéria 

orgânica e da umidade (TAYLOR; HENDERSON, 1959; SILVA et al., 1986; STONE; 

EKWUE, 1993; EKWUE; STONE, 1995), além do histórico de pressões promovido 

pelos processos pedogenéticos de formação e pelo manejo do solo (DIAS JUNIOR; 

PIERCE, 1996). 

O Latossolo encontra-se presente em uma grande extensão do território 

brasileiro, sendo associado ao relevo plano, ondulado e suave-ondulado. A classe 

ocorre principalmete em áreas bem drenadas, apresentando perfil profundo, 

coloração uniforme e textura argilosa. É localizado em regiões e equatoriais e 

tropicais, o qual pode encontrar-se também em áreas subtropicais. Deste modo, o 

Latossolo tem grande potencial agrícola devido as boas condições físicas e de relevo, 

limitando-se devido à baixa fertilidade e retenção de umidade (SANTOS; ZARONI, 

2006), dependendo de um manejo agrícola adequado para que seu cultivo seja 

eficiente.  

Por ser um solo argiloso, o Latossolo é suscetível à compactação quando mal 

manejado. A compactação do solo diminui a porosidade e assim, diminui a 
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3 henriquecamargo@cesurg.com                                                                       
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quantidade de oxigênio e água armazenados no solo, os quais são vitais para a 

sobrevivência das plantas e cultivo agrícola. A compactação do solo reduz a 

infiltração, aumenta o escoamento superficial de água no solo, dificulta o 

crescimento do sistema radicular das plantas e reduz a absorção de nutrientes e, 

consequentemente, o rendimento das culturas. O solo pode ser naturalmente 

adensado, ou por meio de ação antrópica se tornar compactado (LUCIANO et al., 

2011). 

Conhecer as propriedades físicas de um solo, permite estabelecer o manejo 

correto a ser adotado. Proporciona identificar técnicas agrícolas a serem atribuídas, 

para prevenção da erosão, assim como da compactação e da melhor ciclagem de 

nutrientes. Permite também avaliar como o produtor pode melhorar a produção 

agrícola, visando a sustentabilidade econômica e ambiental de sua lavoura. O 

Latossolo é a classe de solo de maior extensão no Brasil, avaliar a densidade de solo 

e a granulometria e relacioná-los com o manejo agrícola utilizado, permitirá eleger as 

melhores práticas de manejo a serem adotadas para esta classe de solo. 

O presente trabalho tem como objetivo avaliar as características físicas de um 

Latossolo em área de Lavoura e área de Mata Nativa. Mais especificamente, analisar 

a textura do solo (areia, silte e argila) em áreas de Latossolo, assim determinar a 

densidade e a porosidade total do solo, avaliando o impacto do uso agrícola na 

compactação do solo e propondo um planejamento estratégico para o manejo 

correto para o solo estudado. 

 

2. METODOLOGIA 

 

A pesquisa é do tipo explicativa e quantitativa, onde foram comparadas 

diferentes áreas (lavoura e mata nativa) de Latossolo. O estudo foi realizado em uma 

propriedade rural localizada no município de Marau – RS e desenvolvido na 

Faculdade Cesurg Marau - RS. Os tratamentos avaliados foram: Latossolo de lavoura 

consolidada e Latossolo de mata nativa. A mata nativa foi estudada como 

testemunha, com finalidade de verificar as alterações que ocorrem no solo cultivado 

com lavoura e buscar o manejo correto do mesmo.  
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Para a determinação da textura do solo, amostras de solo foram coletadas 

com trado tipo calador na profundidade de 0 – 20 cm, as amostras foram compostas 

por 10 sub-amostras, realizando-se 3 repetições em delineamento inteiramente 

casualisado. As amostras foram encaminhadas para o laboratório de análises físicas 

para determinação dos teores de argila, silte e areia. 

Para a determinação da densidade, porosidade e umidade do solo, foram 

coletadas amostras indeformadas com anéis de metal com 5 cm de altura e 5 cm de 

diâmetro na profundidade de 0-20 cm (coletadas de 5 em 5 cm) do perfil do solo, 

posteriormente foram pesados os cilindros com o solo úmido, após a pesagem as 

amostras foram secas em estufa no período de 24 horas e na temperatura de 120 oC, 

após realizou-se a pesagem das amostras secas no laboratório da Faculdade 

Cesurg. A densidade, a porosidade e a umidade do solo foram calculadas utilizando 

o peso úmido do solo e o peso seco do solo em função do seu volume. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na análise de textura do solo se observou o maior teor de argila na área de 

lavoura, obtendo 680 g/kg. A área de mata apresentou 543 g/kg de argila, 

provavelmente por se ter maior ciclagem de nutrientes se tem menor intemperismo 

nessa área e a granulometria se mantém maior comparada a lavoura (tabela 1). O 

teor de material orgânica da mata nativa, também pode influenciar no tamanho de 

partículas, de acordo com BRONICK; LAL (2005) a agregação do solo resulta do 

rearranjo de partículas, floculação e cimentação mediado pelo carbono orgânico do 

solo, biota, ponte iônica, argila e carbonatos, sendo o carbono, ao mesmo tempo, 

agente de ligação e núcleo na formação dos agregados, podendo interferir no 

tamanho de partícula do solo. 
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Tabela 1 – Granulometria do solo de área de mata nativa e de lavoura de um Latossolo 
Vermelho, Marau – RS 
 

Tratamentos Areia Silte Argila 

 ------------------------------g/kg------------------------------
-- 

Lavoura 113 206 680 
Mata nativa 163 293 543 

 

A compactação do solo varia de acordo com sua densidade e manejo. Na 

avaliação realizada identificou-se que o solo de lavoura tem maior densidade do que 

o de mata nativa, apresentando valores médios de densidade de 1,31 g/cm3 para 

lavoura e 0,92 g/cm3 para mata nativa (Tabela 2), isso é decorrente principalmente 

do fluxo de máquinas agrícolas na área de lavoura. A profundidade com maior 

compactação foi encontrada de 10 – 15 cm (1,48 g/cm3) na área de lavoura onde 

consequentemente se encontrou a menor porosidade total (Tabela 2).  

 
 

Tabela 2 – Densidade do solo (D.S.), porosidade total (P.T.), umidade gravimétrica 
(Ug) e umidade volumétrica (Uv) de área de mata nativa e de lavoura de um Latossolo 
Vermelho, Marau – RS 
 

Tratamentos Profundidade D.S. P.T. 
 cm g/cm3 % 

Lavoura 0-5 1,20 54,57 
Lavoura 5-10 1,33 49,80 
Lavoura 10-15 1,48 44,09 
Lavoura 15-20 1,21 54,40 
Média 0-20 1,31 50,72 
Mata nativa 0-5 0,89 66,28 
Mata nativa 5-10 0,80 69,85 
Mata nativa 10-15 0,85 67,84 
Mata nativa 15-20 1,14 57,00 
Média 0-20 0,92 65,24 

*Para cálculo de porosidade total o valor de densidade de partícula utilizado extraído da 
literatura foi de 2,65 g cm3  
 
  

Em solos argilosos, a densidade superior a 1,25 g/cm3 representa possível 

compactação do solo, recomendando-se práticas de manejo que aumentem a 

porosidade do mesmo. O uso de plantas com sistema radicular denso e agressivo 

constitui um complemento à ação mecânica de descompactação, uma vez que as 

raízes ocuparão os espaços resultantes do rompimento da camada compactada. A 
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implementação de culturas como aveia, centeio e, principalmente, nabo forrageiro, 

têm sido preferidas por agricultores adotantes do sistema plantio direto (KOCHHANN, 

et. al., 2010) para aumetar a porosidade do solo, em casos mais extremos a 

escarificação do solo pode ser utilizada, o efeito da escarificação sob um Latossolo 

Vermelho, de textura argilosa foi estudado por RALISCH et al. (2001) que concluíram 

que essa operação resulta em efeitos imediatos na redução da resistência do solo à 

penetração das raízes. Utilizando escarificadores, SECCO; REINERT (1997) 

concluíram que o uso desses proporcionou uma melhor porosidade total do solo, e 

estas condições têm um efeito residual pelo menos até 10 meses após o preparo. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Os atributos físicos do solo são alterados com o cultivo agrícola. Desta forma, 

sugere-se o plantio de culturas com raízes profundas, rotação de culturas e em casos 

mais extremos a escarificação da área como forma de minimizar os problemas 

físicos do solo. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Ao longo de mais de um século de produção de tabaco no Brasil, a região Sul 

do País assumiu importante posicionamento no mercado mundial, assegurando o 

País como um dos maiores produtores mundiais e o maior exportador de tabaco do 

mundo. Além de ser um grande fornecedor de tabaco mundial, a qualidade aqui 

produzida é o que mais atrai investimentos e assegura o sucesso do sistema 

integrado de produção nos três estados da região Sul (SINDITABACO, 2017). 

 Seguindo as mudanças do mercado mundial de cigarros, o setor passa por 

adequações quanto à qualidade e, principalmente, quanto a parte química das 

misturas de fumos que compõem o cigarro. Diante disso, existe uma grande 

preocupação do setor quanto a redução de substâncias tóxicas, prejudiciais à saúde, 

dentre elas a nicotina, precursora de outros alcaloides secundários, possíveis 

causadores de doenças em fumantes 

Existe uma pressão contínua e muito forte por parte de órgãos antitabaco para 

a redução do consumo de cigarros na maioria dos países onde o hábito de fumar está 

inserido, existindo ou não a produção de tabaco nestes países. De outro lado, existe 

a questão socioeconômica que preza pelo emprego de milhares de pessoas nas 

empresas que movem o setor, dos milhares de produtores que tem como principal 

fonte de renda a cultura do tabaco e ainda as cifras vultuosas que o governo arrecada 

com a carga tributária sobre toda a cadeia produtiva (AFUBRA, 2017). 
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2. METODOLOGIA 

 

O estudo foi realizado em David Canabarro-RS em área produtiva de tabaco na 

safra 2019, em delineamento experimental de blocos ao acaso, com 3 repetições. 

Cada parcela foi constituída de 3 fileiras de 30 plantas. O espaçamento entre plantas 

e fileiras utilizado foi de 1,20m x 0,45m, assim o experimento teve área de 14,4 m x 

40,5 m, totalizando 810 plantas. 

O transplante foi realizado no dia 25 de setembro de 2018, em condições ideais 

de umidade e na época adequada e recomendada para a região produtiva em que 

está inserido o município alvo deste ensaio. 

A adubação de base foi realizada com adubo NPK (10.16.10) aplicado sobre o 

camaleão, pouco antes do transplante das mudas.  Foram avaliados diferentes níveis 

de adubação nitrogenada complementar realizada com nitrato (30.00.00), aos vinte 

dias e aos quarenta e cinco dias após o transplante, com doses iguais em ambas as 

datas, até atingir as doses de nitrogênio necessárias em cada tratamento (Tabela 1). 

Os tratamentos avaliados seguiram as recomendações do Programa Agronômico 

para a Cultura do Tabaco - Safra 2018/2019. 

 
Tabela 1. Tratamentos das doses de nitrogênio 

 
1º Tratamento: 160 Kg N/ha 2º Tratamento: 190 Kg N/ha 3º Tratamento: 250 Kg N/ha 

40,5g de 10.16.10  
na base 

40,5g de 10.16.10  
na base 

40,5g de 10.16.10  
na base 

7,5g/pl de Nitrato  
(20 dias) 

11,2g/pl de Nitrato  
(20 dias) 

15g/pl de Nitrato  
(20 dias) 

7,5g/pl de Nitrato  
(45 dias) 

11,2g/pl de Nitrato  
(45 dias) 

15g/pl de Nitrato  
(45 dias) 

Fonte: Autores, 2019.  

 
Apenas uma fileira de cada parcela foi colhida em separado para realização 

das avaliações descritas na sequência. As plantas colhidas em separado para 

avaliação foram submetidas a classificação por posição na planta (Figura 3), 

devidamente separadas em amostras homogêneas individuais e submetidas ao 

laboratório para testes de espectrometria, para medição do teor de alcaloides 

(nicotina). Para análise de produtividade, cada tratamento passou pelo mesmo 

processo de classificação e determinação da massa das folhas. 
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Figura 3 – Estádios de colheita. Fonte: SindiTabaco (2017) 
 

Os dados obtidos foram analisados quanto a sua homocedasticidade, e 

posteriormente serão submetidos à análise de variância (ANOVA) pelo teste F. Em 

sendo significativas, as médias dos tratamentos foram comparadas pelo teste de 

Tukey. Todos os testes foram efetuados a p ≤ 0,05. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Analisando os dados obtidos, verificou-se que os tratamentos com 190 kg e 

250 kg de N acarretaram em menores níveis de alcaloides em comparação com o 

tratamento 160kg de nitrogênio nas folhas baixeiras (X) (Tabela 2). Para as folhas na 

posição C (meio-baixo pé), o tratamento com 190 kg de N gerou os menores teores, 

enquanto os maiores foram verificados no tratamento de 250 kg de N. Nas folhas de 

posição B (meio-alto pé), ocorreu incremento nos teores de alcaloides nos 

tratamentos com 190 kg e 250 kg de N comparando com o de 160 kg. Nas folhas de 

posição T (ponteiras), a partir de 160 kg de N ocorreu leve incremento de alcaloides, 

porem menor que na posição B. 
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Tabela 2. Teor de alcaloides em diferentes posições foliares de plantas de fumo 
submetidas a doses de nitrogênio 

 

*Médias seguidas de mesma letra, minúscula nas colunas, não diferem entre si pelo teste 
de Tukey a 5% de probabilidade.  
Fonte: Autores, 2019.  
 

 

Para a produtividade, houve incremento de produtividade com incremento da 

dose de N, sendo que esse pode ser explicado pelo fato de que a adição de N aumenta 

o desenvolvimento das folhas, refletindo em aumento de produtividade (FARROKH et 

al., 2011) (Tabela 3), porém, acompanhado de significativo aumento de alcaloides nas 

posições B e T, o que é indesejável pela indústria.  

 
 

Tabela 3. Produtividade de plantas de fumo submetidas a doses de nitrogênio 
 

  
 
 
 
 
 
 
*Médias seguidas de mesma letra, minúscula nas colunas, não diferem entre si pelo teste 
de Tukey a 5% de  
Fonte: Autores, 2019. 
 

Com os resultados do experimento, podemos afirmar que existem níveis 

adequados de fornecimento de nitrogênio para a cultura do fumo, sendo que com o 

aumento das doses disponibilizadas para a planta, tem-se um aumento da produção 

de nicotina nas raízes e, consequentemente, seu acúmulo nas folhas, principalmente 

nas posições de alto pé que geram maior volume de folhas na colheita. 

O mercado de cigarros, atenta para níveis cada vez mais equilibrados de 

alcaloides em sua matéria prima, visando melhor aproveitamento de classes, 

uniformidade das misturas e qualidade da entrega do produto pronto. Assim, cada 

Tratamentos 
(N - kg ha-1) 

Ter de alcaloides (%)  

Posição foliar  

X C B T 

160 3,00 a 3,38 b 3,92 c 3,94 b 
190 2,26 c 2,80 c 4,25 b 4,17 a 

250 2,73 b 3,86 a 4,46 a 4,15 a 

Tratamentos 
(N – kg ha-1) 

Produtividade (kg ha-1) 

160 2980 c 
190 3099 b 

250 3284 a 
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cigarro consumido deve ter uniformidade em seus teores, sendo que não devem 

ultrapassar 4 pontos percentuais para atingir os objetivos acima citados. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

O tratamento com 160 kg de N ocasiona níveis de alcaloides menores e mais 

uniformes em plantas de fumo, o que é desejado pela indústria tabacaleira. Ainda, o 

incremento dos níveis de nitrogênio aumenta a produtividade da cultura, entretanto, 

elevando também o teor de nicotina. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A produção de soja está entre as atividades agrícolas com maior destaque no 

mercado mundial, sendo o quarto grão mais consumido e produzido mundialmente, 

atrás de milho, trigo e arroz, além de ser a principal oleaginosa cultivada (HIRAKURI 

e LAZZAROTTO, 2014). 

Conforme dados da CONAB, para a safra 2018/19, a oleaginosa experimentou 

crescimento na área plantada, de 9% em relação à safra passada, correspondendo ao 

plantio de 35.818,8 hectares, com uma produção estimada em 113.459,1 toneladas. 

No estado do Rio Grande do Sul, a produção na safra 2018/2019, deve alcançar 

18.690,2 de toneladas, superando o estado do Paraná, assumindo o posto de 

segundo maior produtor brasileiro da oleaginosa (CONAB, 2019). 

De acordo com EMBRAPA 2014, estima-se que para os próximos anos no 

Brasil, haverá um acréscimo no uso de fertilizantes para suprir as necessidades da 

agricultura. Com isso, é importante encontrar soluções para diminuir o grande uso de 

fertilizantes, sendo assim, as bactérias fixadoras de nitrogênio atmosférico podem 

cumprir importante papel para garantir altas produtividades com custo reduzido e 

com independência do mercado externo. 

Para se produzir 1.000 kg de grãos de soja são necessários aproximadamente 

80 kg de nitrogênio, grande parte sendo disponibilizada pela fixação biológica de N. 

(Hungria, Rubens, Nogueira 2012).   

As utilizações de bactérias do gênero Bradyrhizobium spp. e Azospirillum spp. 

como técnica da coinoculação em leguminosas aumentam consideravelmente a 
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nodulação e o crescimento radicular, proporcionando uma melhora na absorção de 

água e nutrientes, resultando em ganho de produtividade (FERLINI, 2006). 

Este aumento da produção se dá pela maior fixação de N2 que estas bactérias 

realizam. Estudos em que se utilizou Azospirillum brasilense, evidenciou-se o efeito 

positivo da coinoculação devido a aptidão destas produzirem fito hormônios que 

resultam em um maior crescimento radicular. Contudo, estas podem explorar um 

volume mais amplo de solo (FERLINI, 2006). 

Devido ao grande aumento da demanda produtiva mundial, é de suma 

importância encontrar novos métodos para otimizar e maximizar a produção 

agrícola, de maneira sustentável, sem agredir o meio ambiente. Com isso, o presente 

estudo tem por objetivo avaliar a utilização de bactéria fixadoras de nitrogênio, 

mensurando produtividade de grãos e a massa de mil grãos (MMG) na cultura da 

soja, e quais suas alterações nestas variáveis, causadas pelo uso destes 

microrganismos. 

 

2. METODOLOGIA 

 

Os ensaios foram conduzidos a campo em lavoura comercial, de 1 propriedade 

localizada no município de Sarandi, Rio Grande do Sul localizada à 27°50’15’’ latitude 

Sul e a 52°54’01’’ de longitude Oeste. Com solo predominante nos locais classificado 

segundo o Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos como Latossolo Vermelho 

Distrófico. Durante o desenvolvimento da cultura a campo serão realizados os tratos 

culturais necessários para controle de pragas, doenças e plantas daninhas, conforme 

recomendação agronômica. 

A cultivar de soja utilizada para o ensaio foi a 57I52 RSF IPRO da empresa 

DONMARIO, grupo de maturação 5.7 e ciclo de crescimento indeterminado com 

massa de grãos média de 178g. O espaçamento utilizado entre linhas será de 0,50 m 

com 12,5 plantas por metro linear, com população média de 250000 pls. ha-1. 

As sementes foram previamente tratadas de maneira industrial, com fungicida 

de ação protetora (Piraclostrobina 25 g/L), sistêmico ( Tiofanato metílico 225 g/L) e 

inseticida de contato e ingestão (Fipronil 250 g/L), e no momento da semeadura foi 
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realizada a inoculação conforme Tabela 1. A Adubação foi realizada conforme 

interpretação da análise do solo, respeitando o limite de 20 kg de N. ha-1. 

         

Tabela 1: Tratamentos que serão utilizados nas sementes 
 

 Tratamentos Concentração (UFC/semente) 

T1 Sem inoculante 0 

T2 Bradyrhizobium japonicum (150 ml.50kg-1) 7,2x10⁹ 

T3 Azospirillum brasilensis (100 ml.50 kg-1) 4x10⁸ 

T4 Bradyrhizobium spp. + Azospirillum spp. 
(150ml\50kg-1)                     (100 ml\50kg-1) 

7,2x10⁹ + 4x10⁸ 

      

 

Os inoculantes utilizados foram Bioma Brady (Bradyrhizobium japonicum) 

com garantia de 7,2x10⁹ UFC/ml na dose de 150 ml/kg de semente e Bioma Mais 

(Azospirillum brasilense) 4x10⁸ células por ml de produto na dose de 100 ml/kg de 

semente, ambos da empresa Simbiose®. 

Os parâmetros avaliados no trabalho foram, produtividade em sacas por 

hectares e peso de mil sementes em gramas. 

O delineamento experimental utilizado nos ensaios a campo foi inteiramente 

casualizado, sendo 4 tratamentos com cinco repetições. Para a coleta dos resultados 

a campo, foi efetuada em uma área de 1m² cada repetição no estádio V8 em 

maturação plena, será realizada a debulha e a compensação da umidade para 14% 

nos grãos, para posteriormente realizar a avaliação de produtividade, após foi 

realizada a contagem e pesagem de mil grãos para a obtenção dos resultados 

referentes ao MMG. 

Os resultados foram submetidos ao teste F da análise de variância e a 

comparação entre as médias dos tratamentos pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade (p < 0,05). 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Analisando os dados obtidos, e representados na Tabela 2, podemos observar 

que em relação a produtividade de grãos, tivemos um tratamento (T3) que se 

sobressaiu aos demais, e que outro tratamento (T1) teve resultado estatisticamente 

inferior aos demais. Já em relação a massa de mil grãos podemos observar que não 

houve diferença estatística. 

 
Tabela 2:  Avaliação da produtividade de grãos (Kg.ha¹)(PG) e Massa de mil graos 
(MMG).  Sarandi-RS Safra 2019/2020 
 
Tratamento                   

PG 
                

MMG 
  

Trat. 03 5134 a 150 a 

Trat. 02 4836 ab 154 a 

Trat. 04 4806 ab 160 a 

Trat. 01 4178 b 158 a 

C.V. 9,06 % 7,19 % 

As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado o 
Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 
CV = Coeficiente de variação. 
 

 

As médias dos coeficientes de variação foram de 7,19% para MMG e 9,06 para 

PG. Segundo Gomes e Garcia (2002), experimentos realizados a campo que 

apresentarem um coeficiente de variação inferior a 10% é considerado baixo, 

tornando assim o experimento de alta precisão; 10 a 20% é considerado médio, e de 

boa precisão; 20 a 30% alto, com baixa precisão, e acima de 30% muito alto; deste 

modo, todos os dados obtidos neste experimento podem ser considerados de alta 

precisão. 

Avaliando as médias de massa de mil grãos, podemos observar que houve 

diferença nas médias numéricas, porém não houve uma diferença estatística entre 

os tratamentos. O que pode ser observado é uma redução da média da massa de 

grãos quando comparado com a média da cultura que é de 178g, esta diminuição 

pode estar relacionada com o período de déficit hídrico que a cultura passou durante 

o estádio reprodutivo. 
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No parâmetro produtividade de grãos, podemos observar que o tratamento 3 

teve um ganho significativo quando comparado aos demais tratamentos, em especial 

ao T1, este sem inoculação, onde foi obtido um ganho de 965 Kg.ha¹ ou seja um 

incremento de 15,93 sacas.ha¹. Os demais tratamentos também obtiveram um ganho 

significativo em relação à testemunha onde o T2 incrementou 658 Kg.ha¹ ou 10,9667 

sacas.ha¹.  Já o T4, apresentou um ganho de 628 Kg.ha¹ ou seja 10,4667 sacas.ha¹. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

A utilização de bactérias dos gêneros Bradyrhizobium spp. e Azospirillum spp. 

através da técnica da coinoculação apresentou ganhos significativos na 

produtividade,tanto quando utilizados separadamente, ou quando utilizadas 

juntas,em comparação com a testemunha. Já referente a massa de mil grãos, não 

apresentou diferenças significativas entre os tratamentos. Sendo assim, a 

inoculação e coinoculação se mostram como uma ferramenta sustentável na 

produção agrícola, reduzindo a necessidade de insumos, e incrementando 

produtividade. 

Com a realização deste trabalho muitas dúvidas foram sanadas, mas também 

foram semeados novos questionamentos, abrindo possibilidades para trabalhos 

futuros, como por exemplo, sobre a influência das bactérias estudadas na cultura da 

soja sob estresse hídrico. 
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5. FERTILIZAÇÃO NITROGENADA FOLIAR AUMENTA PRODUTIVIDADE DO TRIGO EM 

IVAIPORÃ, PARANÁ 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O trigo (Triticum spp.) é um cereal de grande importância para a economia 

mundial, pois é uma das principais fonte de calorias para à alimentação humana. 

Além disso, é uma alternativa viável na rotação de culturas durante o inverno, onde 

pode ser usado tanto para o pastejo direto aos animais, como para produção de grão, 

onde se destaca como matéria-prima para a fabricação de produtos panificáveis, 

para a produção de ração animal dentre outros subprodutos (SILVA et al., 1996; 

EMBRAPA, 2009). 

Em função dessa influência e relevância busca-se sempre o aumento do 

rendimento produtivo a fim de atender todas as possíveis utilizações do grão. Para 

expressão desses altos rendimentos das cultivares os nutrientes necessários devem 

estar prontamente disponíveis no solo, disponibilizados no momento do plantio ou 

no decorrer de seu ciclo. O Nitrogênio é um dos 16 elementos essenciais às plantas, 

sendo o que apresenta maior exigência por elas, e considerado o principal nutriente 

limitante do rendimento do trigo, essencial para a crescente produção deste grão 

(PEREIRA et al., 2017). 

Uma das opções para disponibilizar o nitrogênio às plantas é por meio de 

aplicações de fertilizantes foliares. De acordo com Salvetti e Simonetti (2016), o uso 

do nitrogênio foliar é um método que integra a utilização da ureia. Neste sistema 

ocorre maior absorção foliar de nitrogênio, pois há o emprego de pequenas 

quantidades de nitrogênio por área, em relação as outras fontes. 
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4 Faculdades do Centro do Paraná - prof_ricardofialho@ucpparana.edu.br 



 
370 | ANAIS DA MOSTRA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO CESURG – ANO 2020 

 

 

O trigo necessita de definições quanto à aplicação de nitrogênio foliar, que 

envolvem os melhores estádios de aplicação para aproveitamentos satisfatórios. 

Sangoi et al., (2007) testou quatro épocas de aplicação de nitrogênio em cobertura e 

constatou que a obtenção de maiores rendimentos de grãos foram obtidos nos 

estádios fenológicos 3,5 e 5,5 da escala de Haun. Além disso, verificaram que a 

aplicação de nitrogênio no emborrachamento propiciou grãos mais pesados. 

Resultados que coincidem com as observações de Didonet et. al., (2000), em que o 

aumento da massa de grãos está comumente associado a uma maior disponibilidade 

de nitrogênio nas fases de floração e início do enchimento de grãos.  

Nesse sentido, o objetivo do trabalho foi avaliar o efeito do suprimento de N 

via aplicação foliar sob o desenvolvimento e produtividade do trigo na região de 

Ivaiporã, PR. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O trabalho foi realizado no município de Ivaiporã, região Centro-Sul do estado 

do Paraná, localizado entre as coordenadas latitude 24º 42’ 25,9” e longitude 51º 44’ 

43.8”, no período de junho a outubro de 2020. 

O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados com quatro 

tratamentos e cinco repetições. Os tratamentos consistiram de quatro doses do 

fertilizante foliar Nitro Tank N36® aplicadas em dois estádios fenológicos, 

emborrachamento e enchimento de grãos (de acordo com o fabricante), sendo: 

testemunha: sem aplicações do produto; tratamento 2 (T2): duas aplicações de 1 L 

ha-1; tratamento 3 (T3): duas aplicações de 2 L ha-1 e tratamento 4 (T4): duas 

aplicações de 4 L ha-1. As parcelas de cada tratamento mediam 2 x 2 m e cada uma 

delas foi constituída de 12 linhas. Os tratamentos foram aplicados com pulverizador 

costal com bico de jato cônico cheio nos estádios pré definidos. 

Com o intuito de verificar o efeito das fertilizações nitrogenadas no rendimento 

do trigo foi avaliada a produtividade, determinada nas três linhas centrais de cada 

parcela, descartando-se as linhas laterais por efeito de bordadura. O trigo foi colhido 

quando as sementes apresentavam 14% de umidade, debulhado manualmente e a 

produtividade extrapolada para kg ha-1. 
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Os resultados foram submetidos a análise de variância (ANOVA) e as médias 

comparadas pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A utilização do Nitro Tank N36®, proporciona incrementos na produtividade do 

trigo até certa dose, e que a partir desse ponto, ocorre regressão nos incrementos. 

Resultados que se baseiam na lei dos incrementos decrescentes, segundo a qual, a 

produção da planta tende a reduzir a medida que se aumenta a aplicação de insumos 

logo após o ponto de inflexação da curva de resposta (NATALE, 2011). Desse modo 

deve-se avaliar a quantidade de N a ser aplicado através do N36®, de modo que se 

evite a aplicação excessiva do produto, que pode levar à decréscimos de 

produtividade. 

As maiores médias de produtividade foram verificadas com a aplicação de 2 

litros do fertilizante foliar nitrogenado, com 3360 kg ha-1, o qual não apresentou 

diferenças em relação ao tratamento 4, com 3231 kg ha-1, mas que diferiu dos 

tratamentos 2 e testemunha (figura 1). 

A testemunha apresentou média de 2882 kg ha-1, resultado que não diferiu do 

tratamento com duas aplicações de 1 L ha-1, o qual proporcionou médias de 2960 kg 

ha-1 (figura 1), mas que apresentou diferenças em relação à T3 e T4. 

As diferenças ocorreram com os tratamentos 2 e 3, os quais apresentaram 

produtividades médias de respectivamente, 2960 e 3360 kg ha-1 (figura 1). Esse 

incremento de produtividade pode ser atribuído à maior disponibilidade de nitrogênio, 

condicionada pela utilização do Nitro Tank N36®.  
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Figura 16. Produtividade da cultura do trigo em função de diferentes fertilizações 
foliares nitrogenadas. Colunas seguidas por letras iguais não diferem entre si pelo 
teste Tukey a 5% de probabilidade 
 

 

Fonte: Dos autores 

Resultados que diferem de Benett et al., (2011), os autores avaliando o efeito 

da adubação nitrogenada foliar sobre as características produtivas da cultura do 

trigo, não encontraram diferenças na produtividade dos grãos para todas as doses 

de N foliar, nos anos de 2006 e 2007. Além disso, Bernis e Viana (2015) avaliando o 

efeito da aplicação de nitrogênio foliar na cultura da soja, também não relatou 

diferenças na aplicação do fertilizante foliar Ubyfol N-32 em relação à testemunha.  

 

4. CONCLUSÃO 

 

Fertilizações foliares nitrogenadas com Nitro Tank N36® proporcionam 

incrementos em produtividade no trigo com doses de 2 L ha-1. Fertilizações foliares 

nitrogenadas com doses superiores a recomendadas podem causar redução na 

produtividade do trigo.  
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6. QUALIDADE TECNOLÓGICA DE FEIJÕES DE GRÃOS ESPECIAIS 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O grupo dos feijões conhecidos como de grãos especiais possuem 

características diferenciadas de cor do tegumento, forma e tamanho de grãos com 

potencial nutricional e culinário para ganhar espaço no mercado (BLAIR et al., 2010). 

No estado do Rio Grande do Sul, o feijão é cultivado na sua grande maioria por 

pequenos produtores, onde há o predomínio da agricultura familiar.  Assim, 

caracterizar este tipo de material surge como uma ferramenta para credenciá-lo 

como alternativa de exploração agrícola para a pequena propriedade e expandir seu 

consumo, que atualmente se faz por um grupo seleto de consumidores.  

O cultivo de feijões de grãos especiais ainda é bastante restrito devido à pouca 

informação e falta de incentivo do seu uso. O desenvolvimento de cultivares de feijão 

com cozimento rápido é desejável, pois o tempo disponível para o preparo das 

refeições é, muitas vezes, restrito. Além disso, quanto menor for esse tempo, melhor 

a qualidade da massa gerada e menor os gastos de energia ou de gás de cozinha. 

Além disso, durante a cocção, os vegetais sofrem influência no seu conteúdo de 

nutrientes, deste modo o tempo de cocção deve ser o mínimo possível para que o 

conteúdo nutricional dos alimentos não seja prejudicado (NASCIMENTO, 2016). 

Portanto, a realização deste trabalho justifica-se pela escassez de 

informações sobre a qualidade tecnológica dos genótipos pertencentes a coleção 

Didática de Sementes do IFRS Campus Ibirubá, objetivando realizar a caracterização 
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tecnológica deste material através do método descrito por PROCTOR & WATTS 

(1987). 

 

2. METODOLOGIA 

 

O presente experimento iniciou a partir da seleção de genótipos pertencentes 

à coleção didática de sementes do IFRS Campus Ibirubá, usando como critério a 

escolha de grãos com fenótipos distintos entre si. Esta pesquisa foi conduzida na 

safra 2019/20 em ambiente protegido na área agrícola do IFRS no município de 

Ibirubá, Rio Grande do Sul, Brasil (latitude 28º39’16,16’’S, longitude 53’06’46,42’’O e 

457 m de altitude). A semeadura foi realizada no dia 18 de setembro de 2019, em 

vasos de polipropileno com capacidade para 5 L, preenchidos com uma camada de 

brita (5 cm) e com mistura de substrato comercial + solo + areia + casca de arroz 

carbonizado, na proporção de 25%, 50%, 10% e 15%. Foram semeadas de forma 

manual, cinco sementes por vaso em uma profundidade de 4 centímetros. Os tratos 

culturais foram realizados utilizando a escala fenológica proposta por Fernandez et 

al., 1982. O delineamento experimental utilizado foi o Delineamento de Blocos 

Casualizados (DBC), com 10 tratamentos divididos em quatro blocos, totalizando 40 

unidades experimentais. Os diferentes tratamentos, correspondem a cada genótipo 

de feijão, sendo estes: T1) Feijão Pintado; T2) Feijão Arroz Vermelho; T3) Feijão 

Crioulo; T4) Feijão Azuki; T5) Feijão Arroz Amarelo; T6) Feijão Militar; T8) Feijão 

Guabiju Amarelo; T9) Feijão Trepador; Testemunha) Feijão IPR Tuiuiú.  

O método proposto por Proctor & Watts (1987) é utilizado para avaliação do 

tempo de cozimento, recomendado pelo Serviço Nacional de Proteção de Cultivares 

– SNPC, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, para a 

inscrição das novas cultivares. Para se fazer inferência ao tempo de cozimento, 

recomenda-se a utilização de um aparelho conhecido como cozedor de Mattson. 

Foram realizadas três repetições por tratamento, colocando as sementes de molho 

em água por 8 horas antes de iniciar a cocção. Após este período, foram dispostas 

25 sementes sob cada pino do equipamento e em seguida o mesmo foi imerso com 

a amostra em 3 litros de água em ebulição em uma panela sobre fogão doméstico. À 

medida em que ocorre o cozimento, cada pino do equipamento atravessa um grão, 
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semelhante a uma “queda”. Neste equipamento, a leitura dos dados é obtida 

manualmente, através da avaliação da queda das hastes que se inicia logo após a 

fervura e cessa quando há perfurações nas amostras do alimento analisado pela 

metade mais um do número de hastes do instrumento. Como no estudo realizado por 

Proctor & Watts (1987), foi relacionado o tempo de cozimento em minutos, a níveis 

de resistência ao cozimento, grãos com cozimento inferior a 16 minutos são 

considerados muito suscetíveis ao cozimento, de 16 a 20 minutos é considerada 

suscetibilidade média ao cozimento, de 21 a 28 minutos cozimento normal, de 29 a 

32 resistência média, 33 a 36 minutos é considerado resistente e acima de 36 

minutos de cozimento os grãos são classificados como muito resistentes ao 

cozimento.  

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância, com aplicação do 

teste F (p≤0,05) e posteriormente as variáveis que obtiveram significância, tiveram 

suas médias comparadas pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade, utilizando 

o software Sisvar (FERREIRA, 2011). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No preparo do feijão, uma prática denominada de maceração é bastante 

comum. Ela consiste em, submeter os grãos a um tempo determinado de hidratação 

em água, importante para garantir maciez dos grãos e consequentemente para 

facilitar a cocção daí vem o princípio de submeter os grãos a submersão antes de 

realizar o teste. Além disso, a maior parte dos fogões domésticos são alimentados 

por gás liquefeito de petróleo (GLP), derivado de uma fonte de energia não renovável. 

Por este motivo, é importante reduzir o tempo de cocção dos grãos, aliando economia 

de combustível à economia de tempo para o preparo dos alimentos.  

Os resultados obtidos através do uso do Cozedor de Mattson (Tabela 1), 

reportam que o genótipo que apresentou o menor tempo médio de cozimento foi o 

Feijão Arroz Amarelo (15’05’’), não diferindo da testemunha IPR Tuiuiú (20’50’’), do 

Feijão Azuki (21’48’’). Assim como os genótipos Feijão Pintado (29’63’’), Feijão Arroz 

Vermelho (30’09’’), Feijão Crioulo (34’37’’), Feijão Militar (37’12’’), Feijão Guabiju 

Amarelo (37’74’’) não diferiram entre si. Por último, os genótipos Feijão Trepador 
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(72’23’’) e Feijão Baraço (80’73’’) não se igualaram estatisticamente entre si nem a 

nenhum outro genótipo avaliado.  

Wassimi et al. (1988), considera que o cozimento excessivo pode diminuir o 

valor nutricional do feijão, por isso o programa de melhoramento deverá identificar 

cultivares de feijão de rápido cozimento. De acordo com Zanella et al. (2008) o tempo 

médio padrão para cozimento desejado pela indústria é de 30 minutos. Desta forma, 

os genótipos Feijão Arroz Amarelo, a testemunha IPR Tuiuiú, Feijão Azuki, Feijão 

Pintado e Feijão Arroz Vermelho obtiveram valores próximos a esse padrão. Já os 

genótipos Feijão Trepador e Feijão Baraço tornam-se inviáveis, devido à demora para 

seu preparo e consequentemente ocasionar o alto gasto de gás GLP. Costa et al. 

(2001), reforça que o fator de cozimento se constitui como item primordial na escolha 

de um genótipo pelos consumidores, devido a economia de gás no tempo de preparo 

das refeições e consequentemente no gasto de energia. De acordo com Carbonell et 

al., (2002) tão importante quanto características como a produtividade e a resistência 

a doenças, é a qualidade tecnológica do produto. 

 

Tabela 1 – Tempo de Cozimento (TCOZ, minutos) e Nível de Resistência ao 

Cozimento (NVRCOZ) de acordo com PROCTOR & WATTS (1987). Ibirubá – RS, 2020.  

Médias seguidas pMédias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente 
entre si pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade.  

 

 

 

 

TRATAMENTO TCOZ  NRCOZ 

Feijão Pintado 29,63 b resistência média 
Feijão Arroz Vermelho 30,09 b  resistência média 

Feijão Crioulo 34,37 b resistente 
Feijão Azuki 21,48 a resistência normal  

Feijão Arroz Amarelo 15,05 a muito suscetível 
Feijão Militar 37,12 b muito resistente 

Feijão Guabiju Amarelo 37,74 b muito resistente 
Feijão Trepador 72,23 c muito resistente 
Feijão Baraço 80,73 d muito resistente  

IPR Tuiuiú 20,50 a suscetibilidade média 

Média Geral 37,89  
CV% 11,15  
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4. CONCLUSÕES 

 

Há variabilidade para as cultivares de feijão quanto às caracteristicas de 

qualidade tecnológica, concluindo que os genótipos menos viáveis para cozimento 

são o Feijão Baraço e Feijão Trepador respectivamente. O genótipo Feijao Arroz 

Amarelo por sua vez, pode ser indicado por ter a melhor resposta tempo quanto ao 

tempo de cozimento sobre os demais. 
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1. AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE DE LAMBDA-CIALOTRINA E GAMA-CIALOTRINA 

SOBRE ADULTOS DE CHRYSOPERLA EXTERNA 

 

Emanuel Signor Gasparetto1 

Natália Letícia Goffi2 

 Natiel Celer 

Suélen Giacomini 

Tainara Da Silva Ott 

Rafael Antonio Pasini3 

 

 

O aumento da incidência dos pulgões nas últimas safras deve-se a vários fatores, 

entre os quais podemos citar o aumento da área cultivada e o pouco entendimento 

do sistema de manejo de pragas. O mau uso de inseticidas vêm ocasionando 

desequilíbrios ecológicos, e diminuição dos inimigos naturais. Desta forma, o 

objetivo deste estudo foi avaliar a toxicidade dos inseticidas Karate 50 EC (Lambda-

cialotrina) e Nexide (Gama-cialotrina) sobre o crisopídeo Chrysoperla externa. 

Adultos de C. externa foram coletados em lavouras de trigo no município de 

Rondinha, Três Palmeiras e Sarandi - RS e utilizados em testes. Nos bioensaios os 

adultos foram expostos a 6 diferentes concentrações (100, 50, 25, 12,5, 6,25, 3,12 

mL/ha-1) de Lambda-cialotrina e Gama-cialotrina. Os inseticidas foram diluídos em 

acetona. As diferentes concentrações foram aplicadas nos adultos através de 

micropipetador manual. Cada adulto recebeu uma quantidade de calda 

correspondente a 0,5 microlitro aplicado na região dorsal. Após a exposição os 

adultos foram mantidos em local com as condições ambientais controladas. Na 

maior dosagem testada (dose máxima recomendada) obteve-se a mortalidade de 

todos os adultos de C. externa avaliados. Na dose de 50 mL/ha, 20% dos adultos 
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sobreviveram, na dose de 25 mL/ha, restaram vivos 35% dos adultos, já com a dose 

de 12,5 mL/ha, a porcentagem dos adultos que sobreviveram foi de 70%, na dose de 

6,25 mL/ha, a sobrevivência foi de 90% dos adultos e, por fim, na dose de 3,12 mL/ha, 

a taxa de sobrevivência foi de 95%. Os resultados obtidos no estudo contribuem para 

a tomada de decisão do agricultor quanto ao inseticida e dosagem a ser utilizado. 

Sempre que possível o agricultor deve utilizar inseticidas com menor toxicidade 

sobre inimigos naturais.  

Palavras-chave: Controle químico. Inseticidas. Inimigos naturais. Crisopídeo. 

 



 

2. EFICIÊNCIA DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA A AGRICULTORES FAMILIARES QUE 

PRATICAM AVICULTURA CAIPIRA NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU, CEARÁ 

 

 

Dálete de Menezes Borges1 

Cláudio Mateus Pereira da Silva2 

Márcio André da Silva Pinheiro3 

Ana Carolina Barbosa do Carmo4 

Rildson Melo Fontenele5 

  

 

Atualmente a criação de aves caipiras é uma atividade econômica importante no 

cenário nacional, pois a produção de carne e ovos viabiliza a obtenção de proteína 

animal que é de grande importância para a alimentação humana, contribuindo para 

amenizar a carência alimentar de famílias de baixo poder aquisitivo. Além de poder 

funcionar como uma renda emergencial ou até como fonte principal de renda do 

produtor. Diante disso, objetivou-se com o seguinte trabalho, avaliar a eficiência da 

assistência técnica a agricultores familiares que praticam avicultura caipira no 

município de Caririaçu, localizado na microrregião de Caririaçu, mesorregião do Sul 

Cearense. A pesquisa constou de dados obtidos mediante coleta de informações ao 

longo de doze meses no ano de 2018 em um banco de dados de uma empresa de 

assistência técnica referente aos dados da avicultura caipira no município. Os dados 

pesquisados foram, agricultor(a) familiar assistido (n°); aves comercializadas (nº) e 

produção obtida de ovos (nº). Após obtenção dos dados, os mesmos foram avaliados 

através de analises descritivas utilizando o software Office Excel. Programou-se uma 

assistência a 189 agricultores(as) familiares, mas observou-se assistência a 177 

agricultores(as), correspondendo à 93,65% dos agricultores. Para a comercialização 

de aves, programou-se uma comercialização de 11.080 aves. Entretanto, foram 
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comercializadas 10.895 aves, tendo uma eficiência de 98,33%. Já para produção de 

ovos, esperava-se obter 128.450 ovos. Porém, obteve-se 97.690 ovos, 

correspondendo a 76,05% de eficiência de assistência técnica. Dessa forma, diante 

dos índices zootécnicos apresentados, a assistência técnica a agricultores familiares 

que praticam avicultura caipira em Caririaçu apresenta-se eficiente. 

Palavras-chave Aves poedeiras, nordeste, rentabilidade. 

 



 

3. EFICIÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREAS ESCARIFICADAS E ÁREAS DE PLANTIO 

DIRETO POR AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICÍPIO DE ABAIARA, CEARÁ 

 

 

Dálete de Menezes Borges1 

Rildson Melo Fontenele2 

  

 

O manejo e a conservação do solo no Nordeste brasileiro têm uma dinâmica diferente 

da que é realizada no restante do país. De março a julho, é a temporada mais chuvosa 

na maioria das regiões, e em diversas áreas começa-se o preparo do solo, já que esse 

período é curto, e o desafio está em encontrar alternativas para aproveitar ao máximo 

essa época de chuva. Mediante isso, o objetivo do trabalho é avaliar eficiência de 

utilização de áreas escarificadas e áreas de plantio direto no município de Abaiara, 

localizado na região do Cariri, Ceará. A pesquisa avaliou 2 (dois) manejos de 

conservação do solo, escarificação de área e plantio direto. Os dados pesquisados e 

avaliados foram dispostos em agricultor(a) familiar assistido (no); área escarificada 

(ha); e área plantada (ha). Através dos dados obtidos, os inerentes foram avaliados 

por meio de estudos descritivos, utilizando o software Office Excel. Inicialmente, para 

escarificação de área, foram assistidos 11 agricultores(as) familiares, uma unidade 

abaixo do programado de 12 agricultores(as) familiares, representando um alcança 

de 91,66%. Em relação a área escarificada, foi programado assistir uma área de 14 

hectares, mas houve uma baixa relativa ao total de 13,50 hectares de área 

escarificada, obtendo alcance de 96,42%. Para o plantio direto, foi programado 

assistir a 17 agricultores(as) familiares, entretanto, apenas 9 agricultores(a) 

familiares receberam assistência, obtendo alcance de 52,94%. No tocante a área 

plantada, programou-se assistir 112 hectares, havendo um decréscimo relativo ao 

total de 54 hectares assistidos de área plantada, tendo um alcance abaixo da média 

de 48,21%. Diante disso, conclui-se que a utilização de manejos conservacionistas 

em Abaiara mostra-se eficiente apenas em escarificação de área, denotando, a 
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necessidade de avaliar os fatores que mais interferem na utilização de áreas de 

plantio direto. 

Palavras-chave: Manejos de plantio, conservação, solo. 



 

4. LEITE A2: MERCADO PARA O MELHORAMENTO DA ATIVIDADE LEITEIRA DO 

NOROESTE DO RIO GRANDE DO SUL 

 

 

Julio Cezar Wrubleski1 

Maferson Pezenatto1 

Karolini Pozzer de Quadros1  

Paula Eli de Cesaro Pena1 

Claudia Almeida Scariot2 

  

 

A cadeia leiteira representa uma importante fonte de renda, emprego e de alimento 

para a população brasileira. Um mercado que vem ganhando visibilidade nesse setor 

é o do leite “A2” que já se mostrou promissor em outros países e vem ganhando 

espaço no mercado nacional nos últimos anos. Esse leite chamado leite “A2” tem 

ganhando visibilidade pelo fato do alelo A2 da ß-caseína não ter associação com 

problemas de saúde ocasionados pela ß-caseína do tipo A1, tendo dessa forma um 

maior valor agregado, além de ser associado a uma maior produtividade. 

Considerando os benefícios do leite “A2”, e o potencial do Brasil na produção desse 

tipo de leite, o objetivo do presente trabalho é investigar o conhecimento dos 

proprietários de rebanho leiteiro da região Noroeste do Rio Grande do Sul sobre o leite 

“A2” bem como o possível interesse dos mesmos em realizar o melhoramento 

genético de seu rebanho para a produção desse leite. Para isso está sendo aplicado 

um questionário a proprietários de rebanho leiteiro com produção mensal superior a 

15.000 litros de leite, e os dados obtidos estão sendo organizados e tabulados para 

interpretação e análise. Os resultados parciais obtidos mostram que 100% dos 

entrevistados não possuíam conhecimento sobre o leite “A2”, contudo 50% dos 

entrevistados estariam dispostos a investir no melhoramento genético para ter um 

rebanho de vacas A2A2 considerando somente os benefícios do leite “A2” e uma 

maior produtividade, e 100% dos entrevistados fariam esse investimento diante de 

incentivo da indústria. Esses resultados parciais demostram uma boa aceitação dos 
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proprietários de rebanho leiteiro para a produção do leite “A2” apontando esse 

mercado como um nicho promissor, sendo esse estudo pioneiro para futuros 

trabalhos de genotipagem e melhoramento genético dos rebanhos em busca de 

vacas com genótipo A2A2. 

Palavras-chave: Genótipo A2A2, produção de leite, setor lácteo. 



 

5. PLANTAS ALIMENTÍCIAS NÃO-CONVENCIONAIS (PANC) – UM POTENCIAL 

AGRONÔMICO 

 

Hendrick da Costa de Souza1 

Irmfried Henrique Papke2 

Rafael Antonio Pasini3 

 
 

As plantas silvestres apresentam recursos genéticos que podem ser usados na 

alimentação humana. O presente trabalho visa abordar a importância das Plantas 

Alimentícias Não convencionais (PANC). PANC é o termo usado para plantas que o 

consumo não é comum em certa região ou que não são consumidas diariamente pela 

população. As PANC são limitadas a alguns locais e regiões, tendo uma maior 

influência na cultura e alimentação de agricultores familiares. São espécies sem valor 

comercial que se desenvolvem espontaneamente. São consideradas espontâneas e 

possuem grande teor de vitaminas, sais minerais, carboidratos, vitaminas e 

proteínas. O Brasil possui a maior biodiversidade do planeta, de 15 a 20% das 

espécies vegetais, onde de 10 a 20% são consideradas recursos alimentares. O uso 

das PANC na alimentação humana é de suma importância, devido à soberania 

alimentar e aos valores nutricionais, complementando e melhorando os hábitos 

alimentares. O uso das PANC no Brasil é de variadas formas, como, preparações 

salgadas, in natura, em doces como cocadas, entre outros usos, mesmo que são 

escassos os estudos e pesquisas do uso destas plantas. Em grande número de 

comunidades rurais o uso de plantas silvestres está em processo de abandono, 

devido a fatores sócio ecológicos, como os hábitos alimentares transmitidos por 

antepassados e atualmente pelas mídias, dando a ideia de que alimentos de origem 

silvestre são ultrapassados. Carneiro (2004) afirma que a população não utiliza as 

PANC devido a facilidade de compras de verduras no mercado, seguido da dificuldade 

de identificação e informações sobre as mesmas. Nesse sentido, é de fundamental 

importância a disseminação dos conhecimentos relacionados a PANC para que esse 
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potencial que existe em nosso país seja mantido e aumentado, garantindo a 

preservação dos recursos genéticos vegetais e a soberania alimentar. 

Palavras-chave: PANCs, segurança alimentar, recursos genéticos. 

 



 

6. PLANTIO DE PITANGUEIRAS (EUGENIA UNIFLORA L.) EM UMA ESCOLA NO 

MUNICÍPIO DE PALMEIRA DAS MISSÕES – RS 

 

Hendrick da Costa de Souza1 

Irmfried Henrique Papke2 

Rafael Antonio Pasini3 

 

 

A arborização atua de maneira importante para restabelecer a relação de contato 

entre o ser humano e a natureza, melhorando assim a qualidade de vida de todos os 

seres vivos. As espécies frutíferas melhoram o visual do ambiente com sua beleza e 

frutos, gerando um microclima agradável e de harmonia, além de produzirem frutos 

saudáveis e saborosos para um bom desenvolvimento das crianças e no cuidado da 

saúde de pessoas adultas. A escola é um local que proporciona meios para 

arborização, onde alunos e professores atuam em conjunto no cuidado com as 

plantas. Dias (2003) afirma que a escola tem uma tarefa importante na mudança de 

padrões de comportamento e hábitos alimentares dos alunos, sejam crianças ou 

jovens. Considerando isso, o presente trabalho teve como objetivo o plantio de 

mudas de pitanga (Eugenia uniflora L.) em uma Escola Estadual localizada no 

município de Palmeira das Missões, RS. A pitangueira pertence à família Myrtaceae, 

é originária de uma região que vai desde o Brasil Central até o norte da Argentina, 

tendo ampla distribuição no território brasileiro. O fruto é rico em variadas vitaminas 

e possui um sabor exótico, que garante um grande potencial para exploração 

econômica em grande escala (BEZERRA et al, 2000; DONADIO et al., 2002). As mudas 

foram levadas a escola e plantadas por um acadêmico do curso de Agronomia. Os 

tratos culturais posteriores ficaram a cargo dos docentes e discentes da escola. 

Espera-se que no futuro as pitangueiras forneçam frutos para professores, alunos e 

animais. Espera-se que essa iniciativa desperte a possibilidade de serem plantadas 

outras espécies frutíferas no local, ficando assim a possibilidade de um possível 

pomar de plantas nativas e exóticas na escola.  

                                                     
1  Acadêmico(a) do curso de (...) do Centro de Ensino Superior Riograndense. E-
mail:hendricksouza96@gmail.com 
2  Acadêmico(a) do curso de (...) do Centro de Ensino Superior Riograndense. E-mail: 
irmfriedpapke@outlook.com 
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Palavras-chave: Frutíferas nativas, saúde, frutas, natureza. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

1.4 RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 

 



 



 

1. CONSTRUÇÃO DE COMPOSTEIRAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS  
 

 

Carine Schlosser1 

Tamires Casanova2 

Daniela Favero 

 Lucas Vanz 

 Susana Klajn 

 Tiago Bordin3 
1 A ORGANIZAÇÃO 

 

 A Educação Ambiental vem sendo debatida em sala de aula, principalmente 

nas séries iniciais, visto que de acordo com Oliveira et al (2012), o tema 

compostagem foi abordado com o intuito de contribuir com as escolas de maneira a 

reaproveitar o lixo orgânico e contribuir com a coleta seletiva do município.  

 

2 RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Elaborou-se um projeto com a comunidade escolar, objetivando atingir mais 

pessoas e estimulando as crianças a pensar sobre o tema compostagem, já que são 

transmissoras dos conhecimentos que adquiriram na escola sobre as questões 

ambientais em sua casa e na sociedade (MELLO, 2017). 

 

2.1 COMPOSTAGEM 

 

A proposta do tema compostagem surgiu do anseio da administração 

municipal de Ciríaco de aproveitar o lixo orgânico e reduzir os custos com o 

recolhimento seletivo.  

 

                                                     
1 Acadêmico(a) do curso de Agronomia do Centro de Ensino Superior Riograndense. E-mail: 
carineschlosser@cesurg.com 
2  Acadêmico(a) do curso de Agronomia do Centro de Ensino Superior Riograndense. E-mail: 
tamirescasanova@cesurg.com 
3  Professor(a) do Centro de Ensino Superior Riograndense. E-mail: danielafavero@cesurg.com.br, 
lucasvanz@cesurg.com, susanaklajn@cesurg.com, tiago.bordin@hotmail.com  
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2.2 AÇÕES DESENVOLVIDAS 

 

  
Tabela 1- Cronograma das atividades desenvolvidas 

 
 Ação O que? Quando? Como? Quem? 

1° momento Visita para conhecer o 

ambiente escolar. 

Abril/2018 Visita Acadêmicos 

CESURG 

2° momento 

 

Diálogo com alunos e 

professores sobre o tema. 

Junho/2018 Apresentação 

do tema. 

Acadêmicos 

CESURG  

3° momento Construção da 

composteira e execução 

do projeto 

Setembro 

Outubro/2018 

Teoria e 

Prática 

Acadêmicos 

CESURG 

4º momento Manuseio do composto 

formado e avaliação 

Outubro/2018 Avaliação Acadêmicos 

CESURG 

 
 

2.3 PÚBLICO-ALVO 

 

As pessoas envolvidas nesse projeto foram acadêmicos do curso de 

agronomia e alunos das escolas municipais do município de Ciríaco, RS. 

 

3 RESULTADOS 

 

A composteira foi construída sendo uma estrutura de pallet, que em muitos 

casos é um material descartável, assim também se pensou no reaproveitamento de 

materiais, tornando-a sustentável. Sua estrutura foi construída de (1m x 1m x 0,5 m), 

0,50 m³ tamanho este adequado a quantidade de materiais que a escola produz de 

lixo orgânico. Após construída ela foi acomodada em lugar de fácil acesso dos 

alunos, próximo da horta escolar onde foi distribuída uma camada de folhas secas, 

terra, sobras da cozinha da escola como hortaliças e frutas e finalmente folhas secas. 

Os alunos foram os responsáveis pelo cuidado com a composteira durante o período 

de um mês, período este que foram depositados materiais orgânicos para 

decomposição. Ainda neste mesmo tempo os alunos molharam e manejaram o 
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composto conforme a necessidade, durante o período de 90 dias, tempo este 

necessário para o composto estar pronto para o uso.  

 

4 CONCLUSÕES 

 

O uso da compostagem vai além de hortas domésticas e jardins, nos dias de 

hoje muitos agricultores trabalham com a agricultura orgânica, onde todos os 

insumos devem ser livres de qualquer componente químico. E a matéria orgânica 

oriunda de lixo orgânico através de processo físico, químico e biológico é utilizada 

como fonte de adubação para a produção de hortaliças no geral. 
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2. CULTIVO DE HORTALIÇAS EM ESCOLAS 

 
 

Douglas Koakoski 

Giovani Castelani 
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Ritieli Mambrin 

 Jackson Korchagin 
 Tiago Bordin3 

1 A ORGANIZAÇÃO 

 

A horta escolar tem como foco principal integrar as diversas fontes e recursos 

de aprendizagem, integrando ao dia a dia da escola e gerando fonte de observação e 

pesquisa exigindo uma reflexão diária por parte dos professores e alunos envolvidos 

(SANTOS, 2014).  

A necessidade mudança dos hábitos alimentares das crianças é apresentada 

por Levy, et al. (2010) quando afirma que: “se os alunos não modificarem os seus 

hábitos alimentares inadequados na infância e na adolescência poderá ter 

possivelmente fatores de risco para doenças crônicas na fase adulta”. 

 

2 RELATO DE EXPERIÊNCIA 

  

 Este trabalho justifica-se pela importância de como fazer a implantação de 

uma horta. Algumas medidas adotadas no momento de implantar uma horta para a 

produção de hortaliças, vegetais, legumes, tubérculos.  

 

2.1 ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 

A seleção do município de Gentil-RS ocorreu  devido  à  importância  de  trazer 
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menos custo para a alimentação escolar diária. E assim podendo trazer um novo 

método de ensino para os alunos e como aprender a ter uma renda própria em casa. 

 

2.2 AÇÕES DESENVOLVIDAS 

 

 O trabalho foi desenvolvido na Escola Municipal República da Colômbia, 

Campo do Meio, localizada no município de Gentil, RS. Foram implantados canteiros 

com diferentes variedades hortícolas. Os alunos foram orientados sobre cuidar de 

uma horta e como plantar alimentos simples e serem cultivados, de fácil acesso no 

cotidiano e utilizados em casa. Além de plantar, as crianças aprenderam a preparar 

o solo, fazer a higienização dos alimentos e conhecer suas características 

nutricionais, e ainda, a reconhecer insetos invasores de hortas, fazer a colheita e 

identificar quando o alimento está pronto para ser colhido, bem como as formas de 

preparação desses alimentos para o consumo. 

 

2.3 PÚBLICO-ALVO 

 

As pessoas envolvidas nesse projeto foram acadêmicos do curso de 

agronomia e comunidade escolar. 

 

3 RESULTADOS 

 

Implantação de canteiros com plantas companheiras, a fim de controlar 

pragas e doenças, como por exemplo,  

-Tomate, pimentão + alface ou chicória;  

- Alface ou chicória  - Alface ou tomate;  

- Repolho, cebola, cebolinha, salsa 

Informação e conhecimento que os alunos obtiveram para levar à suas casas. 

Com tudo pronto e organizado os alunos poderão dar continuidade nessas 

atividades, incentivo-os e mostrando de onde vem o que eles estão consumindo na 

mesa e aprendendo a dar valor aos alimentos. 
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4 CONCLUSÕES 

 

A presença de uma horta na escola amplia o espaço de aprendizado de forma 

interdisciplinar, tornando-se fundamental para a formação de cidadãos conscientes 

e críticos com relação aos problemas ambientais, contribuindo também para 

melhorar e dinamizar o processo ensino-aprendizagem em um ambiente de reflexão 

e descontração assim como preparação para produção própria em suas casas. 
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1. ANÁLISE DO SALTO VERTICAL VOLTADO A APTIDÃO FÍSICA NOS ESORTES: UMA 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA1 

 
Eduarda Jordani2 

Alan Patrick  Da  Luz3 

Caroline Rizzi Di Domenico4 
 

Resumo 

 

O salto vertical é uma das habilidades que exigem muita coordenação motora e 

envolve uma variedade de segmentos corporais, que podem agregar em muitas 

experiências para o aprendizado motor. A aptidão física, condiz com a habilidade da 

pessoa em desempenhar atividades do dia a dia com mais disposição e pode ser 

dividida em aptidão física motora, e a outra aptidão física voltada a saúde. A motora 

envolve as habilidades de velocidade, agilidade, potência (ou força explosiva), 

coordenação e equilíbrio. Já a que é voltada a saúde compreende as capacidades de 

resistência cardiorrespiratórias, flexibilidade, força e resistência muscular. 

Metodologia: O estudo teve por objetivo avaliar o salto vertical com relação a aptidão 

física em diferentes esportes. Foi realizado uma revisão sistemática da literatura, na 

qual a busca bibliográfica foi realizada no Google Acadêmico e Scielo. O processo de 

análise dos estudos envolveu leitura de teses, artigos e textos completos publicados 

em Português a partir do período de 2010. Resultados: Foram selecionados nove, 

dentre eles artigos, teses, dissertações que se adequaram aos critérios de inclusão 

da revisão. Conclusão: Portanto o bom desempenho no esporte, com relação ao salto 

vertical, é dependente da força exercida que pode ser prejudicada quando há fadiga 

muscular, pelo excesso de treinamento e também pelo destreinamento. 

Palavras-chave: Salto Vertical. Aptidão Física. Esportes 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A prática de exercício físico, além de ser um meio de desenvolver um bom 

desempenho motor, pode ser considerada um mecanismo de promoção de saúde 

melhora na qualidade de vida, pois apresenta-se associado a bons indicadores de 

saúde, tais como: baixos níveis de colesterol e triglicerídeos e tem sido cada vez mais 

indicado na infância e adolescência, por possuir efeitos benéficos sobre a 

composição corporal, adaptações cardiorrespiratórias, ósseas, apresenta 

associação positiva à menores índices de obesidade, além de refletir em um bom 

desempenho acadêmico (BORTONI, BOJIKIAN; 2007; PELEGRINI, et al. 2011).  

Deste modo, segundo Corseuil e Petroski (2010) a atividade física, a aptidão 

física e a saúde relacionam-se entre si, sendo que, pessoas fisicamente ativas 

apresentam melhores níveis de aptidão e saúde que sedentários. Apesar dos índices 

de melhorias na saúde dos indivíduos, estudos abordam que há uma prevalência de 

exposição a baixos níveis de atividade física elevada, que parecem afetar pessoas de 

todas as idades (TASSITANO, et al. 2007). 

Abordada de duas maneiras distintas, uma voltada a saúde e outra ao 

desempenho esportivo, a aptidão física no campo da saúde está relacionada com a 

capacidade do indivíduo de realizar atividades do cotidiano com vigor e energia, 

demonstrando menor risco de desenvolver doenças associadas a baixos níveis de 

atividade física (CORSEUIL, PETROSKI; 2010). E quanto ao desempenho esportivo 

pode-se destacar seguintes habilidades físicas de acordo com Silva, et al. (2017): 

velocidade, agilidade, potência (ou força explosiva), coordenação e equilíbrio.  

O salto vertical é um dos movimentos locomotores fundamentais e uma 

habilidade básica para muitos esportes, que envolve vários componentes corporais 

e agrega diferentes experiências motoras aos indivíduos. Considerado um 

movimento de alta intensidade e curta duração, que se apresenta como um 

componente da aptidão física determinantes para o sucesso em esportes coletivos 

intermitentes como o voleibol, o basquetebol, o handebol e o futebol, tem sido muito 

difundido na literatura por ser um instrumento de avaliação de força e potência de 

treinamentos esportivos (CARVALHO, et al. 2018; GANTOIS, et al. 2018). 
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Por ser o salto vertical uma habilidade desenvolvida em muitas modalidades 

esportivas, e este estar intimamente ligado a aptidão física dos indivíduos, podendo 

avaliar a força e a potência, o presente artigo tem como objetivo avaliar o salto 

vertical de alunos do sexo masculino entre 12 e 14 anos do ensino fundamental de 

escolas municipais do município de Sarandi- RS. Para avaliar o salto será utilizado o 

teste de salto vertical analisado pelo aplicativo telefone móvel My Jump, e para 

verificar os níveis de percepção de atividade física será aplicado um questionário 

chamado PAQ-C. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 SALTO VERTICAL  

 

Na maioria dos esportes, uma das competências mais exigidas para 

determinar um bom rendimento para qualquer atleta é o salto, pois são responsáveis 

por produzir em pouco tempo forças que podem passar 20 vezes mais equivalente 

ao seu peso corporal, e são vários tipos de saltos com características e dinâmicas 

diferentes e através deles pode ser medidos força, ou realizar uma análise de 

alongamento e encurtamento (MARTINS, 2009). 

O salto vertical é uma das habilidades que exigem muita coordenação motora 

e envolve uma variedade de segmentos corporais, que podem agregar em muitas 

experiências para o aprendizado  motor, assim tornando uma das principais 

competências para o desenvolvimento humano, mas além de aspectos positivos tem 

que se tomar devidos cuidados pois a má execução pode acarretar em lesões 

ortopédicas, o salto vertical pode proporcionar um suporte essencial para um bom 

desempenho da prática esportiva (DEPRÁ, 2012). 

Reconhecido por inúmeros cientistas e técnicos o salto vertical é visto como 

importantíssimo elemento para um bom treinamento e análise de avanço do atleta. 

O salto vertical tende aparecer nos esportes coletivos e pode ser muito usado durante 

os jogos, e por isso tem sido muito estudado as formas de aplicações na prática, para 

ser retirado os melhores aproveitamentos e ter uma base e poder analisar as 

potencializações e limitações dos saltos recordando que existem fatores diretos que 
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interferem para uma melhor potencialização do salto como técnica, tática, preparo 

físico , antropométrico , ambiental e perspectivo  ( HESPANHOL, 2004).  

Balsalobre-Fernández et al. (2015) desenvolveram o aplicativo MyJump, 

recentemente validado para medir a altura de salto vertical.” Foi usado para cálculo 

de salto vertical e ainda assim permitir calcular o tempo e altura do salto. A também 

apontamentos positivos e negativos ao uso do aplicativo, mas ele é disponível para 

IOS, por ter uma melhor qualidade de imagens e bom para sua avaliação mais 

simplificada, com isso é necessário ter alguns cuidados para não haver mudanças 

de precisão do salto e validade (STANTON et al. 2005). 

2.2 APTIDÃO FÍSICA  

A aptidão física, condiz com a habilidade da pessoa em desempenhar 

atividades do dia a dia com mais disposição e redução do risco de desenvolver uma 

nova doença, ou até mesmo de condições que que fazem com que o corpo entre em 

decadência, relacionada com os padrões menores de atividade física (ACSM,1998). 

Existem duas formas de ser entendido o termo aptidão físico, uma delas está 

relacionada a aptidão física motora, e a outra aptidão física voltada a saúde. A motora 

envolve as habilidades de velocidade, agilidade, potência (ou força explosiva), 

coordenação e equilíbrio. Já a voltada a saúde compreende as capacidades de 

resistência cardiorrespiratórias, flexibilidade, força e resistência muscular (SILVA, et 

al. 2017).  

Conforme diz a Organização Mundial da Saúde (WHO,1978), aptidão física 

pode ser explicada como “a capacidade de realizar trabalho muscular de maneira 

satisfatória”. Permitindo ao indivíduo um melhor desempenho motor nas atividades 

que exigem o uso de maior força. 

Deste modo esse conceito tomou forma nos últimos anos, como muitos 

pesquisadores haviam indicado que com uma boa a aptidão física o indivíduo 

pudesse realizar suas atividades cotidianas sem fadigar rapidamente assim 

permitindo uma sensação de bem estar com seu próprio corpo (BOUCHARD, et al. 

1990). 
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2.3 SALTO VERTICAL E ESPORTES 

 

O salto vertical está presente em várias modalidades esportivas, pois é 

essencial na hora de executar os movimentos. As ações motoras complexas de 

alguns gestos (rebote no basquete, cortadas e bloqueios no voleibol, etc.) está ligada 

ao salto vertical (JACOBS, 1996). 

Os esportes coletivos voleibol, handebol e basquetebol, possuem 

características de intensidade intermitente, com predominância anaeróbica de baixa 

intensidade (GANTOIS, et al. 2018), e no decorrer do jogo podem ocorrer jogadas que 

exijam uma movimentação de alta intensidade e curta duração, como saltos e sprint. 

Para se ter uma boa movimentação e êxito durante o jogo, é necessário que os 

membros musculares inferiores estejam num ótimo condicionamento físico 

(HESPANHOL, 2004). 

Na biomecânica há várias formas de analisar um atleta que está aprimorando 

suas variáveis, fazendo com que o treinador possa ter mais possibilidades de treinos. 

O que também fortalece na execução de atividades é a força posta contra o solo, 

rapidez no deslocamento e o tempo na realização das atividades, que está ligada a 

algum esporte favorito. Com isso o salto vertical é fundamental para um melhor 

movimento (SILVA, et al. 2005). 

A incontáveis variáveis em que o salto é investigado, dentre elas, fala-se sobre 

a questão da velocidade na hora do movimento de flexão e extensão na qual está 

ligada a performance do atleta (TOUMI, 2004). Isso faz com que seja avaliado os 

membros tanto inferiores como superiores na hora de observar a velocidade do 

movimento que está ligada as articulações, para assim administrar melhor os 

protocolos (BOMBA, 2004). 

Nos conceitos da dinâmica, a outras variáveis, que fala do uso dos membros 

superiores na hora do salto. Afirmando um melhor desempenho na execução. Há 

vantagens satisfatórias no acúmulo de energia na capacidade elástica de músculos 

e tendões ao redor das principais articulações (joelhos, quadril e tornozelos) (LEES, 

et al. 2004). 

Há também alguns estudos de avaliação para o salto vertical. Como diz 

Markovic, et al. (2004), fizeram inúmeros testes com adaptações de protocolos como 
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salto sem contra movimento, com contra movimento e foi visto que eles autorizaram 

avaliação da força de explosão de membros inferiores. 

 

3 MATERIAL(AIS) E MÉTODOS 

 

Este trabalho foi desenvolvido na disciplina de projeto integrador do curso de 

Educação Física do Centro de Ensino Superior Riograndense-CESURG, durante o 

período de agosto a novembro de 2020. 

Trata-se de uma revisão sistemática de literatura, em que as buscas foram 

realizadas nos sites Google Acadêmico e Scielo, através dos descritores “salto 

vertical”, “aptidão física”, “esportes” e somente foram incluídos artigos, teses e 

dissertações publicados em português, publicados a partir de 2010, que tenham 

avaliado o salto vertical relacionado a aptidão física voltado aos esportes ou 

escolares. Para isso foram elegidos nove artigos de intervenção, sendo excluídos 

aqueles de revisão bibliográfica. 

 

4 RESULTADOS 

 

A Tabela I aborda sobre os resultados encontrados incluindo os dados dos 

autores, os objetivos dos estudos, as metodologias, o tamanho e o tipo da amostra 

bem como os resultados encontrados. Deste modo, são apresentados nove estudos 

analisados, que foram publicados entre os anos de 2010 e 2018. Dos quais, três deles 

foram realizados com escolares, seis com atletas masculinos de futebol e somente 

1 estudo foi analisado com atletas do futebol feminino. Referente aos esportes, foram 

encontrados trabalhos sobre futebol (2), voleibol (1), futsal (1) e Rugby (1). Na 

amostra, a faixa etária apresentou idades entre dez e trinta anos, sendo incluídos 

adolescentes e jovens. Dentre os estudos, somente um trabalho analisou casos e 

controles, os demais artigos tiveram caráter quase-experimental. 
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Tabela. I- Lista de artigos e resultados encontrados  
Autores (Ano) Objetivos Metodologia Amostra Resultados 

  BACKES (2017) Descrever o 
comportamento 
das variáveis do 
salto vertical em 
jogadoras de 
futebol feminino. 

 Salto vertical, 
avaliado atraves 
do aplicativo My 
Jump. Avaliação 
antropométrica 
(IMC). Idade das 
jogadoras, tempo 
de experiência no 
esporte. Análise 
estatística de 
média e desvio 
padrão 

 

18 Jogadoras de 
futebol feminino 
profissional de 
Porto Alegre 
(idade 
independente) 

As jogadoras da 
equipe analisada 
apresentaram 
alturas de saltos 
verticais 
inferiores ao de 
outras jogadoras 
analisadas em 
outros estudos. 

CORSEUIL 
(2010) 

Identificar a 
prevalência de 
baixos níveis de 
aptidão física 
relacionada à 
saúde. 

força de preensão 
manual; extensão 
dos braços; flexão 
do tronco 
impulsão vertical; 
resistência 
abdominal e força 
dorsal. 

Participaram da 
amostra 234 

estudantes (112 
moças e 122 

rapazes, entre 
17 e 29 anos), 

matriculados em 
diversos cursos 
da Universidade 

Federal de Santa 
Catarina 

 

se tratando de 
indivíduos jovens, 
observou-se que 

boa parte dos 
universitários se 

encontra com 
baixos níveis de 
aptidão física, 

sugerindo 

A importância da 
implantação de 

programas para o 
desenvolvimento 
e/ou manutenção 
da aptidão física 

destes 
estudantes, 
fornecendo 

subsídios para 
que adotem um 

estilo de vida 
mais ativo e 

saudável por toda 
a sua vida 

 
CARVALHO et al. 
(2018) 

Analisar a 
intensificação do 
treinamento 
pliométrico dos 
membros 
inferiores e a 
influência no 
desempenho 
muscular para a 
melhoria da 
qualidade do 
salto vertical. 

Testes de 
impulsão vertical. 
Protocolo de 
avaliação da 
aptidão física. 
Salto vertical. 

Equipe sub 17 
masculina, 14 
atletas. 

Inferiu-se que a 
resposta de um 
treinamento 
específico sobre a 
impulsão vertical 
pode ser 
considerada uma 
atividade 
relevante na 
promoção de 
efeitos positivos 
no 
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aprimoramento 
do salto. 

GANTOIS et al. 
(2018) 

Verificar a 
relação da 
capacidade de 
sprints repetidos 
e salto vertical 
intermitente em 
atletas de 
basquetebol. 

Avaliação 
Antropométrica 
(IMC). Capacidade 
de sprint repetido 
(CSR). Salto 
vertical 
intermitente. 

Foram avaliados 
20 atletas 
adultos do sexo 
masculino (21,4 
+ 2,18 anos) 

Verificaram-se 
correlações 
negativas 
moderadas a 
forte entre o 
desempenho dos 
sprints com a 
altura do salto 
vertical (r= 0,459 
a 0,612; p< 0,05), 
com exceção da 
fase de 
aceleração do 
sprint, que não 
apresentou 
correlação 
significativa com 
o salto vertical. 
Forte coeficiente 
de correlação 
intraclasse foi 
observado para o 
decréscimo de 
sprint e salto 
vertical (CCI = 
0,814; p < 0,001). 

DOS SANTOS 
PINHEIRO et al. 
(2018) 

Descrever e 
correlacionar 
variáveis 
antropométricas 
e de 
desempenho 
físico de 
jogadores 
amadores de 
Rugby Union 

Teste VO2 máx. 
Avaliação 
antropométrica 
(IMC). Teste de 
esforço 
progressivo. 
Sentar e alcançar. 
Teste (YMCA). 
Teste 1RM. Teste 
(IAT). Salto 
vertical. Teste 
(RAST). Teste de 
(TLim) 

 23 atletas 
amadores 
masculinos de 
18 a 30 anos, da 
cidade de 
Pelotas-RS 

Concluiu-se que 
há correlações 
significativas 
entre diferentes 
variáveis 
avaliadas, que 
esses jogadores 
de rúgbi 
apresentam baixa 
aptidão física, os 
backs têm maior 
aptidão aeróbia e 
os forwards são 
mais fortes. 

 HORTA et al. 
(2017) 

Analisar a 
influência do 
salto vertical na 
quantificação da 
carga de 
treinamento no 
voleibol por meio 
do método da 
percepção 
subjetiva do 
esforço (PSE) da 
sessão. 

Salto vertical. 
Teste Kolmogorov 
Smirnov 

 15 atletas do 
sexo masculino 
de uma equipe 
de voleibol. 

Conclui-se que o 
salto vertical de 
ataque exerce 
maior influência 
no valor final de 
PSE apontado 
pelos atletas nas 
sessões de 
treinamento. 

FREITAS et al. 
(2014) 

Analisar o efeito 
de jogos de 

futsal realizados 

Teste salto 
vertical. Squat 
Jump (SJ) e Coun-

11 atletas do 
sexo masculino 
pertencentes a 

Conclui-se o 
decréscimo no 
desempenho de 
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em dias 
consecutivos 

sobre o 
desempenho em 
testes de saltos 
verticais e sobre 

o estresse e a 
recuperação de 
atletas dessa 
modalidade. 

termovement 
jump (CMJ) 
RESTQ Sport. 

uma equipe de 
futsal. 

saltos verticais e 
as alterações 
deletérias nas 
escalas do 
RESTQ-Sport 
sugerem que 
houve acúmulo 
de fadiga ao 
longo de jogos de 
futsal realizados 
em dias 
consecutivos.  

HESPANHOL et 
al. (2013) 
 

Avaliar a 
sensibilidade e a 
especificidade de 
diferentes 
protocolos de 
medida dos 
testes de saltos 
verticais para o 
diagnóstico da 
força explosiva 
em futebolistas e 
voleibolistas na 
puberdade. 

Avaliação 
antropométrica 
(IMC). Salto 
vertical. Squat 
Jump (SJ). 
Counter 
movement jump 
(CMJ). Drop jump 
(DJ; 40 cm 
height). Medidas 
de composição 
corporal. 

Estudo 
transversal com 
população não 

probabilística de 
110 jovens 

atletas do sexo 
masculino (60 

futebolistas e 50 
voleibolistas) na 

faixa etária de 
13 a 18 anos 

pertencentes a 
clubes da região 

metropoli- 

tana de 
Campinas, SP, 

Brasil. 

 

O diagnóstico da 
força explosiva 
como teste SJ 
apresentou 
sensibilidade e 
especificidade 
elevadas, com 
seu valor 
preditivo alto na 
puberdade. 

ABAD et al. 
(2016) 

Analisar os 
efeitos do 
destreinamento 
na composição 
corporal e nas 
capacidades de 
salto vertical e 
na velocidade. 

Avaliação 
antropométrica, de 
saltos verticais 
sem (SVSC) e com 
contra movimento 
(SVCC), e de 
velocidade linear. 

Vinte e dois 
jogadores sub17 
da elite do 
futebol 
brasileiro. 

Duas semanas de 
destreinamento 
provocaram 
alterações 
significativas na 
composição 
corporal e na 
capacidade da 
velocidade 
motora e na 
distância de 0-5 
m em jovens 
futebolistas. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A importância do salto vertical para um bom treinamento pode ser 

considerado uma atividade essencial para fins de bons efeitos positivos no 

aprimoramento da manutenção da aptidão física. Com este estudo foi possível 
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identificar que o salto vertical é muito presente nos esportes, no qual o bom 

desempenho é dependente da força, e que pode ser prejudicado quando há fadiga 

muscular, causado pelo excesso de treinamento. E que quando há destreinamento 

de mais de uma semana ocorre alterações significativas na capacidade muscular e 

velocidade motora. Segundo dados coletados na Universidade Federal de Santa 

Catarina no ano de 2010, os jovens na grande maioria estão com níveis baixos de 

aptidão física. Por isso é sugerido a implantação de programas que envolve o salto 

vertical e o esporte para o desenvolvimento da aptidão física fornecendo assim uma 

melhor qualidade de vida e um estivo de vida mais saudável. 
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2. ERA UMA VEZ...  CONCEPÇÕES DE INFÂNCIA AO LONGO DA HISTÓRIA1 

 

Gabriela Priori2 

Patrícia Signor3 

Resumo 

 

O presente trabalho tem por objetivo analisar as transformações nas concepções do 

conceito de infância da Idade Média até os documentos legais contemporâneos, 

compreender as concepções de infância, bem como observar a forma gradual a qual 

a história da infância passou, até chegar nos dias atuais. Destaca-se que a Idade 

Média compreendia a criança como “mini adulto”, desconsiderando a infância, na 

Idade Moderna começa-se a desenvolver outra forma de ver a infância, crescendo a 

afetividade pelas crianças e, chegando na contemporaneidade, quando é 

conquistado através de documentos legais, o conceito de criança como ser de 

direitos. Este trabalho caracteriza-se pelo caráter teórico, com pesquisa bibliográfica 

e análise documental. Na pesquisa bibliográfica, foram estudados autores como 

Ariès (1986), Kramer (1995). A pesquisa documental foi realizada a partir da análise 

dos seguintes documentos: Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei de 

Diretrizes e Bases 9.394/96 (LDB), as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) e a 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Conclui-se, com o estudo, que a infância 

passou por várias concepções até chegar à Contemporaneidade, e que a mesma não 

deve ser analisada isoladamente, pois ela sofre influências de outros segmentos da 

sociedade e modifica-se de acordo com as transformações sociais e históricas de 

cada época. Importante ressaltar o papel da legislação para garantir os direitos e o 

respeito ao tempo, ao crescimento e à singularidade das infâncias. 

Palavras-chave: Infância. Idade Média. Contemporaneidade.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Pode-se dizer que a história da infância passou por vários eventos e 

conquistas antes de chegar ao que se compreende por infância nos dias atuais, 

porém sabe-se que os fatos ocorridos com a mesma estão entrelaçados às 

percepções que a sociedade de cada época tem sobre a mesma.  

É importante estudar e compreender os fatos ocorridos na história da infância, 

entender o porquê ela era vista de um modo e que hoje já não é mais, bem como 

entender quais foram as lutas e conquistas atravessadas para que a visão que 

tempos hoje sobre ela fosse possível. Perceber o porquê existiu na história uma 

concepção de infância diferente da atual, na qual a criança se caracteriza por um ser 

de direitos em fase de desenvolvimento e com características que a diferenciam de 

um adulto. Para essas transformações ocorridas Kramer (1996) explica que as 

modificações na infância são resultados de diferentes formas de organização social, 

e é a partir dessa compreensão que a criança não é estudada como um problema em 

si, mas pela perspectiva do contexto histórico no qual se insere.  

Deste modo, realizou-se uma pesquisa bibliográfica e documental 

aprofundando conhecimentos acerca das teorias pedagógicas que abordam a 

infância, na Idade Média até a Contemporaneidade, trazendo os documentos legais 

sobre a temática. Esta pesquisa estrutura-se em introdução, na qual é apresentado 

o tema e também um apanhado geral sobre o assunto. O referencial teórico que esta 

subdividido em: concepção de infância, a origem do conceito de infância, a infância 

na Idade Média, Infância na Idade Moderna, o conceito de infância na 

contemporaneidade. Trata-se de um projeto de caráter teórico, com pesquisa 

bibliográfica, a partir do levantamento de obras da literatura e análise documental, 

com base na legislação educacional no país. 

O objetivo do estudo é analisar as transformações nas concepções do 

conceito de infância da Idade Média até os documentos legais contemporâneos. Para 

a área da educação, a pesquisa se faz necessária para a compreensão dos 

acontecimentos ocorridos pela história da infância, pois entender esse processo 

histórico possibilitará perceber as diferenças em relação ao sentimento de infância 

ao decorrer dos tempos. Além disso, o trabalho ainda apresenta algo novo que se 
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caracteriza por estudar e analisar a concepção de infância trazida pelos documentos 

legais. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Os séculos XVI e XVII são caracterizados por apresentarem uma concepção 

de infância centrada na inocência e na fragilidade infantil. E é no século XVIII que 

começa-se a modificar a concepção de infância, constituindo uma infância moderna, 

com características de liberdade, autonomia e independência. 

A infância conhecida hoje foi uma criação que começou a se modificar na 

Idade Média, com condições socioculturais, determinadas pela sociedade vigente, de 

certo modo então é preciso que ao analisarmos a infância, isso não aconteça de 

forma homogênea, pode-se também considerar que o tempo e os diferentes 

contextos sociais, econômicos, geográficos e até mesmo as características 

individuais, mudam os conceitos de infância, de uma população para outra.  

Entretanto, Stearns (2006, p.12), esclarece que “a infância pode apresentar 

variações impressionantes, de uma sociedade ou de um tempo a outro” como, por 

exemplo, o seu tempo de duração, o trabalho infantil, as penalidades e formas de 

disciplinar as crianças, a idade para o início escolar, são algumas das variações 

essenciais que atravessam as fronteiras do mundo infantil. 

Pode-se dizer que a infância é compreendida como uma construção histórica, 

a qual sofreu e vem sofrendo influências, que a molda conforme as variantes, como 

a sociedade, cultura, economia. Deste modo, para infância Bujes, (2000, p.13) explica 

que “[...] São modelados no interior de relações de poder e representam interesses 

manifestos da Igreja, do Estado, da Sociedade Civil [...].” ou seja a infância é formada, 

construída a partir de influenciadores. 

Ariès (1986) também realizou seus estudos sobre a infância, com base nas 

imagens da era medieval até a modernidade, quando o mesmo percebe que a infância 

é resultado do período Moderno, descrevendo que no período Medieval, a infância 

não era representada ou, quando acontecia, as crianças eram pintadas com 

características adultizadas.  
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A ausência do sentimento de infância na Antiguidade é relatada por Ariès 

(1986) levando em conta os altos índices de mortalidade das crianças e a forma de 

viver igual a dos adultos, que se apresentava nas vestimentas e nos trabalhos, o que 

revelava um adulto em miniatura.  Corazza (2002, p.81) explica que “não existia este 

objeto discursivo a que hoje chama-se infância, nem esta figura social e cultural 

chamada ‘criança’”. 

 

2.1 A INFÂNCIA NA IDADE MÉDIA 

 

No período da Idade Média, a criança logo era inserida ao universo adulto, 

sobrando-lhe pouco tempo para viver sua infância, ela se tornava um ser com 

responsabilidades adultas, antes mesmo que isso fosse efetivado. Para isso, Áries 

(1986) explica que: 

 

De criancinha pequena, ela se transformava imediatamente em homem jovem, 

sem passar pelas etapas da juventude, que talvez fossem praticadas antes da 

Idade Média e que se tornaram aspectos essenciais das sociedades evoluídas de 

hoje. (ÁRIES 1986, p.04) 

 

Pode-se então perceber que a visão que cada sociedade tem de criança resulta 

do tratamento que é atribuído a essa categoria, e o autor deixa claro que, na Idade 

Média, a infância era negada para a criança, pois de criança pequena ela já se tornava 

adulto. Ele ainda ressalta que na sociedade atual essa fase se torna essencial para o 

desenvolvimento da criança. 

Ainda conforme Philippe Ariès (1986, p.17) “A arte medieval desconhecia a 

infância ou não tentava representá-la. É difícil crer que essa ausência se devesse à 

incompetência ou à falta de habilidade. É mais provável que não houvesse lugar para 

a infância nesse mundo”. A partir das palavras de Ariès compreende-se que as 

pinturas feitas na Idade Média, não representavam a fase da infância, até mesmo 

porque as crianças da época eram pintadas com características de adultos. 
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2.2 A INFÂNCIA NA IDADE MODERNA 

 

É com a Idade Moderna que começam a acontecer várias mudanças no 

conceito de infância, conforme Ariès (1986) é a partir daí que se iniciam grandes 

evoluções nos acontecimentos da infância, e também já começam aparecer pinturas 

de crianças sozinhas e com suas faces mais expressivas. 

Foi com o surgimento do sentimento de infância, que a concepção de infância 

começou a se efetivar. A partir daí as crianças passam a ocupar um novo lugar dentro 

das famílias, começando a se desenvolver por elas uma nova afeição, a construção 

de um novo olhar. Deste modo, Kramer (1982, p.18) explica que: “[...] não é a família 

que é nova, mas, sim, o sentimento de família que surge nos séculos XVI e XVII, 

inseparável do sentimento de infância”. É também na Idade Moderna que começa a 

se ter avanços na medicina o que ocasiona a redução de mortes na infância, 

conforme (Kramer, 2003). 

Ariés (1986) explica que o sentimento da infância e da família se 

desenvolveram juntos, através do diálogo familiar de modo que a família dá mais 

atenção para criança. A criança então surge para ser amada e educada, sendo que 

esses deveres constituíram a família base da sociedade. O primeiro passo para que 

essa mudança começasse a acontecer e o reconhecimento do período da infância foi 

dentro da família, o que o autor chama de paparicação, que acontecia através das 

mulheres que desempenhavam o papel de cuidar das crianças. 

A palavra infância passou a indicar a primeira idade de vida: a idade da 

necessidade de proteção, o que ainda hoje está em vigor. Somente a partir do século 

XVII é que a ciência reconhece a infância, isto se dá pelo fato de que antes não “havia 

lugar” para as crianças nesta sociedade, o que é caracterizado pela inexistência de 

uma expressão particular a elas, sendo então, com as ideias de proteção, amparo, 

dependência, que surge a infância. Além de cuidados, eram dadas às crianças rígidas 

disciplinas, para que se tornassem assim adultos disciplinados (LEVIN, 1997). Foi 

então na Idade Moderna que a sociedade passou a criar instituições específicas para 

as crianças, dentre elas a escola, pois passou a se entender que a criança 

necessitava de uma educação mais voltada para sua formação 
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2.3 O CONCEITO DE INFÂNCIA NA CONTEMPORANEIDADE 

 

Refletir sobre a infância na perspectiva que se tem hoje é fundamental para 

conseguir entender qual o papel social que ela vem desempenhando hoje na 

sociedade, bem como suas singularidades. Para que seja possível caracterizar a 

criança como um ser de direitos, é preciso mostrar alguns avanços nas legislações 

que servem para assegurar o direito pela qual faz da criança um ser singular. Desde 

a promulgação da Constituição Federal de 1998, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n° 9.394/96, houve 

vários avanços no que diz respeito ao atendimento à criança, passando a ser visto 

sob a ótica dos direitos e deveres garantidos constitucionalmente. 

 

2.3.1 Um estatuto para as crianças e adolescentes: concepções de proteção e 

cidadania 

                                                                                                        

A Constituição Federal de 1988 foi, no Brasil, um verdadeiro marco 

representando, uma vitória expressiva e de fundamentais mudanças, a fim de 

reconhecer a criança como um ser em desenvolvimento e corrigir séculos de 

injustiças sociais, projetando um horizonte de vida digna e de direitos, tentando 

suprir então uma fase da história, na qual a criança não era vista enquanto grupo 

vulnerável e possuidor de direitos. 

Em seu art. 227, a Constituição Federal expressa que: 

 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente 

e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de 

toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 

opressão. (BRASIL, 1988, art. 227) 
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Deste modo, a Constituição eleva a criança como sujeito de direitos, deixando 

clara a proteção sobre a criança e o adolescente, sendo que antes de 1988 não existia 

uma lei que tratasse desses direitos. 

É possível dizer que no Brasil o divisor de águas a favor dos direitos das 

crianças foi a Constituição Federal de 1988, seguido do Estatuto da Criança e 

Adolescente de 1990. 

Os direitos previstos na Constituição Federal de 1988, foram reafirmados em 

1990, quando entrou em vigor a lei Federal nº 8.069\90 que criou o então Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA), em 13 de julho de 1990. O documento trouxe como 

premissa a proteção integral a todas as crianças e também aos adolescentes, bem 

como a garantia por lei de todos os seus direitos, sem discriminação de raça, sexo, 

etnia ou cor, religião ou crença, condição econômica, ambiente social, região e local 

de moradia, ou qualquer outra condição que possa vir a diferenciar as pessoas. 

A infância passou por uma vasto período na história, no qual a criança não era 

reconhecida por ser um sujeito de direitos, sem uma lei que garantisse a elas seus 

direitos fundamentais, e também sua proteção integral. Deste modo, o ECA 

caracteriza-se por ser uma avanço legal e de grande importância ao garantir tudo 

isso e também elevando a criança como pessoa em desenvolvimento. 

O ECA caracteriza-se por um conjunto de leis visando regulamentar 

detalhadamente e também garantir as normas estabelecidas pelo art. 227 da 

Constituição Federal, deste modo, definindo de forma clara quais são os direitos das 

crianças e adolescentes, quem deve garanti-los e como isso deve ser feito. O ECA foi 

conquistado através de fóruns e movimentos populares, que começaram a denunciar 

a violência contra crianças e adolescentes pelos meios de comunicação, tornando-

se então uma superação do Código de Menores, o qual via a infância sendo 

constituída por menores em situação irregular, ou seja, as crianças e adolescentes 

eram somente disciplinados em casos de situações irregulares como no caso de 

abando ou quando os mesmos estavam em conflitos com a lei e deste modo então 

se aplicavam “penas”. 

Em seus artigos, o ECA envolve todas as crianças e aos adolescentes 

independentemente de estarem ou não em condições de vulnerabilidade econômica 
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ou risco social, pois estabelece os direitos fundamentais e as medidas preventivas e 

protetivas a todos deste segmento, a fim de garantir-lhes seus direitos. 

O seio familiar é para a criança sua primeira instituição social formadora, é ali 

que ela constitui sua essência e tem seus primeiros laços afetivos, dando início ao 

seu desenvolvimento psíquico, moral, social, espiritual e a seus valores. É nesse 

sentido que o ECA em seu artigo 19 assegura para a criança a “convivência familiar 

e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral”. Hoje a 

criança ocupa um espaço significante na família e também na sociedade, sendo 

portadora de direitos, proteção e educação. Podemos notar que o ECA mais uma vez, 

emerge o desenvolvimento integral da criança, dessa forma tudo o que está 

relacionando ao seu desenvolvimento perpassa principalmente pela família. Como 

bem descreve a Constituição Federal de 1988 em seu artigo 226, quando diz que: “a 

família é a base da sociedade”. 

 

2.3.2 A criança como sujeito de direitos, o direito à educação: compreensões sobre 

as concepções de infância pela LDB 9391/96 

 

Pela primeira vez no Brasil, com a Constituição Federal de 1988, garantiu-se o 

direito próprio da criança à escola. Contudo, mesmo com a promulgação em 

Constituição, esse direito precisou de reafirmação e muitos avanços. E foi depois de 

6 anos da criação do ECA, em 20 de dezembro de 1996, pela Lei Nº 9.394, que foi 

criada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que surgia com a premissa 

de reafirmar o direito à educação, já garantido anteriormente pela Constituição 

Federal e também pelo ECA. Esse documento avança ao ratificar o acesso à 

educação, bem como reconhece as especificidades de cada criança, identificando as 

singularidades de suas faixas etárias, preservando sua integridade e seu 

desenvolvimento.  

Pela LDB 9394/96 reconheceu-se o direito à creche e à pré-escola às crianças 

pequenas, de zero a cinco anos. No documento, a nomenclatura da Educação Infantil 

passou a integrar a Educação Básica brasileira, referindo-se às crianças pequenas, 

declarando que de 0 a 3 anos em creches e de 3 a 5 anos na pré-escola. Desde 2013, 

a pré-escola compreende dos 4 aos 5 anos de idade.  
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Em seu artigo 29 a LDB afirma que “tem como finalidade o desenvolvimento 

integral da criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, 

intelectual e social, completando a ação da família e da comunidade”. Essa 

concepção abrange a totalidade do ser na infância, uma vez que enxerga a criança 

como um cidadão com necessidades amplas, que percorrem aspectos nas quatro 

esferas citadas pelo documento, complementando ainda, em seu artigo 4º, inciso IV: 

“o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a 

garantia de atendimento gratuito em creches e pré-escolas às crianças de zero a seis 

anos de idade”. 

Assim como no artigo 53 do ECA, a LDB 9394/96 vem reafirmar e garantir em 

seu artigo terceiro, inciso primeiro, que todos os educandos devem ter igualdade de 

condições para o acesso à escola. Então através de recursos deve-se garantir esta 

acessibilidade, sem qualquer discriminação, bem como o acesso dentro das escolas, 

para aquelas crianças que apresentam dificuldades de locomoção e cognição, pois a 

LDB garante escolarização para todos, independentemente de suas limitações. Outro 

ponto que este inciso traz é a garantia da permanência da criança na escola, ou seja, 

é dar condições para que ela continue a frequentar o ambiente escolar, e isso se dá 

por meio de políticas públicas como a alimentação, materiais escolares, garantindo 

as necessidade básica do aprendizado. 

No artigo quarto a LDB 9394/96 garante o direito à escolarização por faixas 

etárias, apresentando a seguinte divisão: educação básica obrigatória e gratuita, 

compreendida pela pré-escola destinada a crianças de quatro a cinco anos de idade, 

o ensino fundamental dos seis aos quatorze anos e ensino médio dos quinze aos 

dezessete anos. Com a LDB, foi reconhecido à criança o seu acesso à educação 

infantil, o direito à creche, estabelecendo, não mais somente o assistencialismo que 

era bastante pautado, mas também subsídios que promovam o desenvolvimento da 

criança. 

Para Moreira e Mello (2017, p. 21), “a partir deste dispositivo legal, articulam-

se as dimensões do cuidado e da educação da criança pequena, reafirmando o 

compromisso com seu desenvolvimento integral”. A LDB vem fortalecer a concepção 

de infância como uma fase importante, relevante do desenvolvimento humano que 

merece atenção, investimentos e demanda uma organização do Estado, das famílias 
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e da sociedade como um todo para garantir que as crianças sejam, desde o seu 

nascimento, bem assistidas, cuidadas e possam crescer com saúde, segurança e 

educação. 

 

2.3.3 As Diretrizes Curriculares Nacionais: a organização do currículo escolar e o 

brincar – concepções de infância e de aprendizagem na Educação Infantil e no Ensino 

Fundamental 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais têm origem na lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB), elas caracterizam-se por normas obrigatórias para a educação 

básica que orientam no planejamento curricular dos sistemas de ensino, 

assegurando a formação básica. Elas vêm reafirmando e garantindo direitos na 

formação de uma criança cidadã de direitos. 

As DCNs deixam explicito que a Educação Infantil tem por objetivo “o 

desenvolvimento integral da criança de zero a cinco anos de idade em seus aspectos 

físico, afetivo, intelectual, linguístico e social, complementando a ação da família e da 

comunidade”, reafirmando então os documentos anteriores. 

Para o atendimento na Educação Infantil, as DCNs abordam que os 

profissionais que atuam nas creches, devem ter formação específica, ratificando que 

as creches deixam de ser somente de caráter assistencialista, passando a 

desenvolver práticas educativas, que visam o desenvolvimento integral da criança, 

priorizando o cuidar e o educar, porém o documento deixa claro que a creche tem 

“obrigação de assistir às necessidades básicas de todas as crianças”, (alimentação, 

a higiene...). Deste modo, firmando um compromisso com atendimento de qualidade 

para com as crianças, que ficam ali por jornadas de até 7 horas diárias. 

Conforme a DCNI (Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil), 

o currículo na Educação Infantil leva em conta antes de tudo as vivências e 

experiências da criança articuladas com “patrimônio cultural, artístico, científico e 

tecnológico”. Ou seja, pensando no desenvolvimento da criança como um ser social, 

histórico. Esses projetos pedagógicos acontecem através das relações da criança 

com o meio em que ela está inserida, construindo também deste modo sua 



 

CESURG  | 429 

 

 

identidade, servindo como orientação para a ação dos professores, definindo assim 

suas metas para o desenvolvimento dessas crianças. 

A DCNI traz a criança como sujeito histórico de direitos, no qual seu 

desenvolvimento se dá na interação de seu dia a dia com os demais e com as 

experiências que lhes são oferecidas, deste modo, ela deve estar no centro do 

planejamento curricular. As Diretrizes Curriculares Nacionais, além de reafirmar 

vários direitos da criança, trazem o pressuposto da criança como centro da 

aprendizagem, reconhecendo-a como sujeito histórico e de direitos, trazendo 

também propostas pedagógicas para a educação infantil e também para o ensino 

fundamental, articulando-as e reunindo procedimentos a serem trabalhados com 

essas faixas etárias. 

 

2.3.4 Base Nacional Comum Curricular, a percepção de infância construída na 

interação e na brincadeira 

 

Ainda por fruto da Constituição Federal de 1988, prevendo a educação como 

direito fundamental, em 2014 foi redigida a primeira versão da Base Comum 

Curricular, sendo sua última versão homologada pelo MEC em dezembro de 2017. A 

BNCC surge com a premissa de nivelar o ensino, trazendo aprendizagens necessárias 

que precisam ser trabalhas em todos os alunos, além disso, como os outros 

documentos vistos anteriormente a BNCC também preza pela formação integral da 

criança e adolescente, observando suas singularidades e diversidades, visando uma 

sociedade justa, democrática e inclusiva. 

Na educação infantil, a BNCC reitera as DCNs, que o cuidado e a educação 

ampliam as experiências, conhecimentos e habilidades das crianças. Bem como, a 

BNCC acolhe a ideia de que a base da educação infantil é a interação e a brincadeira, 

trazendo ambas como forma de educar e aprender, respeitando o ritmo de cada um, 

o seu período biológico e psicológico de desenvolvimento. 

A criança deve ser entendida e respeitada dentro de seu próprio tempo, o 

professor deve compreender e respeitar esse tempo de aprendizagem individual e a 

integralidade de cada uma. A BNCC compreende que o brincar é de extrema 

importância para o desenvolvimento e formação da criança, é brincando que a 
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criança explora suas capacidades e trabalha seus limites, imita movimentos e gestos, 

cria e aprender a respeitar regras, no entanto pode-se compreender o brincar como 

um meio real de aprendizagens. A BNCC compreende que para a criança desenvolver-

se em sua integralidade não deve ser negado a ela nenhum dos direitos de 

aprendizagem e desenvolvimento, sendo eles: 

Conviver: Conforme a BNCC, a convivência com outras pessoas tanto de sua 

faixa etária como com adultos, se faz necessária para que a criança compreenda o 

outro com suas características, respeitando assim uma relação de diferença entre 

ele e as outras pessoas, que a criança consiga respeitar e pensar no outro. 

Brincar: A BNCC traz o brincar como forma crucial no desenvolvimento da 

criança, pois é através da brincadeira que a criança se apropria e aumenta sua 

capacidade de imaginar, criar, trabalhar seu emocional, seu físico, suas relações com 

o ambiente. A BNCC amplia o que já vinha sendo dito em outros documentos legais 

a respeito da brincadeira, que ela deve ser proporcionada em diversos tempos e 

espaços às crianças em todas as idades. 

Participar: se faz necessário uma participação consciente da criança, para que 

ela compreenda o que está acontecendo ao seu redor, tanto na instituição de ensino 

como em sua casa, ajudando nas escolhas das brincadeiras, dos trabalhos a serem 

desenvolvidos por elas, nas decisões tendo a oportunidade de falar opinar e deste 

modo tendo voz ativa no processo da aprendizagem, colocando a criança como 

protagonista nesse processo. É nessa perspectiva que a BNCC compreende a criança 

como sujeito capaz de pensar e agir, tomar decisões, e estar em pleno 

desenvolvimento. 

Explorar: A BNCC traz o explorar como forma da criança aprender na sua 

curiosidade e em suas ações, é necessário deixá-la pegar, analisar, descobrir, fazer 

relações sobre os objetos para que possa explorar, descobrir e aprender. Além de 

objetos concretos, a BNCC apresenta a exploração de histórias a qual faz a criança 

criar momentos de reflexão, imaginação e também descoberta dos ambientes, para 

que ela tenha contanto com diferentes espaços e assim consiga apropriar-se de seu 

meio. 

Expressar-se: Garantir à criança o direito de expressar-se através da fala, arte 

e também de gestos, dando possibilidades para que ela consiga manifestar seus 



 

CESURG  | 431 

 

 

sentimentos, pois a BNCC compreende a criança como um ser em potencial, que tem 

sentimentos, e que os mesmos devem ter espaços para serem trabalhado na escola.  

Assim a criança entende o que lhe causa alegria, como também o sentimento dor, 

raiva, dúvida, e assim aprende a lidar com esses sentimentos. 

Conhecer-se: Esse é um direito da criança de construir sua identidade pessoal, 

conhecendo-se a si mesmo, como sociedade e sua cultura. Esse processo tem início 

na família, com as primeiras pessoas que a criança tem contato, que vão cuidar 

interagir, brincar com ela dando início, então, a construção de suas características e 

particularidades, tornando-se único dentro de seu meio. Na escola, a criança terá 

novas interações com outras pessoas, o que dará continuidade em seu processo de 

formação da identidade. 

A Base Nacional Comum Curricular vem reforçando a ideia que a criança deve 

estar no centro do processo de aprendizagem, reconhecendo-a como um ser em 

potencial, integral, que vai aprofundar suas vivências fazendo relações como o 

mundo, se conhecendo, conhecendo o outro na troca de experiências, conquistando 

sua autonomia, seu pensamento crítico, e então construindo sua identidade. 

Enxergando a criança pela ótica de que ela é uma criança e precisa ser respeitada 

como tal, que ela tem sua história e precisa ser levada em conta, e que ela está em 

processo de construção de seus conhecimentos. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo possibilitou entender os caminhos pelos quais a infância 

passou desde a Idade Média até a Contemporaneidade, um processo que veio 

acontecendo de forma gradativa.  

De certo modo pode-se notar ao longo da história que o conceito de infância 

vem sendo modificado de acordo com o andamento da sociedade. Deve-se 

considerar também que em todas as épocas não existe somente um tipo de infância, 

ela se diferencia de criança para criança por vários fatores, como explicam Niehues 

e Costa (2012), podem ser mudanças decorrentes de contextos sociais, econômicos, 

geográficos, e até mesmo com as peculiaridades individuais. “Portanto, as crianças 



 
432 | ANAIS DA MOSTRA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO CESURG – ANO 2020 

 

 

de hoje não são iguais às dos anos passados, nem serão as mesmas que virão nos 

próximos anos” (NIEHUES e COSTA 2012, p.288). 

 Na Contemporaneidade, a forma de ver a criança e a infância acontecem de 

forma diferente, pois hoje através de lutas foi conquistado o direito da criança ser 

criança. Uma conquista que se dá através dos documentos legais, que asseguram-

lhes condições de serem vistas como seres de direitos, direitos esses que levam a 

criança, a ter assegurada a vida digna, educação, saúde, liberdade, direito a brincar, a 

se expressar a ser vista por inteiro e de forma singular, leis essas que vêm para 

proteger e assegurar o seu desenvolvimento de forma integral. 

Essas transformações ocorreram tendo como personagem principal a criança 

e a infância, deste modo, voltam-se para elas os olhares, as políticas educacionais e 

a formação profissional, pois os saberes construídos nessa fase são de fundamental 

importância para que aconteça o seu desenvolvimento. O estudo pode demarcar a 

importância de cada um dos documentos legais analisados, desde a Constituição 

Federal de 1988 à Base Nacional Comum Curricular, aprovada em 2017, para que seja 

possível garantir às crianças o direito de crescer, aprender e de experienciarem a fase 

da infância. 

Por fim, a partir do referente estudo, compreendeu-se que a infância nem 

sempre foi vista da mesma forma, houve várias transformações, e foi por conta disso 

que hoje a sociedade tem este novo olhar para a criança. Não é possível dizer que a 

infância vivida em outras épocas foi errada, ou hoje tem-se uma evolução no conceito 

de infância, pois cada infância foi vivenciada conforme os propósitos de cada época, 

porém tais acontecimentos foram cruciais para que hoje essas mudanças pudessem 

acontecer. 
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3. ESTADO DE CONHECIMENTO DOS TRABALHOS PUBLICADOS ENTRE 2012 E 

2020 SOBRE A PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR EM CURSOS DE 

LICENCIATURA EM QUÍMICA1 

 

Emanuelly Wouters Silva2 

Resumo 

 

Este trabalho é integrante de uma pesquisa de Mestrado no Programa de Pós 

Graduação Profissional em Educação, o qual tem como tema a articulação de 

saberes docentes proporcionada pela Prática como Componente Curricular (PCC). A 

PCC é obrigatória em cursos de licenciatura no Brasil, devendo ocupar 400h da carga 

horária total do curso e seus objetivos principais são promover articulação entre 

teoria e prática e proporcionar aos licenciandos contato com a Educação Básica. 

Nessa perspectiva, o presente trabalho refere-se a um estudo bibliográfico na forma 

de Estado de Conhecimento (MOROSINI, 2014, 2015), tendo como tema a PCC em 

cursos de licenciatura em química. O objetivo deste estudo é localizar publicações 

entre 2012 e 2020 sobre o tema precedente. A plataforma selecionada para a busca 

foi o Banco de Dados do Google Acadêmico (Google Scholar), tendo como 

descritores: Prática como Componente Curricular e Licenciatura em Química. A fim 

de limitar o corpus do estudo, selecionamos os anos de 2012 a 2020, além de utilizar 

a pesquisa avançada para encontrar trabalhos com os descritores localizados nos 

títulos (allintitle), pois esses aspectos são importantes para alcançar o objetivo do 

estudo. Como resultado, encontramos oito trabalhos, sendo seis artigos e duas 

dissertações. Os trabalhos contemplam todas as regiões do país e investigam os 

documentos de diferentes cursos de licenciatura em química. Com a análise, 

concluímos que as formas de organização da Prática como Componente Curricular 

variam, não existe padrão para a distribuição das 400h e observa-se polissemia de 

termos nos documentos analisados. 

Palavras-chave: PCC, formação inicial de professores, licenciatura em química 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Prática como Componente Curricular (PCC) é obrigatória em cursos de 

licenciatura plena no Brasil, devendo ser destinadas 400h no decorrer do curso 

(Resolução CNE/CP nº 2 de 19 de fevereiro de 2002). De acordo com a proposta da 

PCC e seus objetivos, o licenciando recebe a missão de planejar atividades dentro da 

sua área para determinado público. Sendo assim, tem a responsabilidade de ir à 

escola, conhecer o contexto no qual realizará a/as atividade/s e prepará-las de 

acordo com o seu diagnóstico. Ou seja, nesse momento, o licenciando estará 

investigando os participantes da sua futura atividade e desenvolvendo um 

planejamento voltado aos seus interesses, mas, com conteúdos de sua área de 

ensino. Analisamos os passos: 

1) Conhecer e investigar o contexto; 

2) Planejar uma atividade baseada nos interesses do público, mas, com 

conteúdo específico; 

3) Executar a atividade; 

4) Refletir a prática desenvolvida (o que ocorre durante todo o processo). 

Com esses passos, em tese, o licenciando estará desenvolvendo e executando 

um planejamento, observando metodologias e didáticas adequadas para o público, 

estudando e ensinando conteúdos da sua área de formação e, durante esse processo, 

terá momentos de reflexão da prática realizada e discussões com seus colegas. 

Resumindo, a PCC proporciona ao aluno que articule os saberes teóricos à própria 

experiência no decorrer do curso, contribuindo para a construção da sua identidade 

profissional. Propicia a reflexão da prática educativa e contato com a escola, que é o 

espaço de exercício profissional, auxiliando também, na construção de 

conhecimentos necessários para entender que a atividade docente não segue uma 

lógica, ou ordem, ou modelo, pois tem características mutáveis e historicamente 

situadas, o que fica visível por meio das próprias práticas, que ocorrem durante todo 

o curso, proporcionando uma experiência diferente a cada semestre ou etapa da 

formação inicial.  

No curso de Licenciatura em Química do Instituto Federal Farroupilha (IFFar) 

campus Panambi, vivenciei a Prática como Componente Curricular (PCC), que 
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representa 400 horas no decorrer do curso, sendo 36h por semestre na forma de 

disciplina durante 8 semestres, totalizando 8 PCC’s. As PCC’s propõem que seja 

realizada uma prática específica com determinado grupo social. Para que sua 

proposta se concretize, os licenciandos devem selecionar o espaço em que vão 

desenvolvê-la, conhecer os indivíduos que compõem esse espaço e, com base num 

diagnóstico inicial, escolher um tema e desenvolver o planejamento. Essa prática 

ocorria a cada semestre, mas com variação de proposta e de local, abrangendo 

diferentes atividades a serem realizadas em diferentes etapas da Educação Básica 

com agentes sociais diversos. Foi essa experiência que me motivou a pesquisar este 

tema e justifica sua relevância.  

Nessa perspectiva, é preciso compreender a importância e a organização da 

PCC em outras instituições e outros cursos de licenciatura, pois, para desenvolver 

uma pesquisa é necessário conhecer as outras pesquisas desenvolvidas sobre o 

tema, concebendo o que há de produção acadêmica publicada. Então, ao planejar a 

pesquisa de Mestrado Profissional em Educação sobre a Prática como Componente 

Curricular, foi preciso incluir um Estado de Conhecimento no projeto.  

Este Estado de Conhecimento tem como objetivo norteador localizar o que tem 

sido publicado nos anos de 2012 a 2020 sobre a Prática como Componente Curricular 

em cursos de Licenciatura em Química. Para isso, este estudo estrutura-se em 

quatro capítulos: no primeiro, discorre-se sobre o referencial teórico; no segundo, 

sobre metodologia proposta para a concretização do estudo; no terceiro constam os 

resultados obtidos no Estado do Conhecimento; e, no último, realizo as 

considerações finais do trabalho ponderando os demais capítulos.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Segundo Pimenta (1997, p. 10, grifo da autora): “O futuro profissional não pode 

constituir seu saber-fazer senão a partir do seu próprio fazer”. Nesse sentido, o 

licenciando constrói-se como profissional, por meio de diversos saberes ao 

desenvolver a prática, que por si só, não é constituída de um só saber, mas de todos. 

Formar-se ou constituir-se docente exige que tenhamos consciência que “A 

formação passa sempre pela mobilização de vários tipos de saberes: saberes de uma 
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prática reflexiva, saberes de uma teoria especializada, saberes de uma militância 

pedagógica” (Ibid., 1997, p. 09). Segundo a mesma autora, essas concepções, bem 

como, a constituição desses saberes, se dá no exercício da docência, exercício este, 

que pode ser proporcionado durante a formação inicial por meio de práticas 

profissionais. 

Silva e Scnetzler (2006, p. 02), justificam a falta de abordagens pedagógicas 

facilitadoras nos cursos de formação inicial, argumentando que os professores 

formadores “vêm interpretando e mantendo um processo de ensino-aprendizagem 

em termos de transmissão-recepção, que atribui grande peso à quantidade de 

conteúdos científicos, e não à sua elaboração na sala de aula por parte dos alunos”. 

De modo geral, isso não é levado em consideração, desarticulando a teoria da prática 

e impossibilitando um processo reflexivo, “as disciplinas de conteúdo químico 

específico seguem seu curso independente e isolado das disciplinas pedagógicas e 

vice-versa” (SILVA e SCHNETZLER, 2008, p. 02). Por isso, é necessário que haja uma 

proposta que faça acontecer essa união dentro da formação inicial. 

 A forma de divisão das disciplinas nos cursos de licenciatura é apoiada na 

racionalidade técnica, a qual se opõe a uma prática de reflexão (NÓVOA, 1992; SILVA 

e SCHNETZLER, 2008) e, “com base nesse modelo, os currículos de formação 

profissional tendem a separar o mundo acadêmico do mundo da prática” (SILVA E 

SCHNETZLER, 2008, p. 02). No entanto, devido aos estudos e pesquisas em 

educação, existe uma tentativa de superação que vem crescendo cotidianamente, 

“este modelo de formação dá sinais de fragilidade motivando a busca de novas 

alternativas, tais como a adoção da prática como componente curricular” (DA COSTA, 

DE ALENCAR e BERALDO, 2012, p. 01). 

Nesse sentido, enxergamos a PCC positivamente, haja vista que, como 

disciplina obrigatória, é também obrigatório que os licenciandos tenham contato com 

a prática em momentos distintos do curso e não somente fim, como está previsto 

para o Estágio Curricular Supervisionado. Assim, ambos incluídos na Proposta 

Curricular como disciplinas obrigatórias nos mostra um avanço para abarcar parte 

da prática docente na formação inicial, “trata-se de uma concepção de prática 

ampliada, constituindo um componente curricular que está presente ao longo do 

processo formativo” (DA COSTA, DE ALENCAR e BERALDO, 2012, p. 01). 
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É durante a prática que o licenciando conhece a realidade e “as situações que 

os professores são obrigados a enfrentar (e a resolver) apresentam características 

únicas, exigindo, portanto, respostas únicas: o profissional competente possui 

capacidades de auto-desenvolvimento reflexivo” (NÓVOA, 1992, p. 16). Desse modo, 

o aluno-docente, quando em contato com os problemas surgidos no meio escolar, 

experiencia conjunturas que não ocorrem no cotidiano dentro da instituição 

formadora, pois, o que se estuda são teorias e hipóteses, mas quando esse contato 

é propiciado pela instituição é possível ser investigado e refletido, gerando 

conhecimentos com base na própria experiência. 

Como forma importante de articular teoria e prática e proporcionar o contato 

do licenciando com a escola na formação inicial estão as Práticas de Ensino e a 

Prática como Componente Curricular. Segundo o Parecer CES nº 744/97 e a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei nº 9.394/96: 

 

A prática de ensino constitui o espaço por excelência da vinculação entre 

formação teórica e início da vivência profissional, supervisionada pela instituição 

formadora. 

A prática de ensino consiste, pois, em uma das oportunidades nas quais o 

estudante-docente se defronta com os problemas concretos do processo de 

ensino-aprendizagem e da dinâmica própria do espaço escolar. 

 

A LDB – Lei nº 9.394/96, instituiu por meio do art. 65, a obrigatoriedade das 

Práticas de Ensino nos cursos de formação de professores em nível superior e o 

Conselho Nacional de Educação (CNE), por meio da resolução CNE/CP nº 2 de 19 de 

fevereiro de 2002, dentre suas determinações, estabeleceu uma carga horária mínima 

obrigatória de 400h de Práticas de Ensino em forma de Prática como Componente 

Curricular, implementadas nos cursos de licenciatura plena no Brasil. 

A Prática como Componente Curricular auxilia no processo de formação 

docente, pois promove uma atividade em que o licenciando pesquisa, planeja, 

desenvolve e reflete uma prática, indicando, assim, articulação de saberes 

pedagógicos e específicos. Além de que a cada semestre era possível conhecer uma 

realidade diferente, desde ambientes não formais até as etapas de ensino 



 
440 | ANAIS DA MOSTRA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO CESURG – ANO 2020 

 

 

fundamental e médio da educação básica. Enquanto licencianda, analisava essas 

realidades e desenvolvia uma prática pensando em temas que envolvessem os 

sujeitos participantes, sendo pensados conforme seu interesse. Partindo de seus 

conhecimentos prévios, eram elaboradas oficinas que intuíam ensinar Química 

utilizando conteúdos do cotidiano dos sujeitos com objetivo de significar a 

aprendizagem.  

A Prática como Componente Curricular não é a solucionadora oficial de 

problemas da formação inicial, mas auxilia o professor a construir sua identidade 

nesse processo com base em experiências que vai adquirindo desde o início do 

curso. Pimenta (1997, p. 07) afirma que o primeiro passo para construir a identidade 

docente é “mobilizar os saberes da experiência”. Quando, então, deixa-se isso 

apenas para o final do curso, perde-se todo o resto somente com saberes teóricos 

sem a importante articulação com a prática, que é o saber vivido, experienciado. 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

   

Segundo Bauer e Gaskell (2002), existem quatro âmbitos a serem 

considerados no processo de elaboração de uma pesquisa: o primeiro é delinear a 

pesquisa tendo como parâmetro os princípios estratégicos; o segundo se refere à 

escolha dos métodos de coleta de dados; o terceiro é como serão tratados os dados 

coletados; e o último é a classificação de acordo com o interesse do estudo. Nessa 

perspectiva, no presente capítulo explicarei a metodologia considerando cada um 

desses aspectos. 

Para determinar a metodologia, Gil (2008) recomenda que seja analisado o 

ambiente, a forma como serão coletados e interpretados os dados e como as 

variáveis serão controladas. O autor chama esta etapa de delineamento e destaca a 

existência de dois grupos de pesquisa: as pesquisas que coletam dados de “papeis” 

e as que se valem de pessoas, sendo que “No primeiro grupo, estão a pesquisa 

bibliográfica e a pesquisa documental. No segundo, estão as pesquisas 

experimentais, a pesquisa ex-post facto, o levantamento e o estudo de caso” (GIL, 

2008, p. 50). Esta pesquisa enquadra-se no primeiro grupo, pois consiste em um 
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Estado do Conhecimento, o qual se apoia em publicações científicas para a coleta de 

dados. 

Estado do Conhecimento é uma forma de estudo bibliográfico que incide em 

realizar uma busca sobre tema definido de publicações científicas de determinado 

período em uma plataforma de dados. O objetivo de um Estado do Conhecimento é 

compreender o que tem de publicações sobre o tema pré-definido. Segundo Morosini 

e Fernandes (2014), este tipo de pesquisa versa em categorizar e registrar as 

produções científicas, agrupando diferentes teses, dissertações, artigos, mediante as 

características que os unem conforme tema e área preestabelecidos por quem 

pretende consolidar a busca. Concebe-se que “a busca pelo conhecimento deve 

começar pelo acesso ao conhecimento já existente, aos princípios que já estão 

estabelecidos e fundamentados, ou seja, [...] a busca de informações sobre aquilo 

que já foi produzido anteriormente” (SANTOS; ELIEL; ELIEL, 2006, p. 02).  

Então, foi desenvolvido este Estado do Conhecimento objetivando realizar um 

“descritivo da produção acadêmica e científica sobre o tema que busca investigar, à 

luz de categorias e facetas que se caracterizam enquanto tais em cada trabalho e no 

conjunto deles, sob os quais o fenômeno passa a ser analisado” (FERREIRA, 2002, p. 

02). O tema deste Estado do Conhecimento refere-se à Prática como Componente 

Curricular em cursos de licenciatura em Química, tendo em vista que faz parte da 

minha pesquisa de Mestrado que tem como tema a articulação de saberes docentes 

por meio da Prática como Componente Curricular em um curso de Licenciatura em 

Química. Por isso, a realização deste Estado de Conhecimento foi realizada com 

vistas a saber o que tem sido publicado em termos de Prática como Componente 

Curricular e cursos de licenciatura em Química, com o objetivo de uma 

“aprendizagem ativa e colaborativa, pela qual o sujeito assume o compromisso com 

a sua reflexão crítica, com a construção de seu objeto e com a inserção no campo 

científico (MOROSINI, 2015, p. 14). Ou seja, buscando refletir sobre os trabalhos 

publicados de forma que possam colaborar para a construção do meu trabalho e que 

eu possa acrescentar algo diferente ao campo científico.  

Quando damos início a uma pesquisa, estamos seguindo um percurso já 

iniciado por outros pesquisadores, desse modo, estaremos dando continuidade ao 

assunto e acrescentando discussões ao tema no campo científico, pois, conforme 
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Morosini (2015), ainda que pensemos que nosso trabalho é único, sempre há outros 

trabalhos a ele relacionados. Segundo a autora, possuímos crenças e saberes e, 

“para que ocorra a transformação do fato social em científico, há que se buscar um 

afastamento deste cotidiano” (2015, p. 06), ou seja, conhecer pesquisas de outras 

realidades, outros cotidianos, vista por outros olhares.  

Para desenvolver o Estado do Conhecimento, após definir o tema do estudo, o 

pesquisador precisa: selecionar o banco de dados a ser utilizado, pois não se pode 

pesquisar tudo o que há no mundo; escolher os descritores/termos/palavras-chave 

que melhor se aproximam do seu estudo; e definir um período de tempo, pois não 

podemos pesquisar tudo o que já foi publicado. Contemplando esses itens, torna-se 

possível dar início ao estudo. É importante frisar que cada estudo é diferente 

dependendo estritamente do que há de publicado sobre o tema, por isso, pode ser 

necessário redefinir os descritores ou o período, até mesmo o banco de dados, caso 

não haja trabalhos suficientes com as especificações iniciais.  

Nessa perspectiva, o tema definido para este estudo é a Prática como 

Componente Curricular em cursos de licenciatura em Química e a plataforma 

selecionada para a busca foi o Banco de dados do Google Acadêmico (Google 

Scholar). Sabendo que o objetivo deste estudo é localizar o que tem sido publicado 

nos anos de 2012 a 2020 sobre o tema precedente, as palavras-chave da busca 

foram: Prática como Componente Curricular e Licenciatura em Química. A fim de 

limitar o corpus do estudo, selecionei os anos de 2012 a 2020, além de utilizar a 

pesquisa avançada para encontrar trabalhos com as palavras-chave localizadas nos 

títulos (allintitle), pois esses aspectos são importantes para alcançar o objetivo do 

estudo. 

 

4 RESULTADOS 

 

Com nas reflexões até aqui desenvolvidas, é possível compreender a 

importância da Prática como Componente Curricular, a qual proporciona ao 

licenciando conhecer diferentes realidades e planejar múltiplas atividades para 

públicos diversos com base em seu interesse. Este foi o motivo de desenvolver este 

Estado de Conhecimento, com o escopo de que essa pesquisa justifique a relevância 
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de ter as PCC’s como componente curricular com carga horária obrigatória, haja vista 

que, possibilitam aos alunos dos cursos de licenciatura o contato com as escolas e 

com o planejamento de atividades antes do Estágio Curricular Supervisionado. Para 

isso, foi importante conhecer as pesquisas já realizadas nessa área. 

A busca foi realizada no Google Acadêmico (Google Scholar). Foi utilizada a 

busca avançada para inserir palavras-chave relacionadas ao tema de pesquisa, os 

descritores utilizados foram: Prática como Componente Curricular e licenciatura em 

química. Os termos foram pesquisados individualmente, após, juntos e, por fim, foi 

realizada a pesquisa avançada para encontrar trabalhos com os descritores apenas 

no título. O quadro 1 relacionado abaixo indica os descritores pesquisados e quantos 

trabalhos foram encontrados para cada busca, salientando que o período é de 2012 

a 2020.   

Quadro 1 – Pesquisa dos descritores de diferentes maneiras 

 

     Fonte: Elaborado pela autora 

 

Como se pode notar, a plataforma utilizada para a pesquisa nos oferece uma 

ampla quantidade de resultados de três dos modos pesquisados, o que corrobora 

para a forma escolhida de realizar a pesquisa, ou seja, com os descritores procurados 

apenas no título, a última forma explícita no quadro acima. Haja vista que, não seria 

possível analisar essa imensa quantidade oferecida pela plataforma quando a busca 

é feita de forma ampla. Por isso, é importante ter claros os objetivos da pesquisa e 

delimitar de forma a cumpri-los.  

TERMO PESQUISADO TRABALHOS ENCONTRADOS 

Apenas Prática como Componente 
Curricular  

14.900 

Apenas Licenciatura em Química 15.100 

Prática como Componente Curricular + 
Licenciatura em Química em todo o 

documento 

16.000 

Prática como Componente Curricular + 
Licenciatura em Química apenas no título do 

trabalho (allintitle) 

8 
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Tendo definidos o objetivo, a plataforma e os descritores da busca e a forma 

de delimitação, foram selecionados os oito trabalhos, sendo seis artigos e duas 

dissertações. Para que seja possível a visualização, segue o quadro 2 com os 

resultados, organizado cronologicamente. A descrição e análise de cada trabalho 

encontra-se posterior ao quadro.  

 

Quadro 2 – Trabalhos encontrados na plataforma Google Acadêmico de 2012 a 
2020 

 
N AUTOR  TÍTULO ANO GÊNERO 

1 
KASSEBOHEMER, Ana 

Cláudia; FARIAS, 

Sidilene Aquino de.   

Conteúdos das Disciplinas 

de Interface Atribuídos a 

Prática como Componente 

Curricular em Cursos de 

Licenciatura em Química 

2012 Artigo 

2 ALMEIDA, Sara; 

OLIVEIRA, Kenia Cristina 

Moura de; MESQUITA, 

Nyuara Araújo da Silva 

A realidade da inserção da 

Prática como Componente 

Curricular em licenciatura 

em química no Estado de 

Goiás 

2015  Artigo 

3 ALMEIDA, Sara; 

MESQUITA, Nyuara 

Araújo da Silva 

Prática como Componente 

Curricular como elemento 

formativo: compreensões 

nos projetos pedagógicos de 

Licenciatura em Química em 

Goiás 

2017 Artigo 

4 LIMA, João Paulo 

Mendonça; SILVA, 

Veleida Anahi da 

Um olhar sobre a inserção da 

Prática como Componente 

Curricular no Curso de 

Licenciatura em Química da 

Universidade Federal de 

Sergipe 

2018 Artigo 
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5 
BALDAQUIM, Matheus 

Junior 

 

Reflexões sobre a Prática 

como Componente 

Curricular: um olhar para os 

projetos pedagógicos de 

cursos de licenciatura em 

Química das instituições 

federais de ensino superior 

do Paraná 

2019 Dissertação 

6 
CORDEIRO, Lubna 

Chagas Peixer  

Necessidades formativas e a 

Prática como Componente 

Curricular em documentos 

Curriculares do Curso de 

Licenciatura em Química do 

Instituto Federal de Santa 

Catarina - SJ 

2019 Dissertação 

7 
SILVA, Pricila Juliana da; 

GUIMARÃES, Orliney 

Maciel 

 Concepções da Prática 

como Componente 

Curricular nos Cursos de 

Licenciatura em Química dos 

Institutos Federais de 

Educação, Ciência e 

Tecnologia 

2019 Artigo 

8 
MARTINS, Joana Laura 

de Castro. WENZEL, 

Judite Scherer. 

 A organização e 

implementação da Prática 

como Componente 

Curricular nos cursos de 

Licenciatura em Química 

2020 Artigo 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

O primeiro trabalho empenhou-se em analisar o Projeto Político Pedagógico, 

ementas e matrizes curriculares de cursos de Licenciatura em Química das regiões 

norte e sudeste com o objetivo de apontar que “conteúdos são considerados nas 

disciplinas de interface associadas à carga horária de Prática como Componente 

Curricular (PCC) e, dessa forma, analisar como este aspecto da formação está sendo 

considerado nos cursos de Licenciatura em Química das Regiões Norte e Sudeste” 
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(2012, p. 01).  As autoras concluíram que em relação à carga horária dos cursos não 

há clareza, ou seja, não se pode perceber, analisando os documentos, que carga 

horária está sendo destinada. No que se refere aos conteúdos das disciplinas de 

interface, as autoras concluíram que os cursos oferecem bons conteúdos e em 

concordância do que é indicado para o ensino de ciências por especialistas.  

O segundo trabalho trata sobre os cursos de licenciatura em química do 

estado de Goiás. Há 18 cursos e as autoras analisaram o Projeto Político Pedagógico 

de 12 destes, com o objetivo de “investigar de que maneira as Instituições de Ensino 

Superior (IES) de Goiás inserem a PCC nos cursos de Licenciatura em Química” (2015, 

p. 01). A conclusão que as autoras chegaram foi de que cada curso concebe uma 

carga horária diferente para a Prática como Componente Curricular e que em 

algumas propostas nem aparece a Prática como Componente Curricular para a 

consolidação de atividades voltadas ao processo de formação docente.  

O terceiro trabalho refere-se a compreensão do que é a Prática como 

Componente Curricular para os Projeto Político Pedagógicos dos cursos de 

licenciatura em química do estado de Goiás. A metodologia utilizada foi Análise 

Textual Discursiva, as autoras realizaram um processo de “categorização e captação 

do novo emergente” (2017, p. 01) e utilizaram o Ciclo de Políticas de Stephen Ball 

como referência às políticas públicas. Os objetos de pesquisa foram os 18 Projeto 

Político Pedagógicos dos 18 cursos de licenciatura em química do estado de Goiás. 

A conclusão a que chegaram foi que há formas diversas de representação da Prática 

como Componente Curricular e cada curso a denomina de forma diferente, sendo que, 

alguns até utilizam expressões inadequadas.  

O quarto trabalho buscou investigar as relações existentes entre a Prática 

como Componente Curricular, o Estágio Supervisionado e as disciplinas técnico-

científicas em um curso de Licenciatura em Química do estado de Sergipe. Os autores 

analisaram documentos oficiais do Ministério da Educação e concluíram que a 

Prática como Componente Curricular representa um avanço na composição 

curricular do curso, bem como, facilitam discussões sobre o processo de ensino e 

aprendizagem. Contudo, indicaram também duas limitações, uma diz respeito ao fato 

de alguns conteúdos se sobreporem ou se repetirem e a outra é a pouca articulação 
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entre a Prática como Componente Curricular, o Estágio Supervisionado e as 

disciplinas técnico-científicas.  

O quinto trabalho é uma dissertação que tem como tema uma investigação 

desenvolvida no estado do Paraná, objetivando analisar as configurações 

curriculares adotadas mediante a necessidade de integrar a Prática como 

Componente Curricular aos currículos. Para isso, o objeto de estudo são os Projetos 

Pedagógicos de Curso das instituições federais do Paraná. O método de análise foi a 

Análise de Conteúdo de Bardin (2011) e o autor concluiu que a forma como a Prática 

como Componente Curricular é implementada varia de um curso para o outro, 

predominando a inserção em disciplinas, tanto específicas, quanto pedagógicas. 

Além disso, o autor evidencia alguns pontos que aparecem nos Projeto Pedagógicos 

de Curso como forma de auxílio da superação da racionalidade técnica e indica que 

a carga horária não fica clara, às vezes nem aparece e que há uma polissemia de 

termos, o que seria sucumbido se fosse esclarecido nas legislações.  

O sexto trabalho é uma dissertação desenvolvida sobre o curso de 

Licenciatura em Ciências da Natureza com habilitação em Química do Instituto 

Federal de Santa Catarina campus São José. O objetivo é analisar como a Prática 

como Componente Curricular é organizada neste curso. Para isso, o objeto de estudo 

foram os Projetos Políticos Pedagógicos, Planos de Ensino e Diários de classe. A 

autora concluiu que a Prática como Componente Curricular auxilia na formação de 

docentes, contribuindo para a criticidade e a criatividade, além de romper ideais 

fixados pelo “senso comum pedagógico” (2019, p. 114). 

O sétimo trabalho empenha-se em analisar o Projeto Político Pedagógico dos 

cursos de licenciatura em Química dos Institutos Federais de Ciência e Tecnologia 

do Brasil com o objetivo de analisar as concepções de Prática como Componente 

Curricular adotadas mediante estes documentos. A metodologia escolhida é análise 

documental tendo como objeto o documento supracitado. Com a investigação, os 

autores concluíram que há diferentes formas de organizar a carga horária da Prática 

como Componente Curricular nos cursos, bem como, a forma como cada curso 

concebe esta, é diversa e condiz com o contexto histórico social em que se localizam. 

Outro resultado que merece destaque, é que a Prática como Componente Curricular 

auxilia no processo de formação docente articulando disciplinas específicas e 
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pedagógicas, corroborando para a superação do modelo tradicional de formação de 

professores conhecido como 3+1, pautado na racionalidade técnica, assim, 

promovendo a disseminação da racionalidade prática.  

O oitavo e último trabalho analisa o Projeto Político Pedagógico de cursos de 

licenciatura em química do sul do Brasil selecionados por meio do site e-MEC e tem 

como objetivo discutir a organização da Prática como Componente Curricular, bem 

como, o modelo de prática que é proposto. A metodologia do estudo é análise textual 

discursiva. As autoras concluíram que, de modo geral, as 400h destinadas à Prática 

como Componente Curricular auxiliam na articulação entre teoria e prática, mas, para 

isso, dependem de organização e comprometimento dos professores e demais 

envolvidos.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como indicado em diferentes partes do texto, a busca localizou oito trabalhos, 

sendo duas dissertações e seis artigos. O que se destaca nas análises, é que as 

pesquisas contemplam diversas regiões do país: centro-oeste, nordeste, norte, 

sudeste, sul. Além de uma pesquisa que abarca o Brasil todo. Essa diversidade 

confere riqueza de dados a este estudo, pois representa uma análise ampla de todo 

o país.  

Mediante a análise realizada sobre cada trabalho encontrado, é possível 

conceber a Prática como Componente Curricular como contributiva para a formação 

de professores no que se refere à articulação entre teoria e prática. No entanto, esse 

aspecto, bem como, o contato do licenciando com a Educação Básica, não ficam 

explícitos por meio das análises realizadas, pois todos os trabalhos analisaram 

apenas documentos e nenhum realizou pesquisa com os licenciandos ou 

professores, o que esclareceria melhor a real contribuição da PCC no contexto 

pesquisado.  

A forma de organização da Prática como Componente Curricular varia de um 

curso para o outro, mas isso é esperado, pois a legislação prevê que cada curso 

organize como preferir. Isto se dá pelo fato de que cada curso pertence a um contexto 

histórico social, com diferentes sujeitos e diversas realidades, sendo assim, não há 
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porque obrigar a seguir uma forma de organização, o adequado é se amoldar ao 

contexto, o que também infere poder de decisão e autonomia às instituições.  

O que mais fica explícito nas análises e nos possibilita uma conclusão, é que, 

apesar de a Prática como Componente Curricular já ter sido implementada 

obrigatoriamente há 16 anos, ainda há certa desorganização e falta de conhecimento 

do que ela representa. Isso é visível por meio das pesquisas mais recentes, as quais 

apontam uma certa confusão ou polissemia de termos, indicando que precisa haver 

uma legislação ainda mais esclarecedora que a última (2015). Se analisarmos os 

documentos regulamentadores da Prática como Componente Curricular, já é possível 

perceber que a própria legislação é polissêmica no que se refere a este tema. Por 

isso, é compreensível que os cursos nomeiem de forma diferente.  
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4. LER, UMA AVENTURA AO FIM DA JORNADA DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL1 

Thais Boni2 

Patrícia Signor3 

 

Resumo 

 

Este projeto de pesquisa trata sobre a importância da leitura para o processo de 

desenvolvimento da criança na cidadania, criticidade e criatividade, aborda o tipo de 

leitura que deve ser realizada para a idade correspondente, ou seja, a leitura 

adequada para a faixa etária entre seis a doze anos de idade. A leitura é instrumento 

fundamental para a comunicação e é uma forma de conhecer e intervir no e com o 

mundo. Ela é uma habilidade pela qual as pessoas desenvolvem e se apropriam do 

conhecimento escolar. O estudo sobre a leitura aborda como se dá o processo de 

aprendizagem da leitura e escrita na escola e traz elementos quanto às diferenças 

entre a oralidade e a escrita. A pesquisa quali-quantitativa, realizada a partir de 

questionários on-line que foram respondidos por crianças de turmas do 4º e 5º ano 

dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental coletadas nas escolas de Ensino 

Fundamental do Município de Barra Funda – RS, sendo uma da rede Estadual e uma 

da rede Municipal, acerca de suas relações com a leitura ao final da primeira etapa 

do Ensino Fundamental. Diante da análise realizada foi verificado que a escola 

possibilita o desenvolvimento das habilidades de leitura quando os professores, além 

de estimularem atividades de leitura em sala de aula, também são exemplo de bons 

leitores. 

Palavras-chave: Leitura. Processo de Aprendizagem. Ensino Fundamental. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A presente pesquisa que tem por finalidade investigar os processos de leitura 

nos anos que encerram o ciclo dos anos inicias do Ensino Fundamental no Município 

de Barra Funda-RS. O desafio epistemológico partiu da curiosidade em saber se as 

crianças, ao chegarem à etapa do 4º e 5º anos do Ensino Fundamental estão 

praticando a leitura prazerosa em sala de aula e fora dela. Tem-se como objetivo 

principal investigar se as crianças praticam esta leitura, compreendendo quais as 

estratégias utilizadas em sala de aula. O universo de pesquisa dar-se-á nas duas 

escolas que ofertam o Ensino Fundamental no município, uma da rede Estadual e 

outra da rede 

Municipal. Juntamente com isso identificou-se quais as práticas leitoras e se 

os alunos compreendem o que estão lendo, se praticam a leitura prazerosa e as 

teorias da alfabetização mais indicadas para o Ensino Fundamental.  

Compreende-se que a leitura e escrita são de extrema importância para que 

os sujeitos não se tornem pessoas de mente fechada e aprisionados. Assim a leitura 

e a escrita devem ser uma ferramenta na qual os sujeitos possam expressar suas 

ideias e crescerem livres para construir suas aprendizagens. Na maioria das vezes, o 

processo da leitura ocorre no ambiente familiar com pais que têm o hábito pela 

leitura, mas é na escola que a criança desenvolve o maior contato com o mundo da 

leitura, por um lado a leitura podendo ser um processo mecânico ou por outro lado a 

leitura como pensamento em busca da compreensão e significado. 

A pesquisa tem por finalidade traçar o perfil dos leitores das escolas durante 

o 4º e 5º anos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, investigando se possuem o 

hábito e o prazer pela leitura do município. Com o intuito de desenvolver e reforçar a 

importância do trabalho voltado para realidade, ludicidade e criatividade despertando 

ainda mais o gosto pela leitura, e as estratégias utilizadas pelos professores. 

Paulo Freire trata que o ato de ler veio de sua experiência existencial, sendo 

primeiro da leitura do mundo, e depois a leitura da palavra se tornando a leitura da 

“palavramundo”. Trata também da alfabetização de adultos e a biblioteca popular, 

que se dá como um problema da leitura e escrita, não a leitura de suas palavras e a 
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leitura de sua escrita, mas sim da alfabetização. Não podendo negar o campo da 

política presente no processo de educativo.  

O mundo da leitura é encantador, ler, conhecer, fazer descobertas e encontrar 

um mundo imaginário, a leitura é um ato de afeto, carinho e amor. Sendo que o mundo 

da leitura é colorido, com figuras, números, letras. Com isso, a leitura é uma forma de 

fazer com que as crianças desenvolvam e melhorem a sua capacidade de raciocínio 

e interpretação. Assim, a leitura está presente em nossas vidas, em nosso local de 

trabalho, estudo, em tudo o que fazemos. 

Deste modo, realizou-se uma pesquisa bibliográfica, aprofundando 

conhecimentos acerca das teorias pedagógicas que abordam o ato de ler e seu 

desenvolvimento com crianças durante o Ensino Fundamental. Ademais, uma 

pesquisa quali-quantitativa com estudantes do 4º e 5º anos do Anos Iniciais em 

escolas do município de Barra Funda-RS. Com o trabalho, busca-se compreender a 

temática e contribuir com o desenvolvimento de práticas leitoras e a melhora na 

qualidade da educação local. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A leitura é uma atividade pessoal e secreta, pois na maioria das vezes no ato 

de ler estamos com nossa atenção voltada para observar coisas a nosso redor ou o 

que estamos fazendo naquele determinado momento. Entendemos que a leitura é 

uma atividade visual, para realizá-la é importante a criança ter em mãos o livro ou 

outro suporte em que a leitura se faça presente. O objetivo que se busca alcançar 

com a leitura entre os sujeitos é o de que possa descobrir novos mundos, de forma 

mágica e encantadora. Assim a leitura é fundamental para que o ser humano esteja 

inserido na sociedade. E o hábito pela leitura começa na infância, no qual a criança 

acaba criando e descobrindo um mundo da imaginação. Sendo assim, o sujeito que 

não consegue ou não quer praticar este processo de aprendizagem, implica-se em 

um problema que está associado a causas sociais e culturais. 

O processo de aprendizagem da criança é saber de suas experiências e 

vivências no meio familiar e social em que ela está inserida. Crianças que têm esta 

convivência maior com o mundo da leitura terão mais facilidade de se expressar e de 
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aprender. Então para a criança, na maioria das vezes, o processo de leitura ocorre em 

seu ambiente familiar, com os pais que são leitores e demonstram o hábito da leitura 

para seus filhos. Por isso, a escola tem a responsabilidade em saber que as crianças 

irão obter um maior contato com os livros e a leitura estando em sala de aula. Sendo 

que a leitura se dá através de um processo, seja ele mecânico ou de pensamento e 

reflexão em busca da compreensão, o leitor deve entender o significado da palavra e 

através da sua pronúncia terá a compreensão e o sentido do texto. 

Barbosa (2013, p.135) destaca que “a alfabetização torna-se o fundamento da 

escolaridade inicial e certa modalidade de leitura e escrita tornam-se aprendizagem 

escolar”. Para cada idade da criança existem tipos de leituras adequadas, então se 

devem respeitar estas fases para não confundir a criança. Segundo Schneuwly e Dolz 

(2004) tratam o tipo de leitura adequado para cada idade das crianças em suas fases 

do desenvolvimento. 

De 1 a 2 anos de idade a criança não se prende à leitura. Portanto, o ideal é 

trazer temas da realidade da criança, utilizando palavras simples. Sendo chamada a 

fase da primeira infância, na qual a criança inicia o conhecimento da realidade a sua 

volta, sendo estimuladas por contato afetivo. Crianças de 2 a 3 anos de idade tem o 

interesse por histórias curtas, e vivem a história como se fosse real. Se inicia a 

segunda infância que é a partir dos 3 anos. É um período de adaptação ao meio físico 

e novas formas de comunicação verbal. De 3 a 5 anos as histórias são mais 

elaboradas, é possível contar a história com maior riqueza no vocabulário. 

 De 6 a 7 anos de idade a criança compreende a leitura como representação 

da fala. É a vivência da leitura com o reconhecimento dos signos do alfabeto e das 

sílabas, é quando a criança acaba tendo maior socialização na escola e na 

comunidade. De 8 a 9 anos de idade é a fase de histórias engraçadas. Nesta faixa 

etária as crianças dominam a leitura e fazem interpretações. Há o domínio de textos 

com o conhecimento de coisas novas. Nessa fase, é importante a presença do adulto 

para motivar a leitura. 

 Crianças de 9 a 10 anos de idade têm o interesse em histórias mais longas, 

as que atraem são de aventura, ficção e as histórias reais. Nesta fase há a 

compreensão do mundo que o livro expressa. A leitura estimula a reflexão, tendo uma 

maior capacidade de concentração. E de 11 anos de idade em diante buscam o 
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interesse por fatos reais, polêmicos ligados à realidade social, invenções do mundo 

moderno e histórias do futuro. É a fase do pensamento reflexivo e crítico. A leitura 

permite a identificação com o mundo e o encontro com a realidade. 

É importante estar atento e observar as faixas etárias e as leituras adequadas, 

para poder ter uma base sobre o que ler para as crianças. Para não ocorrer de se 

fazer a escolha errada de um livro, na qual as crianças não irão obter total 

compreensão. Assim, tendo o conhecimento sobre as faixas etárias e as leituras 

adequadas para as crianças, acarretará o despertar do interesse das crianças e o 

prazer que terão por ler e ouvir as histórias, estando atentos e prestando atenção. As 

crianças terão gosto por ouvirem histórias adequadas para suas respectivas idades. 

O letramento é fundamental na aprendizagem da leitura, está presente antes 

mesmo de a criança entrar na escola e vai conhecendo as letras em outdoors, placas, 

jornais e revistas. E na escola no ensino fundamental é nesse nível que a criança 

deveria se apropriar e consolidar o Sistema Educacional Alfabético (SEA). 

Começando a ser alfabetizada na escola, com a apresentação das letras e também a 

criança começa a ser estimulada para desenvolver o hábito pela leitura. Sendo no 

ambiente escolar que a criança irá se apropriar do gosto pela leitura e a escola forma 

o leitor.  Para Bamberger (2002, p.24) “[...] Na idade pré-escolar e nos primeiros anos 

de escola, contar e ler história em voz alta e falar sobre livros de gravuras é 

importantíssimo para o desenvolvimento do vocabulário, e mais importante ainda 

para a motivação da leitura”. 

Aprender a praticar a leitura não requer nenhum talento especial, pois todas 

as crianças têm a capacidade de aprender a ler a não ser que a criança tenha algum 

problema cognitivo. Do mesmo modo em que a criança aprendeu a falar, ela também 

será desenvolvida para praticar a leitura. Fazendo com que a leitura seja atraente 

para a criança e que faça parte no meio social em que está inserida. 

 

2.1 PROCESSO DE APRENDIZAGEM LEITURA E ESCRITA 

 

Um dos maiores problemas atuais neste campo é que a alfabetização inicial 

se dá de forma tradicional, baseado no método em que o professor passa seu 

conhecimento para seus alunos. Mas muitos destes professores estão 
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despreparados para compreender que algumas dificuldades encontradas estão no 

verdadeiro e real sentido antes de compreender a leitura e escrita. Sabemos que os 

professores ensinam seus alunos do mesmo modo em que aprenderam quando eram 

alunos, e acabam não aceitando que seus alunos cometam erros. 

 Paulo Freire (1989) defende que a alfabetização é educação e que esta 

educação detém o poder na qual é capaz de transformar o homem e a sociedade do 

meio em que ele está inserido. Com o de objetivo libertar o homem para o mundo 

através da alfabetização. Segundo Ferreiro (1996, p.24), “o desenvolvimento da 

alfabetização ocorre, sem dúvida, em um ambiente social. Mas as práticas sociais 

assim como as informações sociais, não são recebidas passivamente pelas 

crianças”. É preciso um trabalho sistemático e de alfabetização criativo 

Infelizmente, muitas práticas na aprendizagem inicial são baseadas na junção 

de sílabas simples e na memorização de sons. Estas práticas acabam fazendo com 

que as crianças se tornem espectadores passivos, ou seja, sendo a forma pouca de 

apreciar algo. Neste sentido as crianças não participam ativamente do processo de 

construção de conhecimento. Para Ferreiro (1996) a leitura e escrita vão se 

constituindo aos poucos passando por etapas, então quando as crianças estão nesta 

fase inicial de aprendizagem, o que a criança produzir deve receber grande valor, 

porque foi o seu esforço para ler ou escrever que deve ser considerado. Entende-se 

que não existe uma divisão entre a oralidade e a escrita, portanto são práticas sociais 

presentes nos fenômenos linguísticos produzidos. O que existe de diferente entre a 

oralidade e a escrita é que uma se apresenta por meio de sinais gráficos e outra por 

meio do som. 

Entende-se que as práticas em sala de aula de letramento, presente no gênero 

tanto oral como escrito, devemos considerar que estas duas modalidades presentes 

sendo a forma oral e a escrita, são linguagens que interagem entre si e se influenciam 

mutuamente. Muitas vezes, a forma de expressão oral em sala de aula, acaba se 

reduzindo ao uso da fala presente em nosso cotidiano. 

Sabe-se que a escola é responsável em ensinar a escrita e a leitura, sendo o 

seu papel de ensinar sobre os usos das línguas, se preocupando também com o uso 

da modalidade de forma oral. Pois na maioria das vezes os alunos acabam chegando 

ao Ensino Fundamental com pouco domínio da língua oral, chegando à escola 
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sabendo o uso informal da língua oral, pois ela está presente no seu dia a dia. Então 

cabe à escola ensinar a língua oral de modo formal. Então Schneuwly e Dolz (2004), 

tratam que a escola deve ensinar sobre a necessidade e sobre o fenômeno da 

variação linguística. Para obterem a compreensão de gêneros formais, que não estão 

em seu cotidiano. 

Assim, a produção e a compreensão de gêneros orais é a capacidade do uso 

da linguagem oral em diversas situações.  E a relação entre fala e a escrita trata sobre 

semelhanças e diferenças que se dão entre textos orais e escritos. Sendo assim, a 

oralização da escrita trata da relação e socialização dos textos escritos de forma oral. 

Para Rojo (1995) a oralidade na infância é essencial para o letramento, é com base 

neste contato com a língua escrita, via oralidade, que a criança forma sua relação 

com a escrita. E a constituição da escrita é de diferentes modos na prática oral, com 

base na relação dos eventos de letramento. Estes eventos de letramento tem a 

relação com o grau de letramento em que a família se encontra, e de grupos sociais 

com que se interage. Devem-se valorizar as práticas em que a criança participa 

existentes neste contexto. 

Entende-se que a fala e a escrita possuem semelhanças, pois são duas 

maneiras de representar a língua escrita. Contudo, além de suas semelhanças 

possuem algumas diferenças como o modo em que se organizam e a forma em que 

desenvolvem suas atividades e suas estratégias são de preferência para a 

textualização. Então as diferenças notáveis entre as duas é a sua forma textual, ou a 

sua análise. 

 

2.2 ESTRATÉGIAS DE LEITURA  

 

Segundo a autora Isabel Solé (1998) retrata em seu livro que as estratégias de 

leitura são fundamentais para uma leitura em que se desenvolva eficiente. Em sua 

obra retrata que o professor deve despertar em seus alunos uma leitura de modo 

autônomo, e que ele desperte esta necessidade para que o professor faça um bom 

trabalho, para assim desenvolver um leitor que seja autônomo que desenvolva seu 

senso crítico e também que seja reflexivo. 
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A escola possui o papel no qual deve oferecer para os alunos através da leitura 

ferramentas para que possam alcançar objetivos, relacional, analisar, exercer a 

cidadania e situar-se no mundo em que vivemos.  Ela precisa ser um local para a 

troca de saberes, onde há interação de alunos e professores, e que o aluno esteja 

disposto a aprender e o professor também deve estar sempre atendo para sanar as 

dúvidas de seus alunos, se atualizando sempre e também deve orientá-los. Deste 

modo, a leitura é uma habilidade na qual os alunos desenvolvem e se apropriam 

desse conhecimento. 

Os alunos devem ser ensinados para este processo, pois a leitura é um 

processo interno e individual de cada ser. Para que haja a interação do aluno entre o 

processo de aprendizagem o professor deve ensiná-lo de diversas maneiras até que 

ele compreenda todo este processo. É realizar a leitura e que os alunos busquem 

absorver sempre ao máximo do que compreenderam para que assim se desenvolvam 

cada vez mais. Fazendo com que os alunos se sintam envolvidos, pois é a construção 

de conhecimento e a busca por informações do mesmo. 

 É necessário que se entenda que a leitura não é um meio em que os alunos 

apenas conseguem adquirir informações. A leitura tem o poder de desenvolver nos 

alunos a criticidade e que com isto os alunos possam almejar diversas perspectivas. 

Devendo estar sempre com algum planejamento para pensar em estratégias para que 

os alunos entendam e, consequentemente, aprendam que a leitura está sempre 

presente ao nosso redor. 

Para podermos compreender este processo da leitura, entendemos Cabral 

(1986) em que a decodificação é o processo de compreensão, interpretação e 

retenção. Significa o reconhecimento de símbolos sejam eles escritos e o que há de 

ligação com seus respectivos significados. Deste modo, a compreensão se dá 

quando o aluno consegue perceber do que o texto se trata e suas ideias principais. A 

interpretação é o momento em que o aluno identifica as partes críticas e seus 

julgamentos. E a retenção é o que o aluno conseguiu absorver e compreender do que 

leu. 

Isabel Solé (1998) retrata que muitas escolas ensinam seus alunos a lerem, 

mas não fazem atividades para que os alunos possam desenvolver este aprendizado, 

ou seja a maior parte das escolas nos dias atuais ainda passam a avaliar a 
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compreensão de leitura de seus alunos, e acabam deixando de lado o ensino de 

estratégias que possam desenvolver seus alunos com autonomia leitora, que sejam 

alunos mais criativos e críticos no seus processo de aprendizagem. Para que as 

escolas de hoje em dia não rotulem as crianças com dificuldades em todo este 

processo, para que tenham condições e acesso à leitura e que sejam assim 

ensinadas de forma correta.  

 

2.2.1 BNCC e RCG e a concepção de leitura para os Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental 

 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) tem a proposta para o Ensino 

Fundamental Anos Iniciais de proporcionar aos educandos as múltiplas 

aprendizagens, realizando este processo de aprendizagem com a articulação da 

realização de trabalhos referentes à valorização de experiências anteriores e também 

valorizar as situações de ludicidade desenvolvidas na aprendizagem. 

Assim, buscando compreender que as mudanças que ocorrem no processo de 

desenvolvimento da criança como possuir uma maior autonomia nos movimentos e 

referente à afirmação de sua própria identidade. Por isso, a sistematização das 

experiências e vivências dos alunos de novas formas de relação com o mundo, as 

novas possibilidades de praticar a leitura e, diante disso, ter a percepção para a 

criação de hipóteses, de conseguir elaborar as suas próprias conclusões e a busca 

da construção ativa de conhecimentos. 

No decorrer do Ensino Fundamental – Anos Iniciais a busca pelo 

conhecimento se dá pela consolidação do processo de aprendizagem anteriores e 

também pela prática que os educandos irão desenvolver ampliando o campo das 

linguagens, e a consideração pelo seus interesses e as expectativas de o que ainda 

precisam aprender. Diante disso, na BNCC Ensino Fundamental Anos Iniciais, o 

processo de alfabetização com a implementação da Base, toda a criança deverá estar 

plenamente alfabetizada até o final do 2º ano. Antes o prazo era até o final do 3º ano 

de acordo com o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC). 

De acordo com a Base, as crianças deverão estar alfabetizadas até o fim do 2º 

ano, o foco é baseado na ação pedagógica que deve ser desenvolvida a alfabetização, 
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sistematizado pelas competências e habilidades envolvidas neste processo de se 

alfabetizar. Compreender diferenças entre escrita e outras formas gráficas; Dominar 

as letras maiúsculas e minúsculas, cursiva; Conhecer o alfabeto; Compreender a 

natureza alfabética do nosso sistema de escrita; Dominar as relações entre grafemas 

e fonemas; Saber decodificar palavras e textos escritos; Saber ler, reconhecendo 

globalmente as palavras; Deste modo, é necessário que ocorra o respeito às 

diferenças e a cada individualidade e potencialidade de cada criança e também à sua 

idade. Nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental é essencial dar atenção especial 

para as aprendizagens e ao aprofundamento de suas experiências no campo da 

alfabetização. 

É nesta fase da transição dos Anos Iniciais para os Anos Finais sendo de 

extrema importância preparar o aluno para as mudanças que estão por vir ou que já 

estão acontecendo durante o 5º e 6º ano. Além disso, é preciso e necessário adaptar 

os currículos para evitar a ruptura nesse processo, garantido ao aluno − como afirma 

a própria BNCC − maiores condições de sucesso. O Referencial Curricular Gaúcho 

(RS, 2018) é um documento elaborado com a Secretaria Estadual da Educação 

(SEDUC), a União Nacional dos Dirigentes Municipais da Educação (UNDIME) e o 

Sindicato do Ensino Privado no Rio Grande do Sul (SINEPE/RS), será o norteador dos 

currículos das escolas gaúchas a partir de 2019. 

O objetivo é proporcionar aos educandos a participação em práticas de 

linguagens, permitindo a interação e expressão de valores, sentimentos, ideologias, 

tendo a capacidade de se manifestar em expressões artísticas, corporais e 

linguísticas. Está área propõem o desenvolver dos educandos no seu processo de 

comunicação e socialização entre os diferentes campos da atividade humana. 

Segundo o Referencial Curricular Gaúcho trata-se de compreender as 

linguagens como construção histórica e social; conhecer e explorar diversas práticas 

de linguagem; utilizar diferentes linguagens oral e verbal; utilizar diferentes 

linguagens para defender os pontos de vista que respeitem o outro; desenvolver o 

senso ético para reconhecer fruir e respeitar as diversas manifestações artísticas; 

compreender e utilizar a tecnologias digitais de informação e comunicação de forma 

crítica. 
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4 RESULTADOS 

 

Os resultados da presente pesquisa foram obtidos a partir do questionário 

online, enviado via Google Formulário às professoras titulares das turmas de 4º e 5º 

anos, das escolas de Ensino Fundamental do município de Barra Funda. O contato foi 

realizado primeiramente com as direções das escolas, para posterior diálogo com as 

educadoras. Devido ao período de atividades remotas, desde março de 2020, em 

função da pandemia da COVID-19, a pesquisa que seria aplicada presencialmente 

nas escolas, reformulou-se para o formato remoto. 

Inicialmente o contato foi realizado com as direções as escolas para a 

explicação de como seria realizada a pesquisa. Logo após, diálogo com as 

professoras das respectivas turmas sobre o modo em que seria desenvolvida a 

mesma e link do formulário para a visualização das educadoras. Gravação de um 

vídeo explicativo para os alunos, apresentando a pesquisadora e qual seria o objetivo 

da pesquisa, falando sobre as perguntas que seriam de fácil entendimento com 

respostas de múltipla escolha e respostas descritivas curtas, que ambos não 

precisavam se identificar e ao fim do questionário deveriam clicar em enviar. Após 

isso, foi enviado o vídeo, seguido do link do Google Formulário para as educadoras e 

ambas postaram em seus grupos de Whats App com os seus alunos.   

A pesquisa foi realizada com o número total de cinquenta e um alunos, sendo 

que vinte e nove alunos estão no 4º ano e vinte e dois alunos no 5º ano, tiveram o 

tempo de uma semana para responder o questionário. E o número total de alunos que 

retornaram o questionário foi de vinte e oito alunos, sendo que vinte alunos que 

retornaram o questionário estão no 4º ano, ou seja a maioria, e os oito alunos estão 

no 5º ano. Houve questionamento em uma pergunta na qual se refere se a professora 

pratica a leitura em sala de aula, por conta do momento que estamos vivenciando de 

distanciamento social os alunos tiveram poucos dias letivos de modo presencial, o 

que dificultou o discernimento dos estudantes para serem capazes de responder com 

clareza ao questionamento. 

Primeiramente a pesquisa realizada com os alunos do 4º e 5º ano das escolas 

de Ensino Fundamental do Município de Barra Funda- RS contam com onze 

questões. A primeira se refere ao ano em que os alunos estudam e a maioria dos 
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alunos respondeu que está no 4º ano, sendo vinte alunos. E a segunda pergunta se 

refere sobre a idade entre os alunos do 4º e 5º ano variam entre nove, dez e onze 

anos de idade. 

A terceira pergunta é “você gosta de ler?” e a resposta foi unânime, todos os 

alunos que responderam o questionário afirmam que gostam de ler. A quarta 

pergunta é para os alunos descreverem o porquê gostam de ler. Os alunos 

descreveram que gostam de ler pois é bom, divertido, legal, podemos aprender coisas 

novas. Citaram que entra na imaginação, para não se sentir sozinho, e estão em 

constante aprendizado e auxilia a passar o tempo. Diante disso, a quinta pergunta é 

referente aos sentimentos que a leitura lhes traz. Os alunos descreveram que a leitura 

lhes traz alegria, felicidade, diversão, emoção. Também descreveu um aluno que traz 

o sentimento de tristeza, quando a história se refere “à morte de um velhinho”. E a 

sexta pergunta pediu para os alunos elencaram os seus livros preferidos. 

A sétima questão se refere ao acesso dos alunos ao seu livro favorito, 

dezenove alunos responderam que encontraram seu livro favorito na escola, para três 

alunos, os amigos apresentaram o livro, para outros três alunos os pais lhes 

apresentaram o livro favorito, dois alunos encontraram na internet e um aluno com 

familiares. Este dado apresenta a escola como maior influenciadora da leitura, uma 

vez que ainda é o local mais acessível para o contato e para a vivência de momentos 

de leitura e contato com os livros.  

A oitava pergunta foi se os alunos leem na escola e mais uma vez a resposta 

foi unânime, todos os alunos disseram que praticam a leitura na escola. Nona 

pergunta no formulário diz respeito a quantas vezes os alunos leem por semana, 

quatro alunos diariamente, sete alunos uma vez por semana, dois alunos cinco vezes, 

seis alunos três vezes por semana, um aluno no dia da biblioteca, e um aluno lê um 

livro por semana.  

Décima pergunta é se a professora pratica a leitura em sala de aula, sendo 

vinte e sete alunos responderam sim e apenas um aluno respondeu não. A décima 

primeira e última pergunta se refere à leitura no ambiente doméstico. Se os pais ou 

responsáveis leem em casa, para essa pergunta a maioria, sendo dezoito alunos 

responderam sim. 
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Com a pesquisa, percebeu-se que as crianças puderam reinventar-se neste 

período de aulas remotas e foi possível a participação da maioria delas na pesquisa. 

O apoio e intervenção das professoras titulares das turmas foi fundamental para a 

realização da pesquisa de campo, visto que o questionário foi enviado como parte 

das atividades remotas das escolas, para as quatro turmas.  

As crianças evidenciaram nas respostas das questões que a leitura é presente 

em seu cotidiano escolar, que leem e que a professora lê para elas. O que reflete a 

resposta unânime de que todos tenham respondido que gostam de ler. Nos anos de 

transição entre Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental é importante que a 

escola, a família e a sociedade como um todo tenham a sensibilidade e o cuidado 

para desenvolver práticas pedagógicas, projetos de incentivo e atividades que 

envolvam a leitura a fim de que as crianças e adolescentes não tenham um processo 

de desvinculação com a leitura, um distanciamento do livro, o desinteresse pelo ato 

de ler. Ressalta-se que a escola segue sendo o principal espaço de desenvolvimento 

da prática da leitura, do acesso aos livros, da apresentação da leitura com didática, 

com estratégias lúdicas, com o objetivo de envolver as crianças em atividades que 

as aproximem do mundo das palavras. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo deste projeto de pesquisa foi investigar o processo de 

desenvolvimento da leitura entre crianças do 4º e 5º ano do município de Barra 

Funda-RS. Percebeu-se, com as leituras realizadas ao longo do projeto de pesquisa, 

é de extrema importância os pais estarem preocupados juntamente com a escola 

neste processo de aprendizagem. Pois quanto mais se despertar a curiosidade e o 

estímulo, mais elas irão à procura de conhecimento. E os fatores que se destacam 

que pela falta do hábito em praticar a leitura é o avanço tecnológico presente em 

casa, no qual as crianças se prendem ao mundo virtual. 

A importância em realizar esta pesquisa de campo nas escolas do município 

reside em realmente buscar estímulos nas crianças e despertar o gosto pela leitura 

desde cedo, fazendo com que a ela possa ser algo prazeroso em praticar. E para fazer 

esta descoberta, para que os alunos respondam de forma simples se têm o interesse 
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pela leitura, se são estimulados a ler em casa e na escola, se os professores fazem 

momento de contação de histórias ou se praticam a leitura apenas por obrigação. 

Não se quer com isso culpabilizar unicamente os pais pelo desinteresse na 

leitura, porque sabe-se que aprendizagem da leitura é também tarefa da escola e, 

portanto, projetos de leitura e ações cotidianas como idas à biblioteca semanalmente 

são de extrema importância.  A escola possibilita o desenvolvimento das habilidades 

de leitura quando os professores além de estimularem atividades de leitura em sala 

de aula também são exemplo de bons leitores, envolvendo, despertando a 

curiosidade e prazer pela leitura fazendo do encantamento, do mistério e da 

curiosidade estratégias de leitura. A aprendizagem da leitura acontecerá de forma 

efetiva se a sua prática for consistente e esta é uma tarefa de toda a sociedade. 
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2 RESUMO EXPANDIDO 
 



 

 



 

1. A INFLUÊNCIA DE ATIVIDADES EXPERIMENTAIS DE CUNHO INVESTIGATIVO NO 

ENSINO DE QUÍMICA PARA O ENSINO SUPERIOR 

 

Luane Giordan Zadinello1 

Luana Dalacorte2 

 Daniela Favero3 

Tiago Bordin4 

 Rose Grochot Gayeski5 

 Lucas Vanz6 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 A muito tempo se discute a utilização de atividades experimentias para o 

ensino de Química e Ciências nos mais diversos níves de educação. Que ela é de 

suma importância, já tem-se uma unanimidade, mas o que se discute muito é a forma 

com que esta é aplicada. Muitas vezes, observa-se a realização destas de uma forma 

empírica e sem uma real interpretação do fenômeno que está sendo observado. 

Pouca oportunidade é concedida para o educando utilizar suas concepções para 

explicar as observações e interpreta-las utilizando o viés científico para isso. 

 Para mudar está realidade, iniciaram-se discussões referente a aplicação de 

atividades práticas de cunho investigativo, estas retiram o centro do da realização do 

professor ou de um roteiro elaborado por este e atribuí a autonomía para o Educando. 

Para HODSON (2005), o papel da investigação é permitir uma maior participação do 

estudante, criando hipóteses e proporcionando a oportunidade de investigar e até 

propor uma solução para o problema que está sendo observado. 

 Pensando nisso, resolveu-se diagnisticar de que forma a atividade 

experimental investigativa influenciaría no desenvolvimento cognitivo de estudantes 

do Curso de Agronomia, na disciplina de Química analítica. Respondendo ao seguinte 
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questionamento:  de que forma as atividades experimentais influenciam na 

compreensão dos conhecimentos ciêntificos? 

 Para chegar a resposta da pregunta, torna-se necessaria uma retomada de 

falas realizadas por autores que já buscaram a caracterização e formas de utilização 

de atividades experimentais nesse cunho. Para Bueno e Kovaliczn (2009, p 3): 

 

As atividades experimentais devem ser entendidas como situações em que o 

aluno aprende a fazer conjecturas, e a interagir com os colegas, com o professor, 

expondo seus pontos de vista, suas suposições, confrontando erros e acertos. 

Desta forma, a experimentação em laboratório auxilia os alunos a atingirem 

níveis mais elevados de cognição, o que facilita a aprendizagem de conceitos 

científicos e seus fins sociais. 

 

 Para que isso ocorra a atividade experimental não pode seguir uma receita de 

cozinha, onde o que importa é uma simples reprodução de ações, para se chegar em 

um valor ou observação final, que não será discutida ou aplicada em momento algum 

a realidade vivenciada pelo educando (DOMIN, 1999).  Reproduzir um guia 

estabelecido pelo professor se torna um processo mecânico e que não colabora para 

o real desenvolvimento cognitivo dos estudantes, dessa forma, também não 

influência de fora significativa na aprendizagem dos conhecimentos científicos. 

 Para Hofstein (2005) a grande diferença que as atividades investigativas 

trazem para o ensino é o envolvimento do estudante na compreensão da questão 

científica, a formulação de hipóteses para a resolução do problema que geral a 

prática, o planejamento de forma autônoma da maneira com que irá realizar a 

experimentação, coleta e analise de dados e a elaboração de uma conclusão 

utilizando saberes científicos para tal. 

 Quanto ao papel do professor na elaboração deste tipo de atividade, cabe a ele 

não ser o protagonista ou o guia a ser seguido, mas sim o seu principal papel, fica na 

elaboração e organização da atividade. O professor deve ser participativo e instigar 

o estudate a procurar uma resposta, não trazer esta pronta, a mediação se torna a 

função do Educador. 
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Para garantir que o estudante realize todo esse proceso que a atividade 

investigativa necessita, cabe ao professor garantir seu engajamento na resolução do 

problema central. Com isso, o problema deve levar em consideração a sociedade 

onde o educando esta imerso, sendo assim, analisando um problema que possa 

realmente mudar a realidade, ou ao menos, explicar um fenómeno vivenciado por 

este. Quando aplicado ao ensino Superior, a atividade experimental deve levar em 

consideração a futura profissão do académico, dessa forma, para um educando de 

Agronomia, e para um educando do curso de Engenharia de Produção, o conceito 

científico trabalhado pode ser o mesmo, mas a situação problema certamente será 

distinta, buscando uma resposta a algo asociado específicamente a sua realidade 

(OLIVEIRA,2010). 

 

Que a experimentação desperta um forte interesse entre alunos de diversos níveis 

de escolarização, não é novidade,afinal de contas, é admirável aprender Ciências 

vendo-a em ação. Desse modo, atividades experimentais bem planejadas e 

executadas, que não se destinem somente para demonstrar aos alunos leis e 

teorias, mas que se dediquem também a propiciar uma situação de investigação 

constituem momentos extremamente ricos no processo de ensino-

aprendizagem (RAMOS, ROSA, 2008, p. 323) 

 

2. METODOLOGIA 

 

A pesquisa foi realizada no ano de 2019 com estudantes do segundo nível do 

curso de Agronomia da faculdade CESURG de Marau-Rs, matriculados na disciplina 

de Química Analítica. Ela se torna pela essência uma pesquisa de caráter qualitativo 

que se caracteriza segundo Minayo (2001) por uma pesquisa que  busca 

compreender os fenômenos gerados como um todo, incluindo a sociedade onde este 

está imerso, gerando assim, uma análise extremamente criteriosa e interpretativa.  

 Para a realização do estudo a turma foi dividida em dois grupos distintos, um 

trabalhou com atividades experimentais investigativas (grupo A), já outro com 

atividades que buscavam apenas a reprodução de um roteiro estabelecido pelo 

professor (Grupo B). O assunto a ser aborado foi análise volumétria de neutralização, 
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sendo que o Grupo A recebeu como questões problemas: como podemos quantificar 

a acidez do solo, para garantir uma maior produtividade Agricola e como segunda 

situação, sabendo da necessidade de um indíce de acidez específico do leite para a 

produção de queijo, as amostrar recolhidas em propriedades da sua região, são 

propicias a tais. Já o grupo B apenas recebeu o roteiro para realização das atividades.  

Como forma de coleta de dados, foi realizado um pré e pós teste em cada 

grupo, com o objetivo de observer a evolução do aprendizado de conhecimentos 

científicos e o professor pesquisador realizou um diário de bordo para anotação de 

suas percepções dos fatos ocorridos durante a aula. Como forma e análise de dados, 

realizou-se a análise de conteúdo das respostas dos teste e do diário de bordo do 

Educador. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 As atividades foram realizadas no laboratório de química da faculdade em 

momentos diferentes, para que os grupos não observassem a forma de realização 

um dos outros. Com a realização do grupo B (atividades tradicionais) pode-se 

observar uma grande dependência a realização do que estava apresentado no roteiro 

da atividade. Isso deve-se a falta de interpretação do fenômeno, o que se tem como 

visão é um impressíssimo, onde apenas a observação do fenômeno é o objetivo e 

não a sua aplicação em um conceito social/cultural. Corroborando com Domin (1999) 

onde indica que as atividades tradicionais não influenciam significativamente no 

desenvolver do processo de formulação de conhecimentos científicos. 

 Quanto ao pré e pós teste deste grupo, abordavam questões que levavam em 

conta situações aplicadas a agronomia que utilizam de análises volumétricas para 

serem realizadas, como teores de alumínio em solo, teores de cálcio em derivados do 

leite, quantificação de acidez de vinhos e solubilidade de defensivos. A média de nota 

de pré teste foi de 4,3 , indicando um baixo conhecimento referente aos fenômenos 

envolvidos e aos saberes científicos ligados a estes. Já para após as atividades, as 

médias foram elevadas para 5.1, indicando uma leve elevação, exatamente pela 

reprodução do roteiro e não ocorrendo uma análise mais específica do ocorrido. O 

professor acaba sendo visto como o detentor do saber e o aluno o receptor, não 
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estimulando o desenvolvimento da compreensão de forma autônoma pelo 

acadêmico (OLIVEIRA, 2010). 

 Já o grupo A, realizou as atividades a partir de situações problemas, onde 

deveriam analisa-las e propor uma possível resolução para tais, onde para chegar a 

resposta final, se passaria por processos de experimentação. Pode-se observar a 

interação entre os educandos para construção do conhecimento de forma 

colaborativa, onde juntos, escolhiam o método mais indicado para realização da 

atividade experimental, além de construir hipóteses utilizando seus saberes prévios. 

Notou-se também a habilidade de encontrar as melhores vidrarias e equipamentos 

para a realização da análise e consequentemente a real intepretação do fenômeno 

que estava a ser observado. A partir da análise dos resultados, diagnosticou-se 

também que os estudantes utilizaram os valores encontrados para responder as 

questões iniciais, não apenas encerrando seu raciocínio no valor numérico, mas sim 

na aplicação do valor para o entendimento de uma situação vivencial em sua futura 

profissão. Dessa forma, como afirma Ramos (2008) a atividade instigou os 

estudantes a realizar uma pesquisa e consequentemente desenvolver-se 

cognitivamente frente aos conhecimentos científicos, até muita vezes o produzindo 

de forma autônoma. 

 Quanto aos testes aplicados, diagnosticou-se no pré teste a média de 4,1, um 

pouco inferior ao grupo relatado anteriormente, quanto ao pós tese esse valor elevou-

se para 7,3, uma diferença significativa quanto ao conhecimento científico elaborado 

durante a realização das atividades experimentais investigativas. Notou-se que os 

conhecimentos foram realmente compreendidos, pois as situações problemas do 

pós teste, eram diferentes da observada nas atividades, dessa forma, os estudantes 

utilizaram-se dos conhecimento produzidos, para de forma ativa, aplicar estar a 

novas situações que possam vir a ocorres em sua profissão (OLIVEIRA, 2010). 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Pode-se observar, portanto, que as atividades experimentias investigativas 

estimulam o aprendizado dos conhecimentos científicos e, além disso, propiciam 

uma visão da aplicação desses saberes na realidade da formação de cada educando 
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em seu curso de origem, no caso a agronomia. Já as atividades tradicionais, se 

observou uma pequena evolução conceitual, mas não se tornando tão signitificativa 

e representativa. 

 

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Domin, D.S. (1999). A Review of Laboratory Instruction Styles. J. Chemical Ed.,76 (4), 
543-547.  
 
Hofstein, A.; Navos, O.; Kipnis, M. e Manlok-Naaman, R. (2005). Developing 
Students’Ability to Ask More and Better Questions Resulting from Inquiry-Type 
Chemistry Laboratories.J. Res. Sci. Teach., 42 (7), 791-806 Experiências em Ensino 
de Ciências V.10, No. 2201569 
 
Silva, D. P.(2011).Questões propostas no planejamento de atividades experimentais 
de natureza investigativa no ensino de química: reflexões de um grupo de 
professores.2011. Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo. São Paulo. 
 
Bueno, R.S.M. &KOVALICZN, R.A. O ensino de ciências e as dificuldades das 
atividades experimentais. (2009). Acesso em: 02 nov., 2020, 
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/23-4.pdf 
 
OLIVEIRA, J. R. S.Contribuições e abordagens das atividades experimentais no 
ensino de ciências: reunindo elementos para a prática docente. Acta Scientiae, v. 12, 
n.1,jan./jun. 2010. Disponível em: 
http://www.periodicos.ulbra.br/index.php/acta/article/view/31/28. Acesso em: 02 
de nov. 2020 
 
RAMOS, L. B. da C.; ROSA, P. R. da S. O ensino de Ciências: fatores intrínsecos e 
extrínsecos que limitam a realização de atividades experimentais pelo professor 
dos anos iniciais do Ensino Fundamental. In: Investigações em Ensino de Ciências–
V13(3), 2008, p.299-331. 
 
MINAYO, Maria Cecilia S. (Org.). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 
Petrópolis: Vozes, 2001. 
 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/23-4.pdf


 

2.CAPOEIRA NA ESCOLA 

 

Claiton Santos De Oliveira1 

Leandro Suero2 

 Caroline Di Domenico3 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

“A capoeira é um jogo/dança/luta que dispensa apresentações no 

Brasil.  Apesar de seus múltiplos usos e sentidos, todos brasileiros já viram, sabem o 

que é’’ (FONSECA, 2017) e atualmente a capoeira é considerada uma parte da história 

do país, seu ensino representa uma oportunidade de integração entre diferentes 

componentes como história, educação física, música, envolvendo os alunos dentro 

de um espírito de respeito ao próximo, a história do povo e suas tradições.  

 

“Após o período da abolição, a mão de obra negra livre encontrou sérios 

obstáculos para integrar-se à economia formal devido aos séculos de tradição 

escravocrata. Assim, seguiam os capoeiristas vivendo marginalmente na 

sociedade e ilustrando páginas policiais, principalmente no Rio de Janeiro e São 

Paulo” (CUNHA, 2014). 

 

 Porém ainda dessa maneira o jogo/luta cresceu e se difundiu, diversificando 

seus adeptos, segundo Soares (1996, apud CUNHA, 2014) “cercada de contradições, 

a capoeira cresceu não somente em direção ao envolvimento com a política e em 

processos de criminalização, como também cresceu em número de adeptos livres e 

brancos nesse período”.  

 A história a qual a capoeira carrega faz chegar a uma indagação sobre quais 

os empecilhos que impedem o uso deste esporte como ferramenta de ensino dentro 

das escolas, sabendo que a BNCC e a Lei 11.645 de 2008 asseguram o ensino da 

capoeira nas escolas, dentro da disciplina de Educação Física junto a temática de 
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lutas, desse modo questiona-se como abordar tal conteúdo junto aos alunos? 

(COSTA, 2010). 

Segundo Neto e Nápolis (2016, apud SILVA, 2017), usar da capoeira como 

ferramenta de ensino poderá auxiliar as crianças a desenvolverem seus aspectos 

cognitivo, psicomotor e social, pois nesta fase da vida o cérebro busca uma espécie 

de organização. As lutas (temática a qual a capoeira se encaixa) em si trazem a arte 

dos movimentos e domínio do corpo, como também carregam tradições, culturas, 

crenças. 

Com uma lei municipal a capoeira poderia ser vista com outros olhos pela 

secretaria da educação, ``porém isso não significa que a prática se torne obrigatória 

nas unidades de ensino. ela passa a ser considerada, a partir do valor cultural, 

artístico e esportivo, uma disciplina possível de ser ensinado nas escolas. `` (lei 

90072/2016)  

A prática da capoeira na escola ajuda as crianças a exercitarem a mente, 

estimular sua percepção, trabalhar suas habilidades e capacidades de interpretação 

e organização das informações, as quais são muito importantes nessa fase em que 

estão em pleno processo de construção do conhecimento sobre si mesmas e do 

mundo (SILVA, 2017). 

  

2. METODOLOGIA 

 

Este trabalho foi desenvolvido na disciplina de Projeto Integrador no  curso de 

Educação Física do Centro de Ensino Superior Riograndense- CESURG. Trata-se de 

uma revisão de literatura desenvolvida através das palavras-chave Capoeira, Escola, 

Psicomotricidade e BNCC. As buscas foram realizadas no Google Acadêmico, Scielo 

e repositórios acadêmicos durante o período de agosto a outubro do ano de 2020. 

Para o desenvolvimento de tal trabalho, foram utilizados 10 artigos publicados em 

português entre os anos de 2010 á 2018.  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Segundo Bonfim (2010), a capoeira é uma ferramenta que gera inclusão , pois 

traz uma proposta inclusiva e cuidadosa em seus métodos e bases pedagógicas, de 

maneira que promove a reflexão e o exercício dos valores, como a afetividade e o 

estabelecimento de vínculos saudáveis e construtivos, que contribuam para a 

formação da identidade dos seus praticantes.” (BONFIM, 2010) 

 Ivone (2018), por sua vez, relata que a capoeira e a psicomotricidade podem 

trabalhar o corpo e trazer ganhos nos aspectos motores, cognitivos e afetivos. 

 Catenassi  (2007, apud Cacciatore, 2010) afirma que características da 

capoeira são multidisciplinares, promovendo    o    equilíbrio    e    respondendo à 

necessidade   interior   de   mostrar   as   próprias capacidades  ante  as  exigências  

em  confrontos reais de força, agilidade, velocidade, habilidade e destreza corporal. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Conclui-se que utilizar da capoeira em aulas de Educação Física, é ser 

inteligente ao buscar métodos para poder trabalhar todos os aspectos de um 

indivíduo, já que foi constatado que este esporte pode ser apresentado de diferentes 

formas aos diferentes públicos existentes. A capacitação de mais profissionais nesta 

área poderá auxiliar ao combate às dificuldades que alguns profissionais de 

Educação Física sentem ao tentar trabalhar aspectos como lateralidade e noção de 

espaço com crianças dos anos iniciais, por exemplo. 
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3. DIFICULDADES DE ENSINO A DIST NCIA PARA O PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

 

Andriele Hengel1 

André Bugs2 

 Mariana Lorini3 

 Adriana Franciele Arcego Lima4 

 Caroline Rizzi Di Domenico5 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

De acordo com Yunes (2020), no início do ano de 2020 com a chegada da 

pandemia do Covid-19, o Mundo necessitou de mudanças repentinas, em casa, no 

trabalho e principalmente nas escolas. Sendo deste modo, a forma de educar, têm 

sido a distância, um caminho inovador, para conseguir dar atenção aos alunos, não 

perdendo o tempo e a aprendizagem. Mas com isso, surgiu muitas dificuldades aos 

profissionais da educação, e dentre eles, ao profissional de educação física. 

Assim, segundo JOYE, MOREIRA e ROCHA (2020) a principal alternativa 

adotada pelas instituições de ensino foi a implantação de atividades escolares à 

distância no processo de aprendizagem, assim como no ensino regular o professor 

atua como mediador estabelecendo uma rede de comunicação e aprendizagem 

focada em comprir as funções estabelecidas pela profissão e vencer a distância 

física entre o educador e o educando. Nesse sentido vai muito além de programar 

vídeo-aulas em casa o que impacta diretamente na desigualdade. 

A Constituição Federal de 1988, em seu Artigo 205, determina que a educação, 

direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 

1988). 
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 Reconhecendo a educação como direito fundamental compartilhado entre 

Estado, família e sociedade. Com o fechamento repentino de todas as atividades 

econômicas, as instituições de ensino tanto públicas quanto particulares, também 

tiveram que acatar as orientações do Ministério da Saúde respeitando o afastamento 

social descritos. Para não deixar com que o ano fosse considerado como perdido, 

prejudicando o processo de ensino aprendizagem, as aulas remotas utilizando 

plataformas digitais como o Hangout Meet (VERCELLI, 2020). 

 

2. METODOLOGIA 

 

Este trabalho foi desenvolvido dentro da disciplina de Projeto Integrador no 

Centro de Ensino Superior Riograndense-CESURG. Trata-se de uma pesquisa de 

caráter observacional descritivo realizada entre agosto e outubro de 2020, onde foi 

aplicado um questionário contendo dez perguntas sobre a atuação do Profissional 

de Educação Física durante o período de aulas remotas decorrente da pandemia do 

COVID-19. O questionário desenvolvido no GoogleForms, foi encaminhado via 

Whatsapp a dezoito Profissionais de Educação Física. A pesquisa bibliográfica foi 

realizada através das palavras chaves: aulas remotas, educação física, COVID-19, 

realizada nas plataformas Google Acadêmico, Scielo, Lilacs com publicações entre 

os anos de 2011 e 2020. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram entrevistados dezoito Profissionais com graduação na área de 

Educação Física Licenciatura, Bacharelado e Licenciatura Plena. Sendo que 33,3% 

dos que atuam na área da educação, exercem a menos de dez anos, tendo menor 

porcentagem 16,7% os que atuam entre quinze e vinte anos. Referente a adaptação 

dos profissionais ao novo modelo de ensino 44,4% considerem moderada, 27,8% 

consideraram boa, 22,2% consideraram ruim e 5,6% considerou sua adaptação muito 

boa.  

Pensando na conexão de internet  dos professores 61,1% avaliaram como 

sendo boa, 33,3% avaliaram como muito boa e apenas 5,6% não tinha internet e 



 

CESURG | 483 

 

 

tiveram que instalar em sua residência. Referente às condições dos alunos, 66,7% 

dos Profissionais responderam que seus alunos não possuem internet e apenas 

33,3% possuem. Questionados sobre os métodos de ensino que estão utilizando 

responderam que as atividades são realizadas via Classroom, enviadas aos alunos 

em folhas uma vez por semana, realizam aulas online polo Meet, são enviados vídeos 

com as aulas para os alunos realizarem em casa e as dúvidas são sanadas na 

semana em que os alunos têm a disciplina de Educação Física. 

De acordo com os resultados 50% dos professores consideram que seus 

alunos não se adaptaram ao ensino e 50% consideram que eles não se adaptaram. 

Em relação aos conteúdos desenvolvidos, nenhum dos professores demonstrou que 

consegue trabalhar normalmente como se estivesse em sala de aula, 22,2% segue os 

mesmo conteúdos programáticos mas sem aprofundar muito e 77,8% modificou 

algum conteúdo programático para que fosse mais fácil ser trabalhado. Relacionado 

a entrega dos trabalhos solicitados, 55,6% dos profissionais responderam que seus 

alunos entregam as atividades e 44,4% disseram que não tem retorno das atividades. 

As maiores dificuldades relatadas que enfrentaram ou ainda enfrentam com a 

modalidade do ensino remoto foram a relação de ensino-aprendizagem acaba tendo 

perdas significativas. O ensino remoto trás um déficit de conhecimento aos alunos, 

de modo que nem todos os alunos assumem a postura de estudante, assim como 

dar aula no meet enquanto os alunos ficam com as câmeras desligadas, às 

adaptação às mudanças, o retorno das atividades para comprovação das aulas, a 

falta de aulas práticas e o desinteresse dos alunos.  Ainda foi citado que a maioria 

dos alunos não possui acesso a internet, nem aos aparelhos necessários para a 

realização dos trabalhos, a falta de organização, a evasão dos alunos, sem a 

presença da escola no âmbito presencial está muito difícil o trabalho. 

Outras dificuldades relatadas pelos profissionais foram: montar as aulas com 

pouco tempo, trabalhar só com a teoria sem ter supervisão da parte prática, a 

adaptação das aulas de modo que pudessem ser realizadas em casa, com materiais 

alternativos, dificuldade de comunicação para que os alunos entendam algumas 

atividades, não estar presente para auxiliar o aluno nas suas dificuldades. De modo 

que, como disse o professor “o trabalho dobra,  pois agora tem os que vêm (aula 
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presencial) e outros em casa, com certeza a aula de Educação Física precisa ser 

readaptada e inovadora de acordo com os cuidados exigidos”. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Através deste trabalho, foram identificados no ensino remoto das aulas de 

educação física, os problemas e desafios, a maneira da construção do aprendizado, 

como a prática foi inserida a distância, como os alunos e professores reagiram a 

mudança. Deste modo, se compreende como foram realizadas as aulas de educação 

física remotas, afirmando que por mais que os profissionais se inovaram e se 

adaptaram neste período para repassar o conhecimento, o aprendizados dos alunos 

através do ensino remoto, nas aulas de educação física  seguirá com perdas e 

insuficiência (déficit). Portanto, se constata que esta pesquisa é indispensável para 

o ensino escolar atualmente. 
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2.3 RESUMO SIMPLES 
 

 



 



 

1. JORNALISMO DE EDUCAÇÃO NO AMBIENTE DIGITAL: UMA ANÁLISE DE PERFIS 
DO TWITTER 

 
 

Fernanda Shelda de Andrade Melo1 
 

 

O jornalismo de educação está relacionado ao segmento do estudo midiático focado 

na disseminação de informações atreladas ao ensino, desde levantamentos das 

problemáticas aos debates de exemplos de sucesso. Por conta da tamanha 

importância dos temas tratados dentro dessa especialização nos meios de 

comunicação, vê-se a indispensabilidade de analisar o desenvolvimento de tal faceta 

dentro do ciberespaço, ambiente digital que se espalha, cada vez mais, pelas 

redações tradicionais do trabalho jornalístico. Dessa forma, o presente trabalho 

possui o objetivo de identificar a atuação citada, atrelada à metodologia de pesquisa 

exploratória por meio da rede social Twitter. A própria rede revelou em um 

levantamento de 2018 que 70% dos usuários têm o hábito de utilizar o mecanismo 

como forma de informação política. Esse número reflete no alcance público que, aos 

poucos, abandona a imprensa tradicional e parte para a novidade do digital. A maior 

conta do segmento com 100 mil seguidores, entretanto, do G1 (@g1educacao) foi 

desativada em junho deste ano, sem a explicação do porquê. Logo, matérias 

relacionadas à educação passaram ao perfil geral (@g1) que é atualizado, em média, 

a cada 15 minutos. O contexto demonstra a enxurrada de informações que os perfis 

noticiosos acarretam na web. Tal situação apaga o segmento de educação em meio 

a setores mais populares, como economia e política. Já quanto ao Estadão, a conta 

especializada em educação (@estadaoeducacao) teve a última postagem datada em 

2016. Por fim, a conta com publicações mais recorrentes, atrelada à Folha de São 

Paulo, a Folha Educação (folha_educacao) não passa dos 8 mil seguidores. Os 

resultados apontam o descaso com a temática educação dentro do processo 

comunicativo. Dessa forma, o que se espera é uma modificação do cenário midiático 
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que dê maior visibilidade e credibilidade à temática de ensino no ambiente digital 

para efetivar seu processo de referências. 

Palavras-chave: Comunicação, ciberespaço, mídia e educação. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1.4 RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 



 



 

1. A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EXPERIMENTAIS INTERDISCIPLINARES DE 

FORMA REMOTA EM UM CONTEXTO DE ENSINO HÍBRIDO 

 

Luane Giordan Zadinello 1 

Lucas Vanz2 

Jackson Korchagin 3 

Daniela Favero 4 

Henrique Camargo Sobiesiak5 

1 A ORGANIZAÇÃO 

 

Para realizar a atividade, o professor da disciplina de química analítica, 

juntamente com a professora da disciplina de biologia celular, da faculdade CESURG 

de Marau-RS, elaboraram atividades experimentais para serem transmitidas por 

recurso áudio visual, para as turmas em concomitância, dessa forma, destacando a 

interdisciplinaridade para a compreensão dos fenômenos por eles observados.  

  

2 RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

2.1 O DESAFIO/OPORTUNIDADE 

 

Com a necessidade de adaptação a um ensino Remoto ocorrido no ano de 

2020 devido a pandemia de Corona Vírus, ocorreu uma grande reformulação 

educacional, buscando garantir o direito de aprendizado aos estudantes dos mais 

diversos níveis de Ensino. Pensando nisso, e na necessidade de manutenção de 

atividades experimentais tão importantes para o desenvolver cognitivo dos 

estudantes e aprendizagem de conhecimentos científicos, elaborou-se uma maneira 

de interligar os conhecimentos de várias disciplinas em atividades demonstrativas, 

mas com um cunho investigativo, ou seja, o estudante participou de forma ativa na 
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resolução de problemas levando com consideração o conhecimento das disciplinas 

que estavam trabalhando em conjunto.  

. 

2.2 AÇÕES DESENVOLVIDAS 

 

Para realizar a dinâmica elaborada, foram selecionadas duas atividades 

experimentais distintas. Uma relatando referente a extração de fragmentos de DNA 

de diversos frutos e da identificação qualitativa de glicose em alimentos e na 

constituição bioquímica destes.  As atividades foram realizadas de forma 

demonstrativa, mas instigando a participação ativa dos educandos, as situações 

problemas envolvidas foram: Podemos utilizar algum solvente para extrair 

componentes de uma célula?; Alguns alimentos que se dizem zero açúcar, 

apresentam mesmo total ausência de tal substância? 

 

2.3 PÚBLICO-ALVO 

 

A atividade foi elaborada pelos professores das disciplinas de química 

analítica e biologia celular. E aplicada a trinta estudantes do segundo nível do curso 

de Agronomia da Faculdade CESURG de Marau-RS. 

 

3 RESULTADOS 

 

Um dos principais pontos a ressaltar, foi a participação dos educando para a 

solução dos problemas, isso introduz os mesmos na aula e na busca pelo 

conhecimento científico, dessa forma, motivando os educando a se desenvolver 

cognitivamente, mesmo no período de aulas remotas. Como Afirma Galiazzi e 

Gonçalvez (2004) a atividade experimental não pode ser utilizada com cunho de show 

e assim ser motivadora, mas deve ser motivadora por sua essência, por auxiliar na 

compreensão na vida/profissão do acadêmico e dessa forma, ser motivadora por sua 

epistemologia. 

Também notou-se uma evolução na concepção de atividade experimental 

demonstrativa, onde os estudantes participaram de forma ativa da realização, 
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mesmo que não manuseando o experimento, mas interferindo com sugestões, 

buscando compreender e interpretar o observado e interagindo com colegas e 

professores no processo. Quando se realiza uma atividade investigativa, se tem a 

aproximação do educando com a visão da ciência e do método científico, não 

deixando com que o estudante perca a curiosidade frente ao que observa, e que 

busque de forma autônoma a explicação científica para tal (TRÓPIA, 2011). E por fim, 

não pode-se deixar de ressaltar a visão que os educando tiveram de que para 

interpretar algum fenômeno natural, necessitam-se de várias áreas do conhecimento 

para real compreensão deste. 

  

4 CONCLUSÕES 

 

Através da aplicação das atividades experimentais de uma forma 

interdisciplinar e investigativa, ocorreu uma aprendizagem significativa dos 

estudantes, além de estimulante frente a necessidade das aulas remotas. Também 

se proporcionou ao educando a visão de que precisamos de vários olhares, de 

diversas áreas do conhecimento, para real compreensão dos fenômenos científicos. 
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1. MODELAGEM DE EDÍFICIO COMERCIAL E RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR 
UTILIZANDO SOFTWARE DA PLATAFORMA BIM 

 
MODELING OF MULTIFAMILAIR COMMERCIAL AND RESIDENTIAL BUILDING USING 

THE BIM PLATFORM SOFTWARE 
 

Ademar Lasta1 

Douglas Tonello Rossetto2 

 Eduardo Varella de Oliveira3 

 Deuander de Oliveira Mello4 
RESUMO  

 

As soluções que contemplam a metodologia BIM - Building Information 

Modeling agregam inovação no âmbito da construção civil, sendo uma grande 

tendência a nível mundial. A disseminação destas tecnologias no ramo de projetos e 

execução de obras, acontece por se tratar de uma plataforma integrada e 

paramétrica, possibilitando o acompanhamento, em tempo real, entre todos os 

profissionais envolvidos. Essa visualização dinâmica permite obter uma visão global 

da obra, podendo resultar em benefícios econômicos e de produtividade. Diante disto, 

o presente artigo tem como objetivo apresentar conceitos e o uso de software da 

plataforma BIM, o Autodesk Revit Educacional, que foi utilizado para modelar o 

projeto de um edifício residencial multifamiliar e comercial. 

Palavras-chaves: BIM, Modelagem, Construção Civil. 

 

ABSTRACT 

 

The solutions that include the BIM methodology - Building Information Modeling add 

innovation in the scope of civil construction, being a major trend worldwide. The 
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dissemination of these technologies in the field of projects and execution of works, 

happens because it is an integrated and parametric platform, enabling the monitoring, 

in real time, among all the professionals involved. This dynamic visualization allows 

to obtain a global vision of the work, which can result in economic and productivity 

benefits. Given this, this article aims to present concepts and the use of software from 

the BIM platform, Autodesk Revit Educacional, which was used to model the design 

of a multifamily and commercial residential building. 

Keywords: BIM, Modeling, Civil Construction. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 Na construção civil é de suma importância que se disponha de informações 

confiáveis em todas as etapas da obra: planejamento, execução e acabamento. 

Contudo, atualmente há uma fragmentação entre partes, demarcadas pelas 

disciplinas de projeto e instalações: arquitetura, estruturas, elétrica e hidráulica, 

sendo desenvolvidas por equipes diferentes, em sua maioria. Aumentando, assim, as 

chances de haver conflitos entre os elementos que compõe a obra. 

 A falta de compatibilização passa a exigir a atuação de outro profissional ou 

equipe para fazer a correspondência de projetos ou na execução em canteiro, o que 

dispende recursos humanos, além de materiais e equipamentos quando se verifica a 

necessidade de fazer modificações em estruturas e componentes já finalizados. 

 Sendo assim, novas tecnologias na área de construção civil visam oferecer 

suporte às demandas do mercado. A metodologia BIM - Building Information 

Modeling - oferece plataformas versáteis em que toda a integração de projetos 

ocorre em um mesmo modelo central, onde cada equipe pode alterar suas parcelas e 

refletir junto às demais, o que pode evitar a demanda de adequações posteriores 

(MÜLLER, 2015). 

 Deste modo, o presente trabalho visa avaliar a aplicação de um software com 

utilização crescente no setor, o Autodesk Revit, para observar sua dinamicidade em 

projetos para engenharia, também sendo realizado o projeto das instalações 

hidrossanitárias, servindo a ferramenta para redução de incompatibilidades.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 BIM - Building Information Modeling  

 

 A plataforma BIM é descrita por vários conceitos, salientando que todos se 

complementam na Metodologia. Os mesmos buscam apresentar tanto os princípios 

de modelagem quanto os benefícios da aplicação desta tecnologia observados desde 

o planejamento, na execução e durante a vida útil de um empreendimento. 

 Conforme Gonçalves (2020), o BIM é capaz de integrar trabalhos 

desenvolvidos por arquitetos, engenheiros e construtores na elaboração de um 

modelo virtual preciso, gerando uma base de dados que contém todas as 

informações necessárias para orçamento, cálculo energético e previsão de insumos, 

ações e medidas em todas as fases da construção. 

 Nesse contexto, a AUTODESK (2020) apresenta a tecnologia como um 

processo inteligente de modelagem 3D, oferecendo ferramentas e conhecimentos 

aos profissionais para a realização de planejamento, projeção, construção e 

gerenciamento de obras e uma maneira mais precisa e eficiente.  Já segundo 

Santos et al. (2017), o BIM permite aos profissionais um modelo digital, capaz de 

apresentar características geométricas, assim como também o inter-relacionamento 

entre seus componentes, fornecendo informações relevantes para a tomada de 

decisão. 

 É importante ressaltar que durante a edição na plataforma BIM, todos os 

cálculos relativos ao levantamento de insumos podem ser realizados 

automaticamente, reduzindo assim o risco de erros de previsão orçamentária na 

quantificação. Logo após a modelagem é possível extrair a quantidade de materiais 

de acordo com a última atualização do projeto. 

 Embora o cenário recente tenha apresentado desafios para o amadurecimento 

do BIM, no Brasil o país tem buscado seguir as estratégias que alavancaram o uso 

da plataforma a nível mundial. Em julho de 2018, o Governo Federal publicou o 

decreto nº 9.377, que torna obrigatório o desenvolvimento de projetos em BIM a partir 

de 2021 (BUILDIN, 20120).  
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2.2 Software Autodesk Revit 

 

 Conforme Cardoso (2013), no ano de 1997, estudantes do Instituto de 

Tecnologia de Massachussets (MIT) em colaboração com ex-funcionários da 

empresa de softwares Parametric Technologies Corporation, criaram a Revit 

Technologies Corporation, empresa a qual modernizou e atualizou o mercado com a 

apresentação do Revit.  

 Ainda, segundo Cardoso (2013) a Revit Technology Corporation, no ano de 

2002 foi comprada pela Autodesk, empresa que possui liderança em ferramentas 

computacionais voltadas para a elaboração de projetos. 

 O Autodesk Revit é uma ferramenta utilizada por arquitetos e engenheiros que 

permite o desenvolvimento de projetos arquitetônicos, estruturais e de instalações 

prediais. O Revit apresenta vantagens como a apresentação realística de projetos em 

3D, a facilidade de captação de cortes e fachadas e a praticidade na documentação 

dos trabalhos. O software ainda dimensiona em 5D e 6D, permitindo o levantamento 

de quantitativos para orçamentação e a realização de análises de eficiência 

energética (ALVES et al., 2012).  

 Segundo Cardoso (2013), o software Revit foi desenvolvido com o intuito de 

colaborar na qualidade e eficiência na execução de projetos em BIM. No Revit é 

possível a elaboração e o acesso de informações do projeto a partir de bancos de 

dados, permitindo o acompanhamento de todas as fases do ciclo de vida da obra, 

desde a concepção até a utilização ao longo dos anos. Devido à carga de 

informações, surgem como limitações do software Revit o uso de arquivos maiores 

e a necessidade maior de desempenho por parte dos computadores, se comparado 

a outros softwares de desenho arquitetônico.  

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Descrição das Atividades  

 

 O software BIM, tem uma interface de fácil acesso e entendimento (Figura 1), 

oferece um vasto grupo de famílias, que nada mais são do que os componentes da 



 

CESURG | 507 

 

 

obra. Sendo possível escolher o elemento, entre cada grupo de famílias, aquele mais 

se identifica ao projeto. Também é permitido realizar as alterações necessárias 

nestes elementos através da opção “Editar Família”, podendo serem alterados 

parâmetros como dimensões, textura da linha e cor do objeto. 

 

 

 

 
Figura 1 – Interface do Autodesk Revit Educacional 

 

Foi realizado projeto de uma obra fictícia modelada no software Autodesk 

Revit Educacional, da plataforma BIM.  

 No primeiro momento foram criados os níveis, locação do terreno, fundações, 

projeção dos pilares, paredes e posteriormente a cobertura da obra, observados no 

plano 3D.  

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 A partir da realização da pesquisa, obteve-se a modelagem do projeto de um 

edifício multifamilar em 3D, o que permitiu uma melhor visualização do mesmo, bem 

como, a representação gráfica das fachadas e cortes. 
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Figura 2 - Modelagem edifício multifamiliar em 3D 
 

 

A planta de corte projetada pelo Revit, conforme mostra a Figura 3, nos permite 

olhar a obra internamente, podendo alterar seus objetos e ter uma melhor leitura dos 

ambientes. 

 

 
 

Figura 3 -  Planta de corte do edifício multifamiliar 
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 A partir do software, avaliando as inúmeras possibilidades para 

compatibilização de obras, também foi possível desenvolver a modelagem das 

instalações hidráulicas do projeto, como apresentadas na figura a seguir. 

 

 

Figura 4 -  Modelagem das instalações hidráulicas 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 É possível observar que o uso da plataforma BIM traz ganhos de precisão na 

elaboração de projetos, além da praticidade que agrega quando comparado a outros 

softwares que não seguem esta metodologia. 

 Ainda é possível perceber que pela utilização da plataforma BIM e do software 

Autodesk Revit em projetos, podem-se obter altos níveis de produtividade, o que pode 

apresentar ganhos financeiros, mesmo tendo investimentos na compra de hardware, 

software e no treinamento das equipes. Pois, além de reduzir o tempo dos 

profissionais envolvidos no projeto, é possível executar o projeto em 360°, diminuindo 

o erro de alinhamentos do projeto e por incompatibilidades entre elementos, além da 

geração de planilhas orçamentárias e quantitativas mais precisas, refletindo-se no 

custo global da obra e num planejamento mais eficiente. 
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3.2 RESUMO EXPANDIDO 
 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

1. INDICATIVO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS GASOSOS GERADOS EM UMA 
LAVANDERIA  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O descarte correto de resíduos químicos em empresas é de extrema 

importância, tanto para a preservação do meio ambiente, quanto para a saúde da 

população. Principalmente quando se trata de gases poluentes e tratamento de 

efluentes, os quais são gerados em industrias diariamente. A grande demanda de 

empresas, incluídas nas fontes fixas poluídoras e degradadoras do meio ambiente, 

segundo a Secretaria de Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, as 

tornam uma das maiores fontes emisoras de gás carbônico, contribuido 

significativamente para o aquecimento global e a chuva ácida.  (IBGE, 2006) 

 Quando se refere ao assunto empresas, leva-se em conta que os processos 

industriais são necessários para a sobrevivência do ser humano e a movimentação 

econômica do mundo todo. Para prevenir danos que as empresas possam enfrentar 

por conta de alguma deficiência em processos e garantir que não ocorram acidentes 

ambientais, além de garantir a demanda dos consumidores, a indústria em geral deve 

a legislações. (PEDRINI, 2006) 

 O presente trabalho tem como principal objetivo verificar se a empresa alvo 

está coerente com a legislação no índice de resíduos gasosos provenientes de 

caldeiras industriais, analisando possíveis melhorias na presente situação 

ressaltando a importância de prevenção de acidentes ambientais. 
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 Emergindo a seguinte questão: como pode-se auxiliar a empresa alvo do 

projeto a implementar um sistema de tratamento de resíduos gasosos, diminuindo a 

poluição do ar? 

 

2. METODOLOGIA 

 

Usufruiu-se da natureza da pesquisa aplicada que é motivada pela 

necessidade de resolver problemas de forma prática. (SOARES, 2009), utilizou-se a 

forma de abordagem qualitativa e quantitativa. Realizado assim, um estudo de 

campo que ainda seguindo a linha de descrições dos autores Boente e Braga (2004) 

é trabalhado por meio destes aspectos específicos de um fenômeno e suas 

decorrências utilizando a observação e conhecimento empírico. 

Foi acompanhado diariamente, durante treze dias, no período que se estendeu 

do dia 11/09/2018 a 21/09/2018, somente em dias úteis, a emissão de fumaça pela 

chaminé da caldeira, por meio da Escala Ringelmann. Os dados foram coletados duas 

vezes ao dia. 

Levou-se em consideração a umidade relativa do ar no momento, cobertura de 

nuvens e a estabilidade do tempo. Esses dados foram obtidos através de pesquisa 

na Internet no mesmo instante da coleta dos dados. E para finaliza, sugeriram-se 

alternativas para modificar a realidade encontrada. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Frente aos dados coletados de liberação de resíduos gasosos pode-se 

observar que o dia de maior grau de emissão de fumaça (80%) ocorreu no quarto dia, 

onde o tempo se apresentava chuvoso, com isso a umidade do ar também foi 

registrada em maior porcentagem comparado aos outros dias. 

Segundo PASSOS (2001) a umidade do ar, a temperatura e a velocidade do 

vento são fatores que favorecem a dispersão dos gases poluentes. A instabilidade do 

ar faz com que a taxa de poluentes aumente, pois quando o tempo se encontra 

instável, a parcela de poluentes se envolve melhor junto ao ar limpo e se propaga 
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rapidamente. A umidade local pode afetar a capacidade de impregnação de 

adsorventes para purificação do ar. 

 De acordo com as normas da Escala Ringelmann, o padrão do grau de 

enegrecimento não pode exceder o padrão número 1 (20%). Salvo as exceções 

previstas em lei. Observou-se na coleta de dados que na maioria dos dias que se 

sucederam, a emissão se encontrava dentro dos padrões de 20%, em grande parte 

destes dias a estabilidade do tempo se apresentava boa. 

Foi relacionado e comparado os dados coletados conforme os dias e 

respectivos horários, tabelados em porcentagem nos Gráficos 1 e 2. 

 

Gráfico 1: Coleta de Dados Referente a Fumaça, Umidade do ar e Cobertura de Nuvens: 

 
                                             Fonte: O autor 
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Gráfico 2: Coleta de Dados Referente a Fumaça, Umidade do ar e Cobertura de 

Nuvens: 

 
                                         Fonte: O autor 

 

Analisando o gráfico abaixo (Gráfico 3) onde há um comparativo entre a 

umidade do ar e a emissão de fumaça em cada dia, constatou-se irregularidades na 

emissão de gases poluentes, onde no terceiro, quinto e sexto dias a emissão 

encontrava-se na faixa dos 40%, no segundo dia encontrava-se nos 60% e no quarto 

dia demonstrou a máxima porcentagem coletada, na faixa dos 80%. 

 

Gráfico 3: Porcentagem Emissão da Fumaça em Relação a Umidade Relativa do ar 

Fonte: O autor 

 
Neste gráfico também se percebe a relação do aumento da umidade em 

relação a cor da fumaça. Visando as irregularidades na liberação de gases que foram 

destacadas neste parágrafo, justifica-se a importância desta pesquisa. 
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4. CONCLUSÕES 

 

Pode-se constatar através do trabalho que, a propagação de gases poluentes 

está relacionada com a umidade relativa do ar de forma que, quanto maior for a 

umidade, mais propenso será a emissão de fumaça mais densa e de coloração mais 

escura, demostrando a maior poluição devido a maior dispersão das partículas. 

Apontando irregularidades no índice de fumaça em dias de maior umidade. 

Para o controle de emissão de fumaça escura em caldeiras sugere-se os 

seguintes métodos de controle devendo ser aplicados com os parâmetros exigidos 

legalmente, disponíveis no manual de controle e emissão de fumaça (Secretaria de 

Ciencia, Tecnologia e Meio Ambiente, 2009): 

1. Aumentar o tamanho da fornalha; 

2. Aumentar o excesso de ar de combustão; 

3. Uso de lenha seca ou briquetes de bagaço de cana, serragem, etc. 

4. Instalação de equipamentos de controle de chaminés, como: 

a) Ciclones: instalação de ventiladores de tiragem; 

b) Lavador de Gases: exige bombas e ventiladores de exaustão; 

c) Caixa de Fumaça: equipamento mais simples e baixo custo (comparado aos 

demais), retém o material particulado, constituído por fuligem e cinzas. 
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3.3 RESUMO SIMPLES 
 

 

 

 

 

 

 



 



 

1. EMPREGO DE METACAULIM E SÍLICA ATIVA NA COMPOSIÇÃO DO CIMENTO 

PORTLAND 

 

 

Lucas Alba Rigon1 

   Deuander de Oliveira Mello2 

  

 

Pesquisas e investimentos têm sido direcionados com o fim de aprimorar os 

materiais de construção. Os estudos vão desde a composição e fabricação até a 

forma de aplicação dos mesmos. Nesse contexto, o material mais utilizado pela 

indústria da construção civil, o Cimento Portland (CP), vem sendo amplamente 

avaliado, principalmente, devido a exigências cada vez mais rigorosas para redução 

do alto consumo de recursos naturais e da elevada energia para calcinação dos seus 

componentes. Por isso, com o objetivo de melhorar as propriedades de utilização, 

pode haver a substituição ou a adição de novos materiais na produção do CP, sendo 

exemplos disso, o metacaulim e a sílica ativa. O primeiro é produzido a partir do 

caulim, mineral que possui composição majoritária em sílica e apresenta 

propriedades pozolânicas, ou seja, com condições potenciais de substituir parte do 

cimento. Este material consegue acelerar o processo de hidratação do CP com a 

formação de maior quantidade de silicato de cálcio hidratado (C-S-H), principal 

responsável pela resistência dos compósitos cimentícios. Já a sílica ativa, também 

chamada de microssílica, é um excedente da fabricação de ligas metálicas. Sua 

estrutura é composta por cristais uma centena de vezes menores que um grão de 

cimento, o que explica sua alta reatividade e a compactação que causa na matriz 

cimentícia. Tal componente vem agregando elevadas resistências mecânicas aos 

concretos além de possuir, também, atividade pozolânica e, ainda, ser considerado 

um insumo sustentável por ter origem residual. A exigência da evolução dos 

materiais é uma tendência cada vez maior, por isso, o estudo que envolve a utilização 

de alternativas como a microssílica e o metacaulim na composição do Cimento 
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Portland possui relevância para o setor, devendo ser considerados os vieses técnico, 

ecológico e financeiro para garantir a eficiência destes materiais.  

Palavras-chave: Cimento Portland, metacaulim, sílica ativa. 
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1. CONTABILIDADE DE CUSTOS: ANÁLISE DE CUSTOS PARA DECISÃO EM UMA 

EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS 
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 Elizabete Casagrande Lazarotto5 

 Sara Vanin Giasson6 
Resumo 

Para as empresas se manter no mercado elas devem satisfazer as necessidades de 

seus clientes e manterem-se organizadas. Uma das maneiras de se organizarem é 

pelo sistema de custos, para melhor tomada de decisões. O presente artigo tem como 

objetivo analisar os custos para a tomada de decisão em uma empresa prestadora 

de serviços por meio da mensuração da margem de contribuição, o ponto de 

equilíbrio e a margem de segurança. Para tanto, apresenta uma pesquisa 

bibliográfica, com conceitos sobre tipologias de custos, custeio variável ou custeio 

para decisão, contemplando a margem de contribuição e o ponto de equilíbrio. foi 

adotado como método de pesquisa a abordagem qualitativa e quantitativa, de 

natureza descritiva, utilizando a estratégia de estudo de caso em uma empresa 

prestadora de serviços de transportes. Uma vez que, sobre a margem de contribuição 

foi deduzido o valor das despesas fixas do mês, onde se obteve o lucro do período 

em uma taxa de lucratividade de 70,80% sobre os serviços prestados. 

Palavras-chave: Custos. Mensuração da Margem de Contribuição. Ponto de 

Equilíbrio. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A contabilidade de custos é um ramo da contabilidade gerencial. Toda forma 

de dados ou relatórios contábeis que ajudem os gerentes a tomarem decisões, cai 

sobre a contabilidade gerencial. Portanto a contabilidade gerencial é importante em 

todo o campo de atividade da empresa (IUDÍCIBUS, 1998).  

Da mesma forma Empresas de Pequeno Porte e Microempresas também 

necessitam de um gerenciamento eficiente de custos, para se manterem no mercado, 

pois são de grande importância para a economia do país. De acordo com os dados 

do Sebrae (2018), essas empresas representam cerca de 98,5% do total de empresas 

privadas no Brasil, gerando um PIB de 27% e sendo responsável por 54% dos 

empregos formais. 

O sistema de custos para empresas prestadoras de serviços é de extrema 

importância para os administradores, pois eles precisam de dados para a melhor 

qualidade e eficiência das atividades, e assim ficam sabendo com precisão o custo e 

o lucro de seus serviços. Algumas empresas até têm alguma ideia de quanto são os 

custos totais, porém elas têm problemas em identificar a origem desses custos 

(KOCK, 2001). 

O segmento de prestação de serviço tem grande representatividade nas Micro 

e pequenas Empresas, sendo 33% do total de Microempresas e 38,5% do total de 

Empresas de Pequeno Porte, ficando ambas atrás do setor de comércio a nível de 

Brasil (SEBRAE, 2018). 

Existem vários métodos para a formação dos custos, porém as micro e 

pequenas empresas apresentam uma maior diferença nas práticas usadas entre elas, 

dificultando muito mais a mesma ser analisada. Gestores dessas organizações, 

encontram muitas dificuldades para a formação de custo do serviço, em virtude da 

falta de conhecimento (BORTOLANZA, TAUFER, EINSWEILLER, 2018). 

Sabendo sobre o problema que as empresas têm em identificar seus custos, 

tem-se como problema deste artigo: Qual é a Margem de contribuição, o ponto de 

equilíbrio e a margem de segurança de uma empresa que atua no segmento de 

prestação de serviços? 
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 O objetivo geral é analisar os custos para a tomada de decisão em uma 

empresa prestadora de serviços por meio da mensuração da margem de 

contribuição, do ponto de equilíbrio e da margem de segurança. Para tanto, os 

objetivos específicos são: desenvolver uma revisão bibliográfica acerca dos custos 

para decisões; identificar os gastos fixos, gastos variáveis e preços de vendas dos 

serviços prestados; calcular a margem de contribuição, o ponto de equilíbrio contábil 

e a margem de segurança geral da empresa referente aos serviços prestados; 

evidenciar a contribuição das análises de custos realizadas, para o processo de 

tomada de decisão na empresa.   

O trabalho justifica-se pelo fato de que a sobrevivência das empresas em um 

mercado competitivo depende de um gerenciamento contábil que utiliza técnicas 

para gerar informações que possibilitam um planejamento do lucro. Com as maiores 

exigências do mercado e o alto nível de competitividade e concorrência, é importante 

que as empresas utilizem as informações obtidas na análise de Custos, Volume e 

Lucro, buscando um gerenciamento mais dinâmico e eficaz de seus custos, volume 

de produção e projeções de lucros no curto prazo (BORNIA, 2010). 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Nessa sessão apresenta-se o referencial teórico utilizado para suportar o 

desenvolvimento desta pesquisa, contendo a definição de custos, sua classificação 

quanto ao produto e ao volume de produção. Após é abordado o método de custeio 

direto, utilizado para tomada de decisão e, por fim, apresentam-se a margem de 

contribuição, o ponto de equilíbrio e suas variações e a margem e segurança. 

 

2.1 Contabilidade de Custos 

 

A Contabilidade de custos também é chamada de contabilidade industrial, pois 

surgiu com as indústrias no século XVIII, em função da necessidade de colocar 

custos aos estoques. O sistema de custeio dá a informação que custos são todos os 

custos no processo de fabricação, tanto diretos como indiretos (RIBEIRO,2009). 
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Custo é todo o conjunto de gasto ocorrido dentro do processo de produção de 

bens, ou de prestação de serviços. Como por exemplo, salários, energia elétrica, 

aluguel da fábrica, móveis, ferramentas utilizadas no processo produtivo e matéria 

prima utilizada para transformar os produtos (WERNKE, 2004). 

De acordo com Megliorini (2011) a contabilidade de custos pode ser aplicada 

para: determinar os custos dos insumos aplicados à produção; controlar as 

operações e atividades; tomada de decisões; não desperdício de materiais e elaborar 

orçamentos. 

Segundo Lorentz (2015) a contabilidade de custos controla o estoque de 

matéria- primas, embalagens e demais materiais usados na produção. Controla 

também os custos indiretos de fabricação, os estoques de produtos em elaboração 

e os custos de produtos vendidos.  

 

2.2 Classificação dos Custos 

 

Os custos podem ser classificados de duas formas: com relação às unidades 

produzidas (custos diretos e indiretos) e quanto ao volume produzido (custos fixos e 

variáveis) (IZIDORO, 2016). Para Martins (2018), alguns custos são apropriados 

diretamente aos produtos, chamados de custos diretos. Basta ter uma medida de 

consumo, como por exemplo: horas de mão de obra utilizada. Já os custos que não 

tem condições de mensurar ou de maneira estimada, são os custos indiretos. Para 

Cruz (2007), custos diretos são aqueles em que os gastos que ocorrem no processo 

de produção se permitem serem medidos ao produto ou serviço, não tendo a 

necessidade de rateio. 

Já os custos indiretos, de acordo com Lorentz (2015), são os custos que são 

apropriados indiretamente aos produtos, dependem de rateio para serem alocados. 

Os rateios são diferentes critérios utilizados para fazer a alocação dos custos 

indiretos aos produtos ou serviços. Um exemplo de custos indireto é a depreciação 

de equipamentos que fabricam mais de um produto e peças de manutenção. Para 

Megliorini (2011) o rateio descaracteriza a absorção do custo como direto, portanto, 

toda a vez que existir a necessidade de um rateio, ou de um critério de alocação, o 

custo será indireto.  
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Martins (2018), ainda explica que quando o valor de determinado custo não é 

relevante, ou quando para medir fica caro, a sua classificação pode ser indireta pela 

conveniência ou relevância de sua mensuração. Pode ser citado como exemplo itens 

como energia elétrica, que podem ter seu custo definido de forma direta ao se 

calcular o consumo do equipamento e seu tempo de utilização, mas requereria 

equipamentos específicos ou muito esforço de medição. 

Os custos variáveis mudam de acordo com a atividade da empresa e em 

conformidade com o volume de produção. Quanto mais produtos forem produzidos, 

maior o consumo. Um exemplo é a matéria prima. Os custos fixos não dependem do 

volume de produção ou segundo o nível de atividade (HONG, 2006). 

Para Martins (2018), os custos variáveis são aqueles relacionados diretamente 

a atividade produtiva, como matéria-prima ou materiais diretos, tendo a sua natureza 

direta.  

Já os custos fixos são aqueles que não variam de acordo com a atividade 

produtiva, não dependem do volume da produção, como o imposto predial, por 

exemplo. Os custos variáveis são determinados de acordo com a atividade produtiva. 

Se aumenta a produção, aumenta os custos variáveis. Um exemplo são os materiais 

indiretos consumidos. 

 

2.3 Custos para Decisão 

 

O custeio variável é um dos métodos de apuração de custos que pode ser 

utilizado nas empresas, visando fornecer informações para tomada de decisão. Este 

método é utilizado apenas para fins gerenciais, já que a legislação não permite que 

seja utilizado para fins de apuração do imposto de renda (ABRAS; GONÇALVES; 

LEONCINE, 2012). 

Por meio do método de custeio variável é possível apurar a margem de 

contribuição dos produtos, considerando os custos e despesas variáveis. Nessa 

sistemática, somente os custos variáveis da produção são incluídos nos custos dos 

produtos (HONG, 2006). 

Segundo Botelho e Santos (2006) o custeio variável é uma alternativa de 

custeio, e põe em questão a necessidade de pôr custos fixos aos produtos. Esse 
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método não considera os custos fixos para o cálculo dos custos de produção em 

função do elevado grau de arbitrariedade com que estes são alocados aos produtos 

ou serviços, conforme os critérios de rateio utilizados (MARTINS, 2018).  

O custeio variável, também permite apurar o ponto de equilíbrio, com base na 

margem de contrição. A margem de contribuição pode analisada por produto, linha 

de produto, ou seja, permite aos gestores utilizar esse método de custeio como 

ferramenta para auxiliar o processo de tomada de decisão (MEGLIORINI, 2011).  

 

2.3.1 Margem de Contribuição 

 

Para Lopes (2010, p. 24) a margem de contribuição “é a diferença entre o preço 

de venda de uma unidade e os custos e despesas variáveis da respectiva unidade”. A 

margem de contribuição é o que resta do preço de venda depois de diminuir os custos 

e despesas variáveis. A empresa só tem lucro quando a margem de contribuição dos 

produtos vendidos é maios que os custos e despesas fixas (MEGLIORINI, 2011). 

A margem de contribuição pode ser unitária ou total. Unitária quando reflete a 

diferença entre o preço de venda e a soma dos custos variáveis unitários do produto, 

serviço ou área custeada. A margem de contribuição total resulta da multiplicação 

da margem de contribuição unitária pela quantidade comercializada, refletindo a 

contribuição total de item. 

Para realização do cálculo da Margem de Contribuição, de acordo com 

Megliorini (2011) pode ser utilizada a Fórmula apresentada na Figura 1. 

 

Figura 1 - Fórmula da Margem de Contribuição  
 
 
MC= PV- (CV+DV) 
 
Onde: 
MC= Margem de Contribuição 
PV= Preço de venda 
CV= Custos Variáveis  
DV= Despesas Variáveis 

 

Fonte: Megliorini (2011, p. 138). 
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Com a margem de contribuição é possível identificar se os produtos estão 

gerando resultado positivo ou não para a empresa, ou seja, se os produtos estão 

sendo rentáveis (WERNKE; LEMBERCK; MENDES, 2011). 

 

2.4 Ponto de Equilíbrio 

 

O Ponto de Equilíbrio (PE) é o nível em que a empresa equilibra suas receitas 

com os custos, despesas fixas e variáveis, e assim determina um ponto onde não há 

lucro nem prejuízo.  

Atkinson et al. (2000) afirma que o ponto de equilíbrio é o nível de produção no 

qual os custos dos recursos comprometidos são cobertos pelos lucros ganhos da 

produção e vendas de bens e serviços.  

Padoveze (2010, p. 141) afirma que o Ponto de Equilíbrio é como “o nível de 

atividade ou volume operacional, quando a receita total das vendas se iguala ao 

somatório de custos variáveis totais mais os custos e as despesas fixas”.  

Segundo Zdanowicz (2012, p. 170), a relação do PE com o volume de produção 

ocorre:  

 

O ponto de equilíbrio pode ser entendido como o nível em que a margem de 

contribuição da quantidade produzida ou vendida se iguala aos custos totais. 

Então, a partir desse ponto, os volumes adicionais de produção e/ou venda geram 

lucro à empresa. Essa análise é muito importante, pois a empresa saberá, 

previamente, a capacidade mínima que deverá operar em suas atividades 

operacionais, evitando gerar prejuízo operacional no período em análise. 

 

O ponto de equilíbrio, de acordo com Megliorini (2011), dependendo da análise 

a ser realizada e das decisões que devem ser tomadas, classifica-se em: Ponto de 

Equilíbrio Contábil, Econômico e Financeiro. O ponto de equilíbrio contábil (PEC) 

ocorre quando a quantidade de vendas feitas em um determinado período cobre 

todos os custos fixos e custos variáveis, não incluindo aspectos financeiros e não 

operacionais, porém, são levados em conta os custos e despesas contábeis ligados 

ao funcionamento da empresa (HARTENBERG, 2013). 
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Figura 2 - Fórmula do Ponto de Equilíbrio contábil unitário 
 
 
                                 Gastos Fixos     CF + DF 
PEC (um) = -------------------------------------------- = ---------------------------------
----  
                     Margem de Contribuição Unitária   PV – (CV un + DV un) 
     
 
PEC (R$) = PEC (un) x Preço venda 
Fonte: Adaptado de Martins (2018). 

 

O ponto de equilíbrio econômico (PEE) tem como proposito mostrar 

informações aos investidores sobre o retorno de capital, ou seja, quanto teria que a 

empresa vender para resgatar seu investimento (HARTENBERG, 2013). 

Segundo Raimundini, Bianchi e Zucatto (2008, p. 42), “O PE econômico é obtido 

incluindo-se, além dos custos para o funcionamento da empresa, os custos de 

oportunidade referentes ao capital próprio, a um eventual aluguel de instalações ou 

investimento em outra atividade e outros aspectos afins”. Bornia (2010, p. 79), quanto 

ao PEE afirma que:  

 

O ponto de equilíbrio econômico mostra a rentabilidade real que a atividade 

escolhida traz, confrontando-a com outras opções de investimento. 

Naturalmente, os custos imputados são um tanto quanto subjetivos e deve-se ter 

em conta que se trata de um instrumento gerencial, não representando custos 

realmente incorridos, mas apenas uma comparação com possíveis aplicações 

alternativas de capital.   

 

A fórmula do cálculo do ponto de equilíbrio econômico unitário PEE (un) é a 

soma dos custos fixos (CF), despesas fixas (DF) com o lucro (L) que a empresa dispõe 

sobre a Margem de Contribuição unitária, conforme representado na figura3: 

 
Figura 3 - Fórmula do Ponto de Equilíbrio Econômico 
 
                        Custos Fixos (RS) + Despesas Fixas (DF) + Lucro Esperado (RS) 
PEE (un). = ---------------------------------------------------------------------- 
                                         Margem de Contribuição Unitária (RS) 
 
 
Fonte: Adaptado de Martins (2018). 
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O Ponto de equilíbrio financeiro (PEF) é onde não há geração de caixa, o caixa 

gerado é igual ao caixa consumido. Zdanowicz (2012) cita que o PEF é o valor que 

se iguala a receita total aos custos e despesas totais que são as efetivas despesas 

financeiras para a empresa.  

 “O ponto de equilíbrio financeiro da informação de quanto a empresa tem de 

vender para não ficar sem dinheiro e ter de fazer empréstimos prejudicando ainda 

mais os lucros” (BORNIA, 2010, p. 44). Na Figura 3 está representada a fórmula para 

o cálculo do ponto de equilíbrio financeiro: 

 

Figura 4 - Fórmula do Ponto de Equilíbrio financeiro 
 
 
 
            Custos Fixos (RS) – Depreciação (R$) + Dívidas do Período (R$) 
PEF (um). = --------------------------------------------------------------------- 
                       
     
Margem de Contribuição unitária (R$) 
 
Fonte: Adaptado de Martins (2018). 
 

Com a aplicação do custeio variável, por meio da identificação e separação 

dos gastos e cálculo da margem de contribuição e os pontos de equilíbrio é possível 

tomar algumas decisões mais assertivas nas empresas. 

 

2.5 Margem de segurança 

 

De acordo com Leone (2009) a margem de segurança, nos estudos do ponto 

de equilíbrio, é a diferença entre o que a empresa pode produzir e comercializar, em 

termos de quantidade de produtos, e a quantidade apresentada no ponto de 

equilíbrio, ou seja, é a quantidade que a empresa tem a segurança de deixar de vender 

sem que afete seus lucros, é uma importante informação para efetuar políticas de 

descontos aos clientes.  

Segundo Crepaldi (2009) a margem de segurança é a quantia (ou índice) das 

vendas que excede as vendas da empresa em valor, unidade ou percentual. O cálculo 

da margem de segurança está representado na figura 4:  
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Figura 5: Fórmula da Margem de Segurança 
 
                                                               Margem de lucro % 
Margem de Segurança % = ------------------------------------------------ 
                                                     Margem de Contribuição % 
 
Fonte: Adaptado de Martins (2018). 
 

 

Com a aplicação do custeio variável, por meio da identificação e separação 

dos gastos e cálculo da margem de contribuição, os pontos de equilíbrio e a margem 

de segurança é possível tomar algumas decisões mais assertivas nas empresas 

                                                                                                      

3 METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa classifica-se como estudo de caso, pois a pesquisa foi realizada 

em uma empresa prestadora de serviços de transporte de passageiros, localizada no 

município de Marau do Rio Grande do Sul. A escolha da empresa ocorreu por 

acessibilidade, já que, para alcançar o objetivo dessa pesquisa é necessário acessar 

alguns demonstrativos contábeis/financeiros da empresa. Para Yin (2010) o estudo 

de caso permite uma investigação que preserva as características holísticas e 

significativas dos acontecimentos da vida real e é uma estratégia utilizada quando 

se quer compreender fenômenos sociais complexos. 

Para Gil (2010), pode-se dizer que, em termos de coleta de dados, o estudo de 

caso é o mais completo de todos os delineamentos, pois vale-se tanto de dados de 

gente quanto de dados de papel.  Os resultados podem ser obtidos mediante análise 

de documentos, entrevistas, depoimentos pessoais, observação espontânea, 

observação participante e análise de artefatos físicos. 

Neste estudo os dados foram coletados por meio da análise de documentos e 

entrevista não estruturada junto ao proprietário da empresa, para realização do 

levantamento e classificação dos custos. Para Marconi e Lakatos (2017) a pesquisa 

documental é caracterizada como uma fonte de coletas de dados ligada a 

documentos escritos ou não e que se denominam de fontes primárias, podendo ser 

recolhidas no momento do fato ocorrido ou posterior aos mesmos.  
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Quanto à abordagem do problema a pesquisa se classifica como qualitativa e 

quantitativa. A pesquisa qualitativa não se preocupa em apresentar números, mas 

sim, com o aprofundamento da compreensão de um grupo social. Na pesquisa 

qualitativa o cientista é ao mesmo tempo o sujeito e objeto da pesquisa. O objetivo 

da pesquisa qualitativa é obter informações aprofundadas (GIL, 2010). 

A pesquisa quantitativa, para Oliveira (2002), significa quantificar opiniões, 

dados, nas formas de coletas de informações, bem como a utilização de recursos e 

técnicas estatísticas. Nessa pesquisa foi efetuado a separação entres gastos fixos e 

variáveis, custos e despesas e calculada a margem de contribuição e o ponto de 

equilíbrio da empresa prestadora de serviço de transporte selecionada. A partir 

desses cálculos, efetuados com a utilização de planilhas do software Excel, foi 

realizado a análise dos resultados obtidos. 

 

4 RESULTADOS 

 

A pesquisa realizada foi aplicada em uma empresa que presta serviços no 

ramo de transportes, atuando no mercado a 5 anos. Sendo uma empresa que opta 

atualmente pelo Simples Nacional, pois é uma Microempresa com tributação 

regulamentada pelo Anexo III, seção IV, Tabela II do referido regime de tributação. A 

empresa está localizada no norte do estado do Rio Grande do Sul.  

O valor cobrado pela empresa por KM (quilômetro) rodado é de R$ 4,25, e seu 

faturamento, no mês em que foi realizada a pesquisa (informar o mês selecionado), 

foi de R$ 15.399,60.  A empresa conta com faturamento anual, da empresa é de R$ 

183.599,40, e atualmente não possuí funcionários. 

Tem como atividade no Classificação Nacional de Atividade Econômica 

(CNAE) transporte rodoviário coletivo de passageiros. No momento a empresa não 

tem nenhum tipo de análise de custos, propomos para a empresa a análise de 

margem de contribuição, o ponto de equilíbrio contábil em unidades (km), ponto de 

equilíbrio contábil em valor, ponto de equilíbrio econômico, e também a margem de 

segurança. 
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4.1 Classificação dos Gastos  

 

Para calcular a margem de contribuição, o ponto de equilíbrio e a margem e 

segurança, primeiramente foi necessário realizar a separação dos gastos fixos e 

variáveis. Gasto é soma dos custos e despesas da empresa. Nesse caso, não serão 

classificados como custos e despesas por se tratar de uma empresa de prestação de 

serviços, se tornando difícil essa segregação. Para tanto, além da utilização do 

demonstrativo disponibilizado, também foi possível a classificação, por meio da 

entrevista informal com o proprietário da empresa. No Quadro 1 são apresentados 

os gastos fixos, variáveis, receita e o Lucro da empresa referentes ao período de um 

mês, utilizados para realização dos cálculos seguintes. 

 

Tabela 1 - Demonstrativo de Resultado Simplificado 
 

Denominação Valores (R$) Percentual 

Receita R$ 15.399,60 100% 

(-) Gastos Variáveis R$ 3.533,08 22,94% 

(-) Gastos Fixas R$ 5.425,82 35,23% 

(=) Lucro Líquido R$ 6.440,70 41,83% 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
 

Conforme os dados apresentados no Quadro 1, foram classificados como 

gastos variáveis todo o desembolso apresentado no demonstrativo de resultado que 

variam de acordo com a quantidade de quilômetro (KM) rodado, para realizar sua 

atividade, pois quanto mais a empresa transporta, maiores serão esses custos e 

despesas.  

Entende-se como gastos fixos, tudo aquilo que a empresa paga mensalmente, 

independentemente da quantidade de serviço prestado, conforme pode ser 

observado no Quadro 2. 
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Tabela 2 -  Gastos Fixos Mensais 
 

Denominação Valores (R$) Percentual 

Despesas Fixas  R$ 5.425,82 35,23% 

Pró-labore R$ 954,00 6,19% 

Assistência contábil R$ 300,00 1,95% 

Juros R$ 1.115,42 7,24% 

Despesas Bancárias R$ 49,00 0,32% 

Depreciação R$ 3.007,40 19,53% 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
 

A empresa estudada tem gastos fixos (Quadro 2) o Pró-labore do proprietário 

em R$ 954,00, gastos com assistência contábil de R$ 300,00, juros sobre 

pagamentos de R$ 1.115,42, despesas bancárias R$ 49,00, e depreciação de R$ 

3.007,40, totalizando R$ 5.425,82 que corresponde a 35,23% sobre o faturamento. 

A Tabela 3 apresenta a classificação do gastos variáveis em custos e despesas. 

 
Tabela 3 – Gastos (Custos e Despesas) Variáveis 
 

Denominação Valores (R$) Percentual 

Custos e Despesas variáveis R$ 3.533,08 22,94% 

Serviços prestados por terceiros R$ 130,00 0,85% 

Combustíveis e lubrificantes R$ 1.796,10 11,66% 

Despesas com veículos R$ 678,00 4,40% 

Imposto Simples Nacional R$ 638,98 4,15 

ISS retido R$ 290,00 1,88% 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
 

Nesse sentido foram classificados como custos variáveis (Quadro 3) os 

serviços prestados por terceiros (manutenção de veículos), no valor de R$ 130,00; 

combustíveis e lubrificantes de R$ 1.796,10 e as despesas com manutenção dos 

veículos de R$ 678,00, o  imposto do Simples Nacional de R$ 638,98 e ISS retido de 

R$ 290,00, totalizando R$ 3.533,08 que representa 22,94% da Receita total.  

As despesas variáveis oscilam de acordo com o faturamento, dessa forma 

foram classificados como despesas variáveis os impostos sobre o faturamento. 

Nesse caso, como a empresa apura seus impostos pelo Simples Nacional, foi 

realizado o cálculo a seguir, com base na Figura 6 
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Figura 6 – Cálculo dos impostos pelo Simples Nacional 
 
 
Receita Bruta dos últimos 12 meses: R$ 183.599,40  
(x) Alíquota Tabela:                                      11,20% 
(=) Total                                                        20.563,1328 
(-) Parcela a Deduzir                                     ( 9.360,00) 
(=) Valor imposto                                        11.203,1328 
( / )Faturamento últimos 12 meses              183.599,40 
(=) Percentual                                                6,10% 
(-) ISS já retido na nota 32%                      1,96%  
(=) Alíquota                                                   4,14%     
 
Fonte: Fonte: Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
 

Após realização classificação dos gastos, pode-se notar que a empresa 

estudada possui uma estrutura de custos com predominância em gastos fixos com 

relação aos variáveis, essa relação pode variar de acordo com o tipo e segmento de 

cada empresa. 

 

4.2 Cálculo da Margem de Contribuição  

 

Para realização do cálculo da margem e contribuição foram utilizados os 

custos e despesas variáveis, conforme classificação do Quadro 3 e o total da receita 

mensal da empresa. Além desses dados, foi possível obter o preço de cada KM 

rodado, que é de R$ 4,25, possibilitando o cálculo da Margem de Contribuição por 

quilometro rodado e total mensal. 

Sendo assim foi utilizado o valor do faturamento do mês estudado R$ 

15.399,60, dividido pelo valor que é cobrado por KM rodado que é R$ 4,25, chegando 

ao resultado que foi rodado 3.623,44 km no mês analisado (R$ 15.399,60/ 4,25= 

3,623,44 KM rodado no mês). 

Conhecedores dessas informações, foi aplicado a fórmula para o cálculo da 

margem de contribuição, dada por Migliorini (2011). 
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Figura 7 – Cálculo da Margem de Contribuição 
 
Margem de Contribuição Unitária (MC un.) 
MC= PV- (CV+DV) 
MC= 4,25 – (CV + DV)  
MC= 4,25 – (0,97) 
MC= 3,28 
Margem de Contribuição Total (MC T) 
MC T= 3.623,44 * 3,28= 11.884,88 
11.884,88/ 15.399,60= 77,17 % 
 
Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
 

O valor cobrado por Km rodado é de R$ 4,25, sendo que os custos e despesas 

variáveis da empresa representam 22,94% do preço de venda, sendo assim a margem 

de contribuição unitária para o serviço prestado é de R$ 3,28 por KM. 

A margem de contribuição Total foi calculada usando a quantidade de KM que 

foi rodado no mês R$ 3.623,44 multiplicado pela margem de contribuição unitária R$ 

3,28, assim tendo o resultado de R$ 11.884,88 sendo bastante favorável, visto que 

representa 77,17% do preço de venda. 

 

4.3 Cálculo do Ponto de Equilíbrio  

 

O ponto de Equilíbrio é o faturamento mínimo que a empresa precisa para não 

ter prejuízo e nem lucro, ele ocorre quando a quantidade de serviços prestados no 

período cobre todos os custos fixos e custos variáveis (HARTENBERG, 2013). Na 

Figura 8 apresenta-se o cálculo do ponto de equilíbrio contábil da empresa estudada. 

 

Figura 8 – Cálculo do ponto de Equilíbrio Contábil 
 

Ponto de Equilíbrio Contábil (UN) 
PEC= (CF + DF) / MC 
PEC= 5.425,82 / 3,28 
PEC= 1.654,21 km  

 
Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

O ponto de equilíbrio contábil em unidades nos dá o resultado que se a 

empresa rodar 1.654,21 KM no mês, ela já cobre o valor dos custos e despesas fixas 

mensais. 
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O ponto de equilíbrio também pode ser calculado em valor (R$), após termos a 

informação da quantidade de KM necessária, multiplica-se pelo preço unitário do Km 

rodado, conforme cálculo efetuado na Figura 9. 

 
 

Figura 9 – Cálculo do Equilíbrio Contábil em Valor (R$) 
 

Ponto de Equilíbrio Contábil (R$) 
PEC= PEC (un) X Preço 
PEC= 1.654,21 X 4,25 
PEC= 7.030,39 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 
O ponto de equilíbrio contábil em valor nos dá o resultado que se a empresa precisa 

de R$ 7.030,39 para cobrir os gastos fixos mensais, após esse valor, a empresa passa a obter 

lucro. 

Além do ponto de equilíbrio contábil, a empresa poderá calcular o ponto de equilíbrio 

econômico. Este último, demonstra informações aos investidores sobre o quanto teria que a 

empresa vender para resgatar seu investimento (HARTENBERG, 2013).  

 
Figura 10 – Cálculo do Ponto de Equilíbrio Econômico 
 

 
                           5.425,82 + 10.000,00 
PEE (un). = -------------------------------- = 4.703,00 KM 
                                         3,28 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 

 
 

O ponto de equilíbrio econômico da empresa, demonstra que para chegar ao 

lucro almejado que o proprietário deseja de R$ 10.000,00, a empresa deve rodar 4.703 

km por mês. Dessa forma, a empresa atingiria um faturamento total de R$ 19.987,75 

(4.703 km x R$ 4,25). 

 

4.4 Cálculo da Margem de Segurança 

 

Segundo LEONE (2009), a margem de segurança é a quantidade que a empresa 

tem a segurança de deixar de vender sem que afete seus lucros. Para calcular essa 
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margem, é necessário conhecer o faturamento da empresa, bem como seu ponto de 

equilíbrio contábil, esse cálculo já foram realizado anteriormente.  

A Figura 11 apresenta o demonstrativo de resultado pelo custeio variável, da empresa 

estudada. Posteriormente esses dados são utilizados para o cálculo da Margem de 

Segurança 

 

Figura 11 - Demonstração do Resultado do Período 
 

(+) Receita com Prestação de Serviço    R$       15.399,60  

(-) Tributos sobre vendas – Simples (R$ 15.399,60* 4,1493% )                         R$                 638,98  

(=) Margem de contribuição total                                                                      
 R$            
14.760,62  

(-) Despesas administrativas                                                                              R$              1.254,00  

(-) Despesas operacionais                                                                                 R$              2.604,10  

(=) Resultado do período                                                                                   R$           10.902,52  

Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 
 

Nesse sentido o cálculo da margem de segurança da empresa estudada é 

apresentado na Figura 12. 

 
 

 Figura 12 – Cálculo da Margem de Segurança 
 

Margem de segurança 
Venda - PEC/ Vendas =  
15.399,60 - 7.030,39 / 15.399,60 = 0,5434*100= 54,34% 
 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 
 

 

Quanto à Margem de Segurança a empresa poderá diminuir 54,34% do seu 

volume estimado de serviços no mês, e ainda assim não irá apurar prejuízo. 

Como visto, a empresa está trabalhando com uma boa margem de lucro. 

Conforme apresentado na Figura 12, do valor da margem de contribuição foi 

descontado o valor das despesas fixas do mês, onde se apurou que o lucro de R$ 

10.902,52 no período, representado uma taxa de lucratividade de 70,80% sobre os 

serviços prestados. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa buscou analisar a utilização da contabilidade de custos 

para a tomada de decisão em uma empresa prestadora de serviços por meio da 

mensuração da margem de contribuição, do ponto de equilíbrio e da margem de 

segurança. A partir, da fundamentação teórica e no estudo de caso averiguado 

durante a pesquisa construímos embasamento teórico e analítico para responder ao 

problema da pesquisa apresentado. 

Ficou evidenciado que a empresa não realiza nenhum tipo de análise de 

custos, sendo assim no trabalho foram demonstrados os cálculos da margem de 

contribuição unitária e total, o ponto de equilíbrio contábil e econômico e a margem 

de segurança esses indicadores podem ser muito importante para a tomada de 

decisão já que a empresa sem nenhum tipo de análise já possui lucratividade 

bastante expressiva. 

Quando as empresas têm condições de usar seus relatórios e têm consciência 

do que é um custo, receitas e despesas e sabe qualificá-las, elas atingirão melhores 

resultados nas respostas dos negócios. 

Assim neste trabalho apresentamos quais os tipos de sistemas de custeios 

existentes para que o controle dos custos possa ser realizado. E apresentamos os 

conceitos e indicadores mais significativos ao processo de tomada de decisão que 

os sistemas de custeios podem proporcionar.   

Este estudo teve como limitação o fato de estar sendo utilizado para cálculo 

das análises apenas o período de um mês. No entanto, os objetivos gerais e 

específicos foram alcançados com êxito. Como propostas para futuras pesquisas, 

sugere-se a análise do período de um ano inteiro, já que com o período maior pode-

se comparar os gastos e lucros mês a mês. 
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 4.2 RESUMO EXPANDIDO 
 



 



 

1. PRÁTICAS DE DIVULGAÇÃO E EVIDENCIAÇÃO DA CONTABILIDADE AMBIENTAL 

EM UMA EMPRESA DE COSMÉTICOS 

 

Marina Riva da Silva1 

 Elizabete Casagrande Lazarotto2 

 Sara Vanin Giasson3 

 Monique Toquetto4 

 Adriana Margarida Mignoni5 

 Leoni Menta Zamin6 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Na economia tradicional, o objetivo fundamental de qualquer empresa é obter 

o maior retorno possível para o capital investido, porém empresas de todos os 

segmentos têm em suas necessidades mercadológicas como requisito básico para 

o seu sucesso, buscar recursos sustentáveis para sua manutenção diária e atender 

as necessidades de um mercado com cliente final cada vez mais exigente com a 

preservação dos recursos ambientais (PEREIRA; COUTO; GALVAO, 2009). Nesse 

contexto, para Gandhi, Selladurai e Santhi (2006) a legislação, os consumidores e a 

comunidade forçam cada vez mais o engajamento das empresas aos benefícios 

ambientais e sociais. 

Diante do exposto, a temática dessa pesquisa buscou analisar as práticas de 

divulgação e evidenciação da contabilidade ambiental em uma empresa de 

cosméticos, apresentando como objetivo identificar o processo de evidenciação das 

informações ambientais nos demonstrativos contábeis e relatórios divulgados pela 

mesma. 

O estudo justifica-se, pois, a contabilidade ambiental ainda é considerada um 

tema relevante a ser discutido, visto que Ojito et al. (2017), por meio de uma pesquisa 

realizada em bases de dados internacionais, obtiveram como resultado da produção 

                                                     
1 Faculdade Cesurg Marau – ninariva333@hotmail.com 
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científica pesquisada no período de 1996 a 2015, que somente 0,6% do total de 

documentos publicados na categoria de contabilidade, são relacionados a 

contabilidade ambiental. 

 

2. METODOLOGIA 

 

O método de pesquisa utilizado neste estudo foi de natureza qualitativa de 

caráter descritivo, pois foi utilizada uma técnica padronizada para coleta de dados 

para identificar e descrever o processo de evidenciação das informações que foram 

utilizadas para apresentação dos resultados deste estudo.  

Quanto ao procedimento técnico, trata-se de um estudo de caso, pois a 

pesquisa foi realizada em uma empresa de cosméticos que divulga seus 

demonstrativos contábeis, por ser uma Sociedade Anônima de capital aberto, a 

Natura SA. Segundo Yin (2015), o estudo de caso é caracterizado como uma 

estratégia para examinar eventos contemporâneos dentro de um contexto real. A 

escolha do objeto de estudo ocorreu de forma intencional e por acessibilidade, em 

função do segmento escolhido e das necessidades de utilizar demonstrativos da 

empresa para coleta e análise dos dados (GIL, 2010).  

Os dados foram coletados e analisados por meio da análise documental dos 

demonstrativos contábeis e relatórios auxiliares referente ao período de 2017 e 2018 

divulgados no site da empresa estudada e em seus demonstrativos disponíveis no 

site da BM&F Bovespa. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Através da análise dos demonstrativos financeiros da empresa Natura, não foi 

possível identificar informações ambientais evidenciadas no Balanço Patrimonial e 

nos Demonstrativos de Resultado dos exercícios de 2017 e 2018 apresentados de 

forma sintética. Neste sentido, Lima et al. (2012) destaca que, mesmo que não seja 

obrigatório a evidenciação nesses demonstrativos, as mesmas precisam ser 

consideradas pela empresa e descritas, pois existe a probabilidade da lucratividade 

ser afetada devido a descontinuidade do problema, isso pode ser justificado pelo fato 
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da empresa possuir relatórios específicos para este tipo de informações. Como 

exemplo de relatório utilizado pela empresa Natura é o Programa Carbono Neutro que 

desde sua implantação em 2007 até 2013 gerou uma redução em 33% nas emissões 

de Gases de Efeito Estufa (GEE) e, o objetivo é de chegar em 2020 com uma redução 

de mais 33%.  

Nas demonstrações de Fluxo de Caixa estão evidenciadas as informações 

ambientais através da provisão/reversão com o crédito de carbono. Nas Notas 

Explicativas também se evidenciam os créditos de carbono (NATURA, 2018b). Estes 

valores podem ser observados nas contas descritas no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Crédito de carbono (Milhares R$) 
 

Conta 
Consolidado 

2017 2018 

Outros ativos circulantes e não circulantes 10.317 10.114 

Outros passivos 3.222 8.054 

Fonte: Natura (2018b) 
 

 
Nas notas explicativas são evidenciados ativos e passivos ambientais 

referentes aos anos de 2017 e 2018. Sendo assim, o Programa Carbono Neutro 

estima seu passivo através dos inventários auditados de emissão de carbono, no 

qual são realizados anualmente e valorizado com base no preço de mercado para 

aquisição de certificados de neutralização. Os gastos incorridos pelas aquisições de 

créditos de carbono através do investimento em projetos com benefícios 

socioambientais oriundos do mercado voluntário, gerando assim créditos de carbono 

após a finalização dos projetos, também registrados através do valor de mercado 

(NATURA, 2018b).  

No Quadro 2 é apresentado as contas do passivo, sendo que o saldo de 2017 

se refere ao valor total das emissões de carbono desde o exercício de 2007 e as 

contas do ativo correspondente aos créditos de carbono do Programa Carbono 

Neutro da empresa Natura. 

 
 
 
 



 
552 | ANAIS DA MOSTRA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO CESURG – ANO 2020 

 

 

Quadro 2 – Provisão crédito de carbono (Milhares R$) 
 

Conta 
Consolidado 

2017 2018 

Provisão para crédito de carbono 4.220 4.208 

Fonte: Natura (2018b). 
 

Percebe-se que no ano de 2018 houve uma redução de 0,28% em relação ao 

ano de 2017 nas provisões de crédito de carbono realizadas pela empresa Natura.  

Dessa forma, percebe-se que apesar da empresa não demostrar contas e 

natureza ambiental no Balanço Patrimonial apresentado de forma sintética, ela 

evidencia seus ativos e passivos ambientais de forma analítica nas Notas 

Explicativas. Quanto aos relatórios de administração da empresa, não foram 

evidenciadas informações ambientais.  

A empresa também divulga informações ambientais em seu relatório de 

sustentabilidade, destacando-se os programas listados no Quadro 3. 

 
Quadro 3 - Síntese dos principais destaques em sustentabilidade da Natura 
 

Aprimoramento na visão integrada dos negócios sustentáveis da sociobiodiversidade 

Programa Natura Amazônia 

Compromisso com os ODS da ONU 

Geração impacto social positivo 

Visão de sustentabilidade nos pilares – gestão e organização, marcas e produtos e rede 

Aumento no uso de embalagens coeficientes 

Compromisso em coletar e destinar 50% dos resíduos gerados pelas embalagens no Brasil 

Promover a conservação e regeneração ambiental 

Pagamentos e repartições de benefícios 

Fonte: Autora (2019). 
 

4. CONCLUSÕES 

 

A contabilidade ambiental desenvolve um importante papel social, é uma 

ferramenta eficiente no que se refere a evidenciação, classificação e mensuração dos 

eventos ambientais.  Nesse estudo ficou evidenciado que a Natura divulga suas 

informações ambientais através das demonstrações financeiras, dos relatórios de 

sustentabilidade e das Notas Explicativas. Para este estudo foram realizadas 
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análises das informações constantes em todas estas modalidades disponíveis, 

sendo as mesmas comparadas entre os anos de 2017 e 2018.  

Diante do estudo, pode-se verificar que a Natura apresenta em seus relatórios 

ativos ambientais relacionados com os investimentos em tecnologia, matérias-

primas, processos de preservação e prevenção, educação ambiental, diminuição dos 

aspectos poluentes no qual apresentam riscos ao meio ambiente. No passivo 

ambiental também está evidenciado as obrigações que se referem aos prejuízos e 

danos ambientais que a empresa causa no decurso de suas atividades. Desta forma, 

são gerados investimentos e ações de igual valor aos prejuízos ou sanções 

pecuniárias ou relacionadas a estas. Porém, essas informações estão mais 

presentes nas Notas explicativas, onde é possível verificar as contas do Balanço 

Patrimonial de forma analítica e também no relatório de sustentabilidade, onde foi 

possível verificar os projetos ambientais realizados pela empresa.  

Porém, com base nas análises realizadas, pressupõe-se que a empresa não 

dispõe de um plano de contas exclusivo para o meio ambiente, no entanto é possível 

visualizar através dos relatórios suas práticas de forma organizada.  
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1. CONSUMO DE CARNES NA REGIÃO NORTE E NOROESTE DO RIO GRANDE DO SUL 

 

Diana Marcon 

Geison Orio 

Vanessa Küster 

Juliano Uczay 
Resumo 

 

Com este trabalho, buscamos compreender as preferências do consumo de carnes 

na região em que vivemos. Com a elaboração de um questionário com 10 perguntas 

que foi enviado pela plataforma do google form, sendo respondido de forma online e  

posteriormente realizado a análise das respostas para que possamos compreender 

as preferências das pessoas ao consumirem alguns tipos de carnes ou preferirem 

algum em específico.  

Palavras-chave: Carne. Preferência. Cidade. Análise. Questionário. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O consumo de carnes é essencial para o funcionalidade do organismo 

humano, é de grande importância para a saúde das pessoas, sendo que é a principal 

fonte de proteína consumida no Brasil. A carne possui origem animal é fonte de 

proteínas importante ao corpo humano e apresenta biodisponibilidade de vitaminas 

do complexo B e minerais. (SCHNEIDER, 2013). 

O consumo diário de proteína recomendado para homens e mulheres é em 

média de 55 e 45 g, respectivamente, ou seja, duas porções de carne por dia. Esses 

alimentos além de possuírem uma alta digestibilidade, em torno de 95% apresentam 

todos os aminoácidos necessários na dieta humana (MAHAN e ESCOTT-STUMP, 

2005). 

A demanda de consumo tem aumentado consideravelmente, com isso a 

produção também, desta forma, é importante saber preferências de consumo da 

nossa região para que a qualidade possa ser melhorada suprindo as necessidades e 

preferências de cada pessoa. 
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O objetivo é conhecer o perfil do consumidor de carnes de municípios da região 

norte do RS, verificando aspectos ligados a preferências e frequência de consumo.  

 

2.  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

É fundamental o consumo de carne para ter uma  alimentação saudável e 

completa. Para o organismo humano, fontes de proteína, ferro e zinco são essenciais 

para o desenvolvimento e funcionamento do organismo. A proteína tem como função  

manter os músculos e órgãos, fornecendo energia e também colaborando com o 

sistema imunológico, ajuda no transporte de nutrientes, vitaminas e minerais. 

A carne bovina é essencial para a saúde humana, pois possui uma alta 

concentração de nutrientes além de baixa quantidade de energia por unidade de 

peso. É uma excelente fonte de proteínas, possuindo em seus 20 aminoácidos 

presentes 9 dos essenciais ao organismo humano, como são aminoácidos que nosso 

organismo não consegue sintetizar a única forma de se obter é por meio dos 

alimentos (SOUZA, 2011).  

Portanto, proteínas são componentes essenciais a todas as células vivas e 

estão relacionadas na maioria das funções fisiológicas. São utilizadas na 

regeneração de tecidos e funcionam como catalisadores nas reações químicas que 

envolvem enzimas ou hormônios (BRASIL, 2012). A grande parte das proteínas da 

dieta humana é obtida de fontes de origem 13 animal, dentre elas as carnes e seus 

respectivos derivados. As proteínas ingeridas na alimentação fornecem aminoácidos 

às células, que os utilizam na fabricação de suas próprias proteínas através dos 

aminoácidos essenciais (COSTA, 2008). 

Outros alimentos são fontes de proteínas, porém o consumo da proteína da 

carne é essencial e de grande importância para um bom e completo funcionamento 

do organismo humano e saudável.  

Proteínas de origem animal apresentam maior biodisponibilidade quando 

comparadas a proteínas de origem vegetal, ou seja, são mais complexas no que se 

refere ao aporte de aminoácidos, já que fornecem quase todos os aminoácidos 

essenciais que o organismo necessita para um bom desenvolvimento e 
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funcionamento. A digestibilidade da fração protéica da carne varia de 90 a 100% 

(BRASIL, 2012).  

No Brasil, a carne mais consumida é a bovina, mas os produtores brasileiros 

produzem mais carne suína, sendo esta a carne mais consumida em nível mundial. A 

carne suína é a proteína animal mais consumida no mundo, porém ocupa a terceira 

posição na preferência dos brasileiros. O Brasil é o quarto maior produtor mundial 

deste produto, sendo a maioria exportada para países como Rússia e China (CONAB 

2017). 

 

          Tabela 1: Consumo per capita de carne no Brasil e no mundo 
______________________________________________________________ 

Carne             Mundial             Brasil 

______________________________________________________________ 

Suína     15,79     13,08 

Frango    14,88     38,00 

Bovina                9,54     40,18 

Ovina     1,99     0,61 

Total     42,2     91,87 

______________________________________________________________ 

Fonte: FAO, 2017 

 

O mercado da carne é um dos setores que sempre se mantém em alta na 

economia, pois ela é uma fonte de proteínas essencial para todas as idades, 

independente de qual espécie, a carne é consumida diariamente pelos brasileiros. Ela 

é o alimento que proporciona energia pras pessoas se manterem fortes e com 

disposição para realizar as tarefas do dia a dia. O consumidor muitas vezes sente no 

bolso as variações do preço da carne,  e consequentemente acaba mudando o 

consumo de espécie para tentar baixar seus gastos, mas nunca deixa de comprar e 

consumir. Muitas vezes as pessoas optam por comprar carnes mais baratas, porém 

se deparam com carnes rijas, de coloração escurecida e até com mau odor.  

Apesar do preço da carne no mercado ter um custo elevado para o consumidor, 

para os produtores, os custos também aumentam cada vez mais em decorrência da 

elevação do preço tanto de alimentos para a nutrição como também de 

medicamentos usados durante o período de confinamento do animal. Em 

determinadas épocas do ano, o preço pago pelo animal mal cobre o custo de 

produção, animal esse vendido por um preço X, mas depois que vai pro abatedouro 
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tem seus cortes nobres retirados e comercializados a valores altíssimos, levando a 

uma desvalorização do serviço e dos gastos do produtor até ter o produto final ser 

entregue em mercados e abatedouros, desmotivando assim o produtor a continuar 

no ramo de produção. 

As carnes mais consumidas dependem  muito do valor do mercado, se 

determinada carne estiver com o valor muito alto o consumidor acaba substituindo 

ela por uma que esteja em um valor mais acessível. As que são mais consumidas são 

de gado, porco e frango, espécies essas que são produzidas em grande quantidade 

no Brasil e até exportadas para outros países, essa produção é que faz o preço ficar 

mais em conta, pois caso contrário ela teria um valor muito maior. 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para a realização deste trabalho, foi usado o método de envio de um 

questionário composto por pequenas perguntas descritivas e de marcação sobre a  

preferência de consumo de carne e algumas justificativas. O questionário foi 

respondido de forma online pela plataforma do Google Forms para facilitar o 

recolhimento dos dados, para que o entrevistado pudesse responder de forma 

tranquila e no horário que estivesse disponível, as perguntas eram de forma objetiva 

e algumas de justificativa, totalizando 10 questões. As questões se encontram no 

item anexo deste trabalho.  

 Foram entrevistados, em torno de 40 pessoas adultas do sexo feminino e 

masculino, nas idades entre 18 e 70 anos, moradores das cidades de Carazinho, Novo 

Xingu, Sarandi e Rondinha. A distribuição de forma igual aos entrevistadores buscou 

coletar melhor os dados das pessoas entrevistadas de diferentes cidades, buscando 

assim fazer comparações entre elas. 

Foram elaboradas perguntas objetivas tanto de responder como de marcar, 

para que haja um melhor entendimento na hora de avaliar as respostas, e também 

para que o entrevistado se sentisse interessado em responder o questionário.  

Gráficos foram construídos com os principais resultados. Seguido por uma breve 

explicação sobre cada um. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Ao final deste trabalho, podemos observar que todas as pessoas entrevistadas 

consomem algum tipo de carne, seja ela de origem bovina, suína ou de aves. Como 

nos mostra os resultados dos gráficos, a carne bovina ainda é a mais consumida. A 

questão cultural é um dos fatores que levam a esse resultado, pois o churrasco no 

Rio Grande do Sul é uma grande tradição que veio dos nossos ancestrais e será 

mantida para sempre como o símbolo da culinária gaúcha. A região norte e noroeste 

que corresponde a área da pesquisa apontou que o consumo da carne suína e de 

aves não possui uma elevada taxa, mesmo que esta região seja uma potência de 

produção dessas carnes. No mês de outubro, o preço da carne  de frango, bovina e 

suína segue em alta. Porém, a carne de frango mantêm-se mais competitiva pelo fato 

do seu preço estar mais longe dos outros dois tipos (CEPEA, 2020). Desta forma, 

observamos que os produtores da nossa região vendem toda a produção de carne 

aviária e suína e acaba comprando ou criando bovinos de corte para o seu próprio 

consumo.  

 

Gráfico 1. Dados sobre a idade dos entrevistados 

 

Fonte. Questionário enviado pelo Google Form. 

 

No gráfico 1, podemos observar que das 41 pessoas entrevistadas, 14% 

tinham de 18 a 20 anos, sendo as pessoas mais jovens. Logo após, 41% estavam 

entre a idade de 20 a 30 anos, sendo as pessoas que talvez estariam cursando algum 
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ensino como também pessoas que o concluíram e possuem emprego. A seguir, 41% 

estaria na faixa dos 30 a 40 anos, e acima de 40 anos uma pequena porcentagem. 

 

Gráfico 2. Gênero dos entrevistados 

Fonte. Questionário enviado pelo Google Form. 

 

Neste gráfico apresenta-se a porcentagem de pessoas do sexo femenino e 

masculino, sendo que a maior porcentagem, 58%, corresponde a mulheres que 

responderam o questionário, seguindo de 41% de respostas de homens.   

 

Gráfico 3. Cidade que os entrevistados residem 

        

Fonte. Questionário enviado pelo Google Form. 
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Conforme observamos neste gráfico, temos pessoas residentes de Carazinho, 

Rondinha, Sarandi, Novo Xingu, Liberato Salzano e Constantina. Ambas moram na 

região norte e noroeste do Rio Grande do Sul.  

 

Gráfico 4. Porcentagem de pessoas entrevistadas que consomem carne 

 

Fonte. Questionário enviado pelo Google Form. 

 

Das pessoas que entrevistamos, todas consomem algum tipo de carne, não 

restringindo essa fonte de proteínas da alimentação. A carne é um alimento que 

possui todos os aminoácidos essenciais para o organismo humano. Além disso, a 

carne bovina possui a glutationa, elemento que age no antienvelhecimento, 

fortalecimento do sistema imunológico, além de prevenir doenças (BeefPoint, 2020).  

 

Gráfico 5. Preferência do consumo da carne. 

 

Fonte. Questionário enviado pelo Google Form. 
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O fato de 62,5% das pessoas escolherem carne bovina pode se dar pelo fato 

dela ser mais encontrada em propriedades rurais, também em açougues e mercados, 

ela possui vários modos de preparo facilitando assim o seu fácil preparo. O frango 

vem logo atrás com 25% , talvez seja por ser uma carne que fica mais em conta no 

bolso do consumidor, tem também a questão de ser considerada mais saudável a 

saúde, por conter menos gordura, e por último a carne suína que apesar de sermos 

um estado com grande produção, o seu consumo é baixo, a maior parte dela é 

importada para outros países. 

 

Gráfico 6. Fator de escolha para o consumo das carnes 

 

Fonte. Questionário enviado pelo Google Form. 

 

Como aponta o gráfico acima 79,5% dos entrevistados dizem que consomem 

mais de um tipo de carne pelo sabor nela encontrado, na população temos vários 

paladares e cada um tem uma preferência. Em primeiro lugar temos que considerar 

que a qualidade da carne depende de vários fatores, como: os animais que vão 

originá-la, o transporte destes até o frigorífico, o abate, o resfriamento da carcaça, a 

maturação, os cortes, a embalagem e finalmente o acondicionamento do ponto de 

venda. O sabor é influenciado pela alimentação que o animal recebe antes do abate; 

a suculência é determinada pela presença de gordura entre as fibras, o chamado 

marmoreio. A maciez, provavelmente a característica mais importante da carne, é 

determinada pela idade (BeefPoint, 2013). 
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Gráfico 7. Consumo diário ou não 

 

Fonte. Questionário enviado pelo Google Form. 

 

Como aponta acima 58,5% das pessoas não consomem carne 

diariamente, talvez seja pelo alto valor do produto, pode não estar cabendo no 

orçamento da população fazer o seu consumo diário, então buscam substituir 

esse alimento por outros do mesmo valor energético. Quem tem condições de 

comprar carne que não seja de mercados e açougues, por exemplo de 

produtores do interior, consegue consumir ela mais vezes durante a semana 

pois acaba comprando por um preço mais em conta, ou também quem pode 

criar o animal em sua propriedade para seu próprio consumo pode baixar mais 

ainda o seu custo alimentício.  

 

Gráfico 8. Método de preparo para o consumo 

 

Fonte. Questionário enviado pelo Google Form. 
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 Como analisado no gráfico acima, em nossa região, podemos notar uma 

elevada preferência por consumir carnes assadas, explicando a faixa dos 41,5% da 

população, isso nos leva a notar que as pessoas mantêm a cultura de preparar a 

carne por meio do churrasco, independente do tipo, seja ele de gado, suína ou de 

aves. 

 O consumo de carne cozida também é muito optada no momento do preparo, 

pois 46,3% das pessoas a usam, pelo fato de ser um preparo rápido e prático no dia 

a dia. A carne cozida também é saudável pois não a acréscimo de gordura ou 

elementos que venham a fazer com que ela tenha uma alta taxa de calorias graxas.  

A carne possui vitaminas do complexo B, estes são hidrossolúveis, ou seja, se 

dissolvem na água, por isso o cozimento não deve ser prolongado a fim de que essa 

vitamina não seja perdida no processo de cozimento (Viva Bem, 2019). 

Podemos observar que a carne frita teve a menor porcentagem, apenas 12,2% 

dos entrevistados a utilizam, visto que leva gordura em seu preparo, podendo elevar 

o colesterol ruim no sangue, consequentemente levando as pessoas a ter alguns 

problemas metabólicos pelo excesso de gordura . Lembrando que qualquer carne 

queimada pode conter HPAs e aminas, prejudiciais a saúde. 

 

Gráfico 9. Criação de animais para consumo 

 

Fonte. Questionário enviado pelo Google Form. 
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 Neste gráfico podemos ver que das 37 pessoas entrevistadas, apenas uma 

pequena porcentagem faz a criação de animais para o seu próprio consumo. 

Percebemos assim que a grande maioria compra sua carne conforme seu consumo.  

 A pequena porcentagem que cria animais para seu consumo reside no meio 

rural, onde conseguem produzir pastagens ou grãos para engordar tais animais. As 

outras pessoas que deram como resposta que não criam nenhum tipo de animal 

certamente reside na área urbana e não possui a possibilidade de criar animais. 

 As pessoas que não criam nenhum tipo de animal optam por comprar carne 

em açougues, conforme seu consumo do dia a dia. Porém, muitos açougues nao 

possui boa procedência e qualidade das carnes oferecidas. Desta forma, muitas 

pessoas arriscam comprar carnes sem selo, provenientes de produtores rurais que 

criam animais, abatem em casa e depois comercializam sem inspeção.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Com este trabalho podemos concluir que em nossa região o consumo de carne 

é algo muito apreciado pelos entrevistados, mesmo que poucos deles tenham algum 

tipo de criação de animal para seu consumo. Uma das questões mostrou que o 

consumo pode não ser diário, mas as pessoas compreendem a importância da 

proteína que a carne possui, levando a uma dieta rica em proteínas. 
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Anexo 

 
<https://forms.gle/vKN87bWh2khjaKBd7> 
 
1- Idade do entrevistado (a); 
2- Sexo (feminino/masculino); 
3- Qual é a sua cidade?; 
4- Você consome carne?; 
5- Se não consome, por qual motivo? Quais alimentos você consome para suprir a 
proteína da carne?; 
6- Se sim, tem preferência entre carne bovina, de aves ou suína?; 
7- Qual fator leva você a consumir mais um determinado tipo?; 
8- Seu consumo é diário?; 
9- Em relação ao seu hábito de consumo, qual a sua forma mais usual de consumo 
da carne?; 
10- Você possui criação de algum tipo de animal para consumo?.
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2. INFLUÊNCIA DAS REDES SOCIAIS NO PRIMEIRO CONTATO COM SUBSTÂNCIAS 
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Resumo 

O uso de substâncias psicoativas está presente nas mais diversas sociedades desde 

os tempos mais remotos. Apesar de os adolescentes serem encarados como grupo 

de risco, estudos apontam que os fatores que podem levá-los a utilizar drogas são 

diversificados. Sendo assim, quando se procura refletir sobre os motivos que podem 

levar um adolescente a consumir drogas, torna-se importante a realização de um 

estudo que identifiquem também as redes sociais e suas possíveis associações ao 

primeiro contato com as substâncias psicoativas. O presente estudo objetiva 

identificar na perspectiva dos entrevistados a influência das redes sociais no 

primeiro contato com substâncias psicoativas entre os usuários em tratamento em 

um Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras drogas- CAPS ad. Trata-se de 

uma pesquisa exploratória, em que foram realizadas 48 entrevistas semiestruturadas 

com usuários em tratamento em CAPS ad. De acordo com os dados coletados, os 

motivos associados ao início do consumo de drogas pelos entrevistados são 

variados e envolvem tanto aspectos individuais como das redes sociais, sendo que 

esse último eixo, estão inseridos o grupo de pares, a família e os amigos. No que diz 

respeito a essa rede e o primeiro contato, foi possível observar os amigos como 

principal grupo social de influência, seguido da família nuclear. Espera-se que os 

resultados obtidos nesta pesquisa possam colaborar com desenvolvimento de ações 

como a de conscientização e prevenção ao uso de drogas e suas consequências, 

                                                     
1 Artigo apresentado a Mostra de Iniciação Científica do Centro de Ensino Superior Riograndense. 
2020. 
2 Estudante de graduação em Nutrição pela Faculdade Pitágoras de Santo Antônio de Jesus-BA.  
3 Estudante de graduação em Nutrição pela Faculdade Pitágoras de Santo Antônio de Jesus-BA.  
4 Médica do programa Saúde da Família 
5 Professor Adjunto da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. 
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voltadas não apenas aos usuários de substâncias psicoativas, como também aos 

seus familiares e grupos de amigos. 

Palavras-chave: Drogas. Redes sociais. CAPS ad. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A utilização de substâncias psicoativas não é um evento contemporâneo. O 

seu uso está presente nas mais diversas sociedades desde os tempos mais remotos 

(ROEHRS et. al., 2008). Nas últimas décadas, porém, em função de sua elevada 

frequência, a situação vem se tornando cada vez mais alarmante e com grande 

impacto social. O primeiro contato com a droga geralmente ocorre na adolescência, 

etapa marcada por muitas e profundas mudanças tanto físicas quanto psíquicas, as 

quais tornam o adolescente mais vulnerável do ponto de vista psicológico e social 

(SCHENKER e MINAYO, 2005; SANCEVERINO e ABREU, 2003). 

De acordo com os dados do V Levantamento Nacional sobre o Uso de Drogas 

Psicotrópicas entre Estudantes do Ensino Fundamental e Médio da Rede Pública de 

Ensino nas 27 capitais brasileiras, a adolescência é uma época de exposição e 

vulnerabilidade ao consumo de substâncias (GALDUROZ et. al, 2004). Os primeiros 

vínculos que se desenvolvem são os familiares e, com o passar do tempo, essa rede 

social vai se expandindo através do desenvolvimento de novos vínculos na rua, na 

escola, no trabalho e em outros espaços. Schenker e Minayo (2003) consideram que 

as normas e os comportamentos sociais, incluindo-se o uso de drogas, são 

aprendidos predominantemente no contexto das interações com as fontes primárias 

de socialização como a família, a escola e os amigos. A família tem um papel 

importante na criação de condições relacionadas tanto ao uso abusivo de drogas 

pelo adolescente quanto aos fatores de proteção, ao construir vínculos saudáveis.  

Os padrões de comportamento dos pais e as interações familiares, e não só o 

fato de eles beberem, são em boa parte responsáveis pelas atitudes dos filhos 

(SCHENKER e MINAYO, 2005). Além do que os acontecimentos individuais ou 

coletivos, os espaços frequentados, e as atitudes tomadas frente às diversas 

situações, tendem a fortalecer, enfraquecer ou romper vínculos antigos que passam 
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a exercer novas funções e consequentemente surge a necessidade de novos vínculos 

que suprirão as exigências emergentes das mudanças.  

Nesse contexto, os adolescentes são considerados o grupo mais vulnerável ao 

uso de drogas, em que começa a participar de grupos sociais e tem maior 

necessidade de serem aceitos. Este fato pode influenciar para que ocorram as 

primeiras experiências com drogas. Sanchez e Nappo (2002, p. 426) destacam que, 

A vontade de usar a droga, de sentir seus efeitos, não está claramente presente 

no uso pela primeira vez. O comportamento assemelha-se mais a um rito de 

passagem em que o “aspirante a adulto” deve executar alguma tarefa para ser 

considerado, seja pelo grupo ou pela família. Nessa fase inicial do consumo de álcool 

e cigarro, os amigos tiveram um papel importante, o ambiente de transgressão 

gerado em torno do uso dessas drogas, ainda que lícitas, era um apelo muito forte 

para se recusar a oferta do amigo.  

O uso de drogas representa, por vezes, um auxílio para superar inibições e 

ousar experimentar situações novas, afirmando-se como igual dentro do seu grupo 

social. Além disso, há a sedução por algo que é proibido e pela curiosidade da 

experiência (MORENO et. al., 2009). De acordo com Schenker e Minayo (2005), o 

envolvimento grupal tem sido visto como um dos maiores prenúncios do uso de 

substâncias. O desenvolvimento de afiliações a pares tolerantes e que aprovam as 

drogas representa o final de um processo onde fatores individuais, familiares e 

sociais adversos se combinam de forma a aumentar a probabilidade do uso abusivo 

(FERGUSSON & HOWOOD, 1999 apud SCHENKER e MINAYO, 2005). Os adolescentes 

que querem começar ou aumentar o uso de drogas procuram colegas com valores e 

hábitos semelhantes (TUTTLE et al., 2002 apud SCHENKER e MINAYO, 2005). 

Segundo Schenker e Minayo (2005), o ambiente familiar pode influenciar o 

jovem a experimentar as drogas utilizadas pelos pais e parentes próximos, uma vez 

que o comportamento parental pode lhes servir de modelos. Pratta e Santos (2006), 

ressaltam que o bom funcionamento familiar, que tenha coesão e adaptabilidade 

moderadas, correlaciona-se positivamente com os fatores protetores e preventivos 

do consumo de drogas na adolescência. 

Entretanto, é importante notar que a influência do uso de álcool pelos pais em 

relação aos filhos, é um dado controverso na literatura, uma vez que existem estudos 
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que apontam esta influência (GALDURÓZ e NOTO, 2000) enquanto outros afirmam 

que a mesma não ocorre (BARRÍA et al., 2000). Gomide (2004) aponta que a família 

ainda é um lugar privilegiado para a promoção da educação. Mesmo que o jovem 

passe a conviver mais em outros ambientes, como escola, clubes e shoppings, é no 

seio da família que os valores morais e os padrões de conduta são adquiridos. 

Sendo assim, a partir da complexidade que envolve a problemática do uso de 

substâncias psicoativas e seu contexto de determinação multifatorial, este estudo 

teve por objetivo identificar a influência das redes sociais no primeiro contato com 

substâncias psicoativas sob a perspectiva de usuários em tratamento no Centro de 

Atenção Psicossocial Álcool e outras drogas – CAPS ad Vale Viver em Santo Antônio 

de Jesus-BA. 

                                                                                                      

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O estudo foi parte integrante do Programa de Educação pelo Trabalho para a 

Saúde- PET Saúde Mental/Crack, Álcool e outras Drogas, desenvolvido pela 

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia em parceria com a Secretaria Municipal 

de Saúde de Santo Antônio de Jesus-BA.  

Ao entender que a referida investigação implica em considerar a natureza 

múltipla e diversa do objeto estudado, surge a importância da integração 

interdisciplinar no processo de investigação do fenômeno a ser estudado. Desse 

modo, foi realizada uma pesquisa qualitativa de natureza exploratória, ao buscar 

informações sobre o objeto de estudo e novas relações existentes entre as 

dimensões que envolvem o fenômeno da pesquisa. 

 

3.1 Contextualizando o campo de estudo 

 

A pesquisa foi realizada na cidade de Santo Antônio de Jesus, localizada na 

região do Recôncavo Sul do estado da Bahia, as margens da BR-101. O município 

possui uma população de 88.768 pessoas, sendo 85,62% moradores da zona urbana 

e 14,38% moradores da zona rural. Da população santo-antoniense, 52,34% são 
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mulheres e 47,66% são homens. O município possui uma área de 259 Km² e está 

situada a 187 km da capital Salvador (IBGE, 2010). 

O município foi escolhido por abrigar o campus do Centro de Ciências da 

Saúde – CCS da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia – UFRB e pelo 

compromisso que esta instituição tem de promover desenvolvimento social, cultural 

e educacional no município e estado em que se insere, bem como pelo fato desta 

instituição ter sediado o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-

Saúde) em Saúde Mental/crack, álcool e outras Drogas, desenvolvendo neste 

município projetos de pesquisa e extensão nesta temática que serviram de banco de 

dados para este trabalho.  

 

3.2 Participantes  

 

Participaram do presente estudo quarenta e oito usuários e ex- usuários de 

substâncias psicoativas que se encontrava em tratamento no Centro de Atenção 

Psicossocial Álcool e outras drogas – CAPS ad Vale Viver, localizado no município de 

Santo Antônio de Jesus-Bahia. A maioria dos entrevistados é solteiro, com 

predominância de jovens adultos do sexo masculino (Tabela 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
574 | ANAIS DA MOSTRA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO CESURG – ANO 2020 

 

 

Tabela 1. Características dos entrevistados que participaram do estudo, segundo 
variável sexo, idade, escolaridade e estado civil 
 

Características Variáveis N = 48 % 
Sexo Masculino 35 72,9 

 Feminino 13 27,1 

Faixa etária 18 a 27 anos 8 16,67 

 28 a 37 anos 13 27,08 
 38 a 47 anos 14 29,16 
 48 a 57 anos 11 22,91 
 58 anos ou mais 2 4,17 

Estado Civil Solteiro 33 68,74 
 Casado 11 22,92 
 Divorciado 4 8,34 

Escolaridade Analfabetos 2 4,17 
 Ensino fundamental incompleto 28 58,33 
 Ensino fundamental completo 7 14,59 
 Ensino médio incompleto 3 6,24 
 Ensino médio 7 14,49 
 Superior incompleto 1 2,08 

 

A amostra foi constituída, em sua maioria, por homens jovens, solteiros e com 

baixa escolaridade. As entrevistas foram realizadas no CAPS ad, em espaço 

reservado. O critério para participar da pesquisa era ser maior de 18 anos e ter 

disponibilidade e interesse para participar voluntariamente da entrevista. O critério 

de exclusão era não apresentar comprometimentos das funções psíquicas.  

 

3.4 Instrumentos  

 

Para a coleta de dados, realizou-se entrevista semi-estruturada orientada por 

um instrumento, o qual abordava os dados sociodemográficos e as dimensões 

sociais, econômicas, culturais relacionadas ao consumo de substâncias psicoativas 

(Apêndice 2). O instrumento foi composto por 32 perguntas que permitiam ao 

entrevistado discorrer sobre as questões inquiridas a partir de suas vivências 

cotidianas, favorecendo, dessa forma, a exploração em profundidade de saberes, 

normas, valores, bem com de discursos construídos acerca da temática das drogas. 

No presente estudo forma analisadas apenas as questões de dimensão social. 
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3.5 Aspectos éticos  

        

Este trabalho foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria de 

Saúde do Estado da Bahia (CEP-SESAB), obtendo a sua aprovação por meio do 

Processo No. 0089.0.053.000-10, respeitando os aspectos éticos e legais da 

pesquisa envolvendo seres humanos, de acordo com a Resolução n° 196/96. 

Sendo garantido total sigilo das informações, informando-lhes que os dados 

obtidos seriam utilizados apenas para as finalidades do estudo, preservando a 

privacidade e a confidencialidade. Por fim, todos aqueles que participaram da 

pesquisa foram orientados quanto ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido–

TCLE (APÊNDICE A) e, após suas apreciações e concordância, os sujeitos do estudo 

o assinaram em 02 (duas) vias de igual valor, sendo que uma ficou em posse do 

entrevistado e outra em posse do pesquisador para que pudesse ser arquivado na 

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia assim como as gravações das 

entrevistas que tiveram seus áudios armazenados em aparelho de mp4. Cabe 

ressaltar que a execução desta pesquisa não implicou em qualquer custo aos 

participantes e que os custos de operacionalização ficam sob a responsabilidade dos 

autores. 

 

3.6 Procedimento 

 

As entrevistas foram realizadas em uma sala reservada no Centro de Atenção 

Psicossocial/Álcool e Drogas – CAPS ad. Primeiramente, eram convidados os 

usuários do serviço para participarem da referida entrevista. Para os que aceitaram 

o convite, de forma individual, era lido conjuntamente o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (Apêndice 1) , no qual era apresentado o objetivo e justificativa do 

estudo e garantido aos participantes o anonimato, o sigilo das informações e 

esclarecimentos sobre quaisquer dos momentos da pesquisa e solicitado 

autorização prévia com consentimento livre esclarecido assinado pelo entrevistado, 

atendendo aos critérios éticos em rigor.  Também se solicitou a cada participante 

autorização para que as entrevistas fossem gravadas em áudio. Após autorização e 

gravação das entrevistas, o seu conteúdo foi literalmente transcrito para posteriores 
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procedimentos de análise. À medida que foram sendo identificadas semelhanças 

entre as ideias presentes em cada resposta emitida pelos entrevistados, os dados 

foram organizados em tabelas. Posteriormente, com base na semelhança observada 

entre as respostas apresentadas, foram estabelecidas categorias para descrição e 

análise, desenvolvendo a técnica de análise de conteúdo defendida por Bardin, que é 

“um conjunto de técnicas de análise de comunicação que contém informação sobre 

o comportamento humano atestado por uma fonte documental” (BARDIN 1977, p.31). 

Foram estabelecidas as seguintes categorias para descrição e análise de conteúdo: 

 

1 – Família nuclear: Composta da família nuclear: pai, mãe e irmãos. 

2 – Família extensa: constituída por parentes até 3º grau. 

3 – Rede formal: estruturada por relações estabelecidas em locais de trabalho, 

escola, ou outros equivalentes. 

4 – Rede afetiva: namorados (as); companheiros (as); amantes e equivalentes.  

5 - Amigos: rede composta por grupo de amigos. 

6- Outros: curiosidade de usar a droga e problemas familiares. 

 

Convêm destacar que na categoria “outros”, foram incluídas as respostas dos 

entrevistados que não se enquadraram em nenhuma das outras categorias, como 

fator de influência estes relataram fatores como, a curiosidade de usar e sentir os 

efeitos das drogas, foram também relatados como motivadores os problemas 

familiares. 

 

4 RESULTADOS 

 

O primeiro dado a ser apresentado refere-se ao levantamento dos tipos de 

substâncias utilizadas no primeiro contato, segundo as afirmações dos próprios 

entrevistados.  

 

4.1 Substância de primeiro contato 

 

A literatura aponta que o primeiro contato com a droga geralmente ocorre  na 
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adolescência, etapa marcada por muitas e profundas mudanças tanto físicas quanto 

psíquicas, as quais tornam o adolescente mais vulnerável do ponto de vista 

psicológico e social (SCHENKER e MINAYO, 2005; SANCEVERINO & ABREU, 2003). 

Além disso, essa fase é considerada como crucial na formação de hábitos de conduta 

e de modelos de socialização, podendo ocorrer nela o estabelecimento de padrões 

estáveis de comportamento, o que favorece o consumo de drogas (REBOLLEDO et. 

al, 2004). 

Com o objetivo de identificar a primeira substância de consumo, assim como 

a sua trajetória de consumo, os entrevistados foram questionados sobre as drogas 

consumidas em sequência de uso. A maioria dos entrevistados apontou o álcool e o 

cigarro como às substâncias de primeiro contato, respectivamente. A predominância 

de drogas lícitas nesse início foi interrompida por 10,42% dos entrevistados, que 

apontaram a maconha como a primeira droga consumida. 

 

Tabela 2. Levantamento da substância de primeiro contato entre usuários do CAPS 
ad, Santo Antônio de Jesus-BA. (n=48) 
 

Substância N % 
Álcool 31 64,58 

Tabaco 12 25 
Maconha 5 10,42 

   
Total 48 100% 

 

De acordo com as narrativas da maioria dos sujeitos entrevistados (64,58%), o 

primeiro contato com substância psicoativa ocorreu através do álcool. Como 

mostram os resultados obtidos e retratados na Tabela 2, seguido do tabaco (25%) e 

posteriormente a maconha, referida em 10,42% dos casos.  Este resultado difere do 

obtido pelo estudo realizado por Sanchez e Nappo (2002) sobre a sequência de 

drogas consumidas e que apresenta o cigarro (45,15%), o álcool (38,7%) e os 

inalantes (12,9%) como as primeiras substâncias consumidas.  

No que concerne ao uso de álcool, Pechansky et. al (2004) demonstram que é 

uma das substâncias psicoativas mais precocemente consumidas pelos jovens. A 

ingestão do álcool na infância e na adolescência é hoje um tema importante, dado o 

consumo cada vez mais frequente dessa substância pela população. De acordo com 
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Ferigolo et. al (2004), quanto mais cedo se inicia o uso de álcool e tabaco, maior a 

vulnerabilidade de se desenvolver o abuso e a dependência das mesmas substâncias 

e, concomitantemente, o uso de drogas ilícitas. Alguns estudos chegam a sugerir que 

cigarro e álcool funcionariam como ponte para um caminho progressivo de 

envolvimento com drogas ilícitas (DE MICHELI; FORMIGONI, 2002). O álcool e o 

tabaco, por serem drogas lícitas, têm o seu uso normalmente aceito pela sociedade, 

havendo poucos esforços no sentido de inibir o consumo, o que permite um contato 

mais precoce com estas substâncias, além do baixo custo e fácil acesso. 

 

4.2 A influência das redes sociais 

 

A rede social referida neste estudo consiste na estrutura a partir do qual advém 

o apoio, constituindo-se um conjunto de vínculos relacionados ao indivíduo, quer por 

laços de parentesco, amizade ou conhecidos ou, ainda, um quadro de relações ou de 

ligações de um indivíduo em particular com um grupo de pessoas (CHOR et. al, 2001). 

Um dos fatores que podem preceder o início do uso de maconha e outras drogas são 

a influência do grupo, a disponibilidade e a presença de drogas na comunidade de 

convivência. Esses fatores podem facilitar seu uso, uma vez que a livre oferta facilita 

o acesso a elas (FERIGOLO et. al, 2004).  

A família é vista como fonte de socialização primária, juntamente com colegas 

de escola e grupo de amigos (SCHENKER e MINAYO, 2003). Amigos e colegas de 

escola formam grupos de intimidade, influenciando, de forma marcante, a 

transmissão de normas na fase da adolescência, por disporem de laços fortes com 

seus membros. 

O consumo de drogas na adolescência constitui grave problema social e de 

saúde pública, não só no Brasil como também em outros países, apresentando como 

fatores predisponentes os relacionados com o ciclo de amizade, relações familiares, 

aspectos individuais, a comunidade de convivência e a mídia (REBOLLEDO et. al, 

2004). É também nessa faixa etária que o indivíduo se identifica com um grupo 

específico. Assim, em virtude dessas alterações do relacionamento intergrupal e da 

influência do meio externo, o adolescente se encontra vulnerável ao uso abusivo de 

drogas. A disponibilidade e a presença de drogas nas redes sociais de convivência 
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são vistas como facilitadoras do uso de drogas, uma vez que a livre oferta naturaliza 

o acesso. 

No que diz respeito às redes sociais e primeira experiência do consumo de 

substância, a tabela 3 apresenta o dado a respeito da participação de pessoa da rede 

social do entrevistado nesta experiência. Em relação à influência da rede social, 

70,8% afirmaram ter sido influenciado por pessoa de sua rede social. Para 29,18% 

dos entrevistados, a experiência foi motivada por outros fatores, como a curiosidade 

de usar e sentir os efeitos da droga. 

 

Tabela 3. Levantamento das redes sociais que intermediaram o primeiro contato 
com substâncias psicoativas entre usuários do CAPS ad, Santo Antônio de Jesus-
BA (N=48) 
 

Rede social N % 

Amigos 16 33,33 

Outros 14 29,18 

Família Nuclear 11 22,92 

Rede Formal 4 8,33 

Família extensiva 2 4,16 

Relações Afetivas 1 2,08 

Total 48 100% 

 

Observa-se que 33,33% dos entrevistados afirmaram que fizeram o primeiro 

contato sob influência de amigos, seguidos da rede da família nuclear (22,92%), 

composta por pai, mãe e irmãos. Ao analisar a questão da influência do ambiente 

doméstico para o uso de drogas lícitas, no caso específico do consumo de bebidas 

alcoólicas e tabaco, os entrevistados apontaram os irmãos como principal familiar 

que bebe em seus lares e em seus relatos estes aparecem como principal influência 

para o consumo (tabela 4). O fato de haver um usuário de substância psicoativa em 

casa pode ser reconhecido como fator de vulnerabilidade ao uso de drogas.  

Nesse contexto e como possível interferência no uso e no abuso de drogas, foi 

investigado se anteriormente ao início de uso de drogas pelo entrevistado, algum 

membro da sua família teve envolvimento com drogas lícitas e/ou ilícitas. Grande 
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parte dos entrevistados (91,67%) relatou envolvimento de um ou mais membros da 

família com pelo menos uma substância. A droga mais citada foi o álcool, seguida 

pelo tabaco. 

 

Tabela 4. Distribuição dos familiares dos usuários entrevistados com histórico de 

consumo de substância psicoativa (N=48) 

 

Familiar N % 

Irmãos 24 50,00 

Pai 10 20,83 

Mãe 8 4,33 

Primos 3 6,25 

Companheiro (a) 3 6,25 

Tios 2 4,16 

Outras situações   

Familiares não fazem uso 9 18,75 

Não respondeu 3 6,25 

Não especificou quem 1 2,08 

 

O uso de drogas pelos pais e outros familiares é certamente uma das grandes 

influências para que as adolescentes façam uso de drogas. Pais que fazem uso de 

alguma droga podem servir de modelo na experimentação e no início do contato com 

álcool e outras substâncias psicoativas (SELEGHIM et al, 2011). Estudos 

demonstram não só a influência dos pais, mas também dos irmãos, no 

desenvolvimento da dependência química na adolescência (GUIMARÃES et. al, 2009). 

No presente estudo os entrevistados apontaram os irmãos como principal membro 

motivador da rede familiar para o uso de substâncias psicoativas. O modelo desses 

irmãos pode ser tão importante quanto o dos pais e principalmente nos casos em 

que os pais não cumprem o seu papel de cuidadores (GUIMARAES et. al, 2009). 

Todavia, Schenker & Minayo (2005) quando fazem referência a Schor (1996), 

apontam que não há uma relação linear entre o abuso de álcool dos pais e de seus 

filhos. As autoras sugerem que os padrões de comportamento dos pais e as 

interações familiares, e não só o fato de eles beberem, são fatores que influenciam 
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significativamente as atitudes dos filhos. Contudo, não se pretende assumir que a 

família, os amigos, sejam as únicas redes sociais de influência dos jovens, mas 

destacar como um dos diversos fatores que podem levar ao primeiro contato com as 

substâncias. 

As explicações predominantes entre os entrevistados nesta pesquisa sobre o 

que os levou a consumir drogas pela primeira vez estiveram quase sempre 

associadas à relação com a rede social. Contudo, também foram mencionadas 

justificativas relacionadas à curiosidade, além da tentativa de fuga de problemas 

familiares. No que diz respeito aos motivos alegados, houve ainda os que não 

souberam informar o que ou quem influenciou o primeiro contato. Este grupo de 

entrevistados declarou não ter ou não soube informar um motivo para o início do 

consumo. A tabela 5 apresenta os demais fatores apresentados pelos entrevistados 

como influência para o primeiro contanto com a substância. 

 

Tabela 5. Demais motivos que levou ao primeiro contato entre usuários do CAPS ad, 
Santo Antônio de Jesus-BA. (N=14) 
 

Motivos N % 

Curiosidade 7 14,59 

Problemas familiares 4 8,34 

Não souberam informar 3 6,25 

Total 14 29,18 

 

Os motivos associados ao início do consumo de drogas são variados e 

envolvem tanto os aspectos individuais como sociais, o que sugere a existência de 

motivações tanto internas como externas. Olhando os aspectos da individualidade, é 

preciso ressaltar que os adolescentes não são um recipiente passivo ou objeto 

controlado por influências familiares ou sociais e nem por determinações externas, 

mas são participantes ativos do processo de formação de vínculos e de transmissão 

de normas (SCHENKER e MINAYO, 2005), permitindo a metabolização subjetiva dos 

fatores externos onde características físicas, emocionais e sociais interagem na 

dinâmica de socialização. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

De acordo com os dados coletados, os motivos associados ao início do 

consumo de drogas pelos entrevistados são variados e envolvem tanto aspectos 

individuais como influência das redes sociais, sendo que, nesse último eixo, estão 

inseridos o grupo de pares, a família e a sociedade de um modo geral. Em relação à 

influência das redes sociais no consumo de substâncias psicoativas, o presente 

estudo aponta maior probabilidade de uso de substâncias psicoativas através do 

grupo de amigos, particularmente no que diz respeito ao uso de álcool e tabaco, 

substâncias referidas pelos participantes deste estudo como as de primeiro contato. 

Esses dados diferenciam daqueles encontrados em outros estudos identificados na 

revisão de literatura, os quais apontam uma grande influência da família nuclear no 

que diz respeito ao inicio do consumo de drogas (SCHENKER e MINAYO, 2005; 

ALAVARSE e CARVALHO, 2006). Todavia, os resultados deste estudo são 

convergentes com o trabalho de Pratta e Santos (2006), que afirmam que a 

introdução ao uso de substâncias ocorre através da influência de amigos.  

Os dados revelam ainda que o uso de drogas lícitas ou ilícitas por pessoas 

próximas, como, por exemplo, pais e amigos, podem funcionar como um estímulo 

para o uso destas pelos adolescentes, retratando a influência que os modelos de 

comportamento podem exercer na vida, seja o modelo familiar ou o modelo oferecido 

pelo grupo de amigos. Inclui-se nesta relação também a pressão social exercida em 

um período do desenvolvimento humano em que o indivíduo é particularmente 

sugestionável e influenciável.  

A partir da análise das entrevistas depreende-se que o uso de substâncias 

psicoativas se insere no processo de socialização. Ressalta-se que não foram 

analisadas neste estudo as relações de conflitos familiares como forma de influência 

da rede nuclear ao uso e abuso de substâncias psicoativas. 

Assim, frente a estes resultados, nota-se a necessidade de realização de 

novos estudos que busquem compreender o papel da família enquanto um ambiente 

que pode apresentar tanto fatores de vulnerabilidade quanto protetores no que se 

refere ao uso de drogas. Reconhece-se relevante não apenas compreender quais são 
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estes fatores, mas também como reduzir os fatores de vulnerabilidade e fortalecer os 

fatores de proteção no ambiente familiar.  

Não se pretende com este estudo afirmar que a rede social é a única influência 

para o uso e abuso de substâncias psicoativas, visto que são vários os fatores que 

levam ao uso e abuso de substâncias psicoativas, dentre os quais a influência do 

grupo social, conflitos e problemas familiares.  

Ressalta-se, por fim, que o conhecimento acerca dos motivos que podem 

predispor os adolescentes a se envolverem com o uso de drogas pode contribuir para 

o planejamento de programas preventivos em relação ao uso de substâncias 

psicoativas na adolescência, uma vez que esse segmento de população é 

considerado altamente vulnerável. Espera-se que os resultados obtidos nesta 

pesquisa possam colaborar com desenvolvimento de ações para a prevenção ao uso 

de drogas e suas consequências, voltadas para adolescentes e jovens sejam ou não 

usuários de substâncias psicoativas, bem como também aos seus familiares e 

grupos de amigos.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

“O sedentarismo vem crescendo de forma alarmante no mundo inteiro, 

deixando de ser uma preocupação meramente estética para se transformar num 

problema grave de saúde pública e numa epidemia global” (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL 

DA SAÚDE – OMS, 2005).  

Com o processo da industrialização, existe um crescente número de pessoas 

que se tornam sedentárias com poucas oportunidades de praticar atividades físicas 

que são todo ou qualquer movimento que resulta em um maior gasto energético 

acima do repouso. Atividades físicas em doses insuficientes resultam em 

sedentarismo, estando fortemente associadas a uma enorme quantidade de 

doenças. (PETERSEN, 2015) 

Por sua vez o comportamento de uma pessoa sedentária se relaciona a 

atividades feitas sentadas ou deitadas que não apresentam um real gasto energético, 

são diversos os comportamentos que englobam a posição sentada ou deitados como 

andar de carro ou ônibus, assistir televisão, uso de computador, videogames dentre 
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muitas as atividades praticadas no dia a dia sociedade moderna favorecem o 

sedentarismo. (AMORIN & FARIA, 2012). 

 Os dados brasileiros indicam que o número de sujeitos ativos é maior entre os 

homens (42,7%) quando comparado às mulheres (33,4%). Em relação à idade, foi 

constatado que o número de praticantes é mais expressivo nas idades mais jovens 

(47% entre 17 e 39 anos) e que isso diminui com o avançar da idade (30% com mais 

de 40 anos). (LANSINI, et al., 2017). 

A postura sentada é a mais comumente utilizada pela maioria das pessoas 

que trabalham em empresas informatizadas. Funções como digitadores, 

administradores e auxiliares, secretárias, operadores de caixa, telemarketing, e 

funcionários públicos não ficam fora desta realidade, estas atividades obrigam as 

pessoas a permanecerem por longo tempo sentado e nem sempre há uma adequada 

preocupação sobre a ergonomia desses postos de trabalho. (GUERRA, et al, 1997).  

Analisando os o aumento de casos de sedentarismo e frequência da pratica 

de exercícios físicos, realizamos uma pesquisa que envolve os servidores públicos 

do município de Ronda Alta. 

 

2. METODOLOGIA 

 

Esse trabalho foi desenvolvido na disciplina  de Projeto Integardor noncirso de 

Educação Física do Centro de Ensino Superior Riograndense Cesurg. As buscas 

foram realizadas nos sites Google acadêmico e sciELO, durante agosto e novembro 

de 2020, após isso  foi aplicado 10 questões baseadas no questionário de atividade 

Física iPAQ, que busca avaliar os niveis de atividade físicas. Objetivo desse trabalho 

foi avaliar o nível de sedentarismo nós servidores públicos de Ronda Alta.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na primeira pergunta do questionário foi referente a função exercida, onde 

36,4% dos entrevistados trabalha na secretaria da administração, 45,5% na secretaria 

da fazenda e 18,2% na secretaria de educação, cultura e desporto. 
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Na segunda pergunta do questionário foi referente a sua idade, onde 45,5% dos 

entrevistados tem entre 35 a 45 anos de idade, 18,2% têm entre 45 a 55 anos de idade, 

18,2% têm entre 18 a 25 anos de idade e 18,2% entre 25 a 35 anos de idade. 

Na terceira pergunta do questionário foi referente e seu sexo, na qual 45,5% 

são do sexo masculino e 54,5% são do sexo feminino. 

Na quarta pergunta do questionário foi referente a quantas vezes os 

entrevistados realizaram atividades físicas vigorosas durante os últimos 7 dias 22,2 

% disseram que realizaram 3 vezes por semana, 44,4% 2 vezes por semana e 33,3% 

apenas 1 vez por semana. 

Na quinta pergunta do questionário foi referente a quanto tempo os 

entrevistados realizam atividades físicas vigorosas nesses dias 77,8 % dos 

entrevistados realiza 1h por dia, 11,1% 30 minutos por dia e 11,1% disse que realiza 

mais tempo que esses atividades físicas. 

Na sexta pergunta do questionário foi referente a quantas vezes os 

entrevistados realizaram atividades físicas moderadas durante os últimos 7 dias 30% 

dos entrevistados disseram que realizam 2 vezes por semana, 10% 3 vezes por 

semana e 60% apenas 1 vez por semana. 

Na sétima pergunta do questionário foi referente a quanto tempo você passa 

habitualmente realizando atividades físicas moderadas nesses dias 60% dos 

entrevistados disse que realiza 1h por dia, 40% apenas 30 minutos. 

Na oitava pergunta do questionário foi referente a quantas vezes eles haviam 

caminhado por pelo menos 10 minutos durante 7 dias, 45,5% dos entrevistados disse 

que vai 1 vez por semana, 9,1% vão 2 vezes por semana, 18,2% vão 3 vezes por 

semana e 27,3% vão mais vez que essas citadas. 

Na nona pergunta do questionário foi referente a quanto tempo transcorreu 

caminhando habitualmente nesses dias, 60% dos entrevistados vão apenas 30 

minutos, 30% vão 1 hora e 10% apenas vão mais tempo do que esses citados. 

Na décima pergunta do questionário foi referente a quanto tempo passou 

sentado nesse 7 dias, 90,9% disse que passou mais de 1 hora sentado e apenas 9,1% 

passou apenas 30 minutos sentados. 
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4. CONCLUSÕES 

 

Conclui-se ao final desse trabalho que a maioria dos servidores públicos do 

município de Ronda Alta acaba ficando sua maior parte do tempo exercendo seu 

serviço sentado e após o seu trabalho eles conseguem fazendo atividade física em 

uma quantidade moderada sendo fazendo algumas caminhadas ou exercícios 

moderados ou atividades vigorosas. Essa pesquisa foi de grande importância e 

assim agregou em nossa formação.  
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2. PRÁTICAS DE ATIVIDADE FÍSICA COM CRIANÇAS AUTISTAS 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Conforme informações do Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders (DSM), o Transtorno do Espectro Autismo (TEA) é uma desordem mental 

iniciada na infância que causa dificuldades sociocomunicativa e comportamental 

(APA, 2013).  

O autismo pode comprometer o progresso da infância que se limita também 

ao aprendizado da fala e a integração aos demais, dificultando atividades amplas 

podendo levar a criança a viver num universo que muitas vezes é de difícil 

compreensão (SANINI, 2008). 

A síndrome TEA, pode ser analisada como um conjunto de alterações que 

ocorre inicialmente no sistema neurológico, seguindo assim para um 

comprometimento de suas funções diárias, dificultando tanto a comunicação e 

socialização (GRIESI et al. 2017). 

É apontado que em alguns casos, com o passar dos anos, pode haver uma 

diminuição dos sintomas desde que se tenha o tratamento e cuidados necessários, 

exceto a dificuldade de socialização e comunicação, estes podem permanecer por 

mais tempo (BOSA, 2006). 

É importante salientar que as crianças que possuem autismo não apresentam 

deficiência em todas as áreas do desenvolvimento, e em certos casos é possível 

observar um ou mais comportamentos disfuncionais sejam eles breves ou 

específicos. Esses sinais muitas vezes causam a preocupação dos pais sobre tal 

comportamento e a socialização de seus filhos, além de dúvidas o sobre formas de 

tratamento eficaz (BOSA, 2006).  
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O papel do professor de educação física, quando se refere a alunos com TEA, 

é utilizar os métodos mais eficazes, como atualização sobre o assunto e utilização 

de materiais adequados. Por isso os professores devem ampliar seus modos de 

atuação diante das desigualdades em sala de aula, juntamente com toda a equipe 

escolar (DECHICHI, 2008). 

Nesta perspectiva, este estudo tem como objetivo analisar a relação das 

crianças autistas com as práticas de atividade física. Dessa forma, poderão ser 

elaboradas estratégias de inclusão e compreensão dessas crianças na escola 

através da atividade física, auxiliando também no tratamento dessa síndrome. O 

professor de educação física é responsável por elaborar atividades que permitam a 

criança expressar suas experiências e conhecimentos de forma livre, entendendo 

suas necessidades e vontades, agindo como um mediador e facilitando a inclusão 

dos mesmos nas brincadeiras. 

 

2. METODOLOGIA 

 

O presente estudo foi desenvolvido na disciplina de projeto integrador da 

instituição do Centro de Ensino Superior Riograndense-CESURG, no curso de 

Educação Física durante o período de fevereiro a outubro de 2020, nos municípios de 

Sarandi e Constantina, no estado do Rio Grande do Sul. 

Para coleta de dados foi aplicado um questionário com 15 perguntas, sendo 

que 6 perguntas eram perguntas fechadas e 9 eram perguntas abertas, aplicadas 

pessoas de diversas áreas de atuação profissional da educação e saúde que 

trabalham com crianças autistas, entre eles profissionais da educação física, 

acadêmicos de educação física, fisioterapeutas, psicopedagógico, psicóloga, 

pedagoga, acadêmicos da pedagogia, professora de química e diretor de escola.  

O questionário foi desenvolvido de forma online e disponibilizado para os 

profissionais que trabalham com crianças autistas. A participação na pesquisa 

ocorreu de forma voluntária com a garantia do anonimato de todos os participantes. 

As questões desenvolvidas abordaram o comportamento dos indivíduos portadores 

de TEA, as atividades físicas e à inclusão no ambiente escolar. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Por meio do estudo realizado, foi possível compreender e conhecer melhor a 

relação das crianças autistas com as práticas de atividade física. 

Dos 13 profissionais entrevistados, 3 eram professores, 2 fisioterapeutas, 

2psicólogas, 1 professora de química, 2 profissionais da educação física e 3 

auxiliares de educação física e pedagogia. O tempo de atuação dos profissionais com 

crianças com TEA, citados varia de 6 meses a 14 anos. 

A interação dos portadores de TEA com os demais colegas, é considerado 

desafio para o ambiente escolar, pois na maioria das vezes a criança com TEA prefere 

brincar, organizar objetos sozinhos, sem ter o acompanhamento de um colega. Por 

outro lado, os colegas também não sabem como podem estar incluindo a criança 

com TEA.  

Para Farinha (2014), é possível intensificar a socialização e a inclusão de 

crianças autista, ampliando sua consciência corporal em parceria com o outro 

através da Educação Física. 

Dos 13 profissionais entrevistados, todos disseram que a dificuldade em 

trabalhar com portadores de TEA é conseguir entender suas necessidades assim 

como o humor instável.  

Como Lemos (2014) destacou é uma dificuldade para os portadores de TEA ter 

uma comunicação, interação, comportamentos diante da sociedade devido a suas 

características particulares. Nesse sentido, a educação física no âmbito escolar para 

crianças com (TEA) pode proporcionar aproximação com a criança e inclusão social. 

Pra isso, o profissional da educação física deve estar sempre organizado conforme a 

criança, visto que se deve abranger atividades em que a mesma conheça, que goste, 

para que assim a criança se sinta mais confortável e se adaptando no decorrer das 

aulas (FARINHA, 2014). 

A escola foi apontada por 9 dos entrevistados como um ótimo lugar para 

incluir os portadores de TEA com professoras e outras crianças. No âmbito escolar 

todos os entrevistados destacaram que as aulas de educação física  podem 

proporcionar um melhor desenvolvimento nos portadores de TEA, por meio da 

estimulação de suas coordenações motoras, sociais e cognitivas.  
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Para Alves (2014) é através das atividades físicas que os indivíduos com (TEA) 

podem reduzir e precaver os decorrentes agravos causados pelo autismo na parte 

motora, fazendo que assim o indivíduo possa superar seus limites e possibilite um 

melhor desenvolvimento motor. 

No entanto é necessário que o professor de educação física tenha 

conhecimento amplo na área (MELLO, 2019). Neste estudo, dos 13 entrevistados 

relataram que para ter uma aula de qualidade é necessário uma programação, um 

conhecimento mais aperfeiçoado em relação aos portadores de TEA, assim como 

dedicação de mais tempo com os professores de educação física, para que eles 

ensinem como faz determinado movimento, brincadeiras e atividades. 

Nesse sentido, tornam-se necessário investir na qualificação dos 

profissionais que trabalham com crianças autistas, incentivando-os a se atualizar 

sobre o assunto, qualificar a organização e o planejamento das atividades a fim de 

proporcionar uma aula qualitativa e interativa num ambiente escolar de forma 

inclusiva. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Com este estudo foi possível identificar que o ambiente escolar é um ambiente 

fundamental para inclusão e compreensão do comportamento de portadores de TEA 

no meio social. 

Com essa pesquisa percebe-se que as crianças autistas são dependentes 

para a realização da atividade física por apresentarem certa dificuldade motora, 

cognitiva e social. Diante disso, é necessário auxílio e  atenção dos professores de 

educação física para a realização dos movimentos e até mesmo a sua inclusão nas 

atividades propostas e interação com os demais colegas. Por fim, destaca-se o papel 

da atividade física para uma melhor qualidade vida da criança com autismo para que 

possa melhorar sua condição de saúde física e psicossocial.  
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5.3 RESUMO SIMPLES 
 

 



 

 



 

 

1. SEGURANÇA ALIMENTAR: ATUAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO 

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

 

 

Tatiane Ribeiro Garcia1 

Ticiane Ribeiro Garcia2 

             Letícia Garcia de Souza3 

Fabio Ribeiro Garcia4 
  

O Brasil vem nas últimas décadas passando pelo que pode ser chamado por 

especialistas, de transição nutricional, fenômeno que é caracterizado pelo aumento 

dos índices de sobrepeso e doenças crônicas não transmissíveis, associados a uma 

alimentação deficitária do ponto nutricional e à produção de alimentos baseada na 

agricultura intensiva, com acentuada aplicação de agroquímicos, ocasionando 

problemas socioambientais. A agricultura familiar atente uma fatia considerável do 

consumo interno, contribuindo par uma dieta alimentar de qualidade. Assim, este 

trabalho teve como objetivo, refletir sobre a influência da agricultura familiar na 

formação dos hábitos alimentares dos estudantes, usando como principal base 

teórica a lei no. 11.947 de 16 de junho de 2009, com o objetivo de subsidiar o 

desenvolvimento sustentável, a valorização do agricultor local e a adoção da 

alimentação saudável. Como metodologia, utilizaram-se pesquisas bibliográficas e 

consultas a normas e leis em vigor. Para compreender a formação dos hábitos 

alimentares, também foi preciso estudar as bases teóricas da nutrição. Portanto, 

conclui-se que o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) atende, em nível 

federal, e de forma gratuita, todos os alunos regularmente matriculados nas escolas 

publicas, ofertando uma alimentação saudável, que consiga suprir pelo menos uma 

parte da recomendação diária para uma criança. É de relevante importância que 

sejam realizadas pesquisas de campo neste assunto, visando conhecer as famílias 

que trabalham na agricultura e tem os seus produtos consumidos pelas escolas e as 

crianças atendidas pelo PNAE, bem como, pesquisas de cunho qualitativo, visando 

                                                     
1 Acadêmica do curso de Nutrição da Faculdade Pitágoras de Santo Antônio de Jesus-BA.  
2 Médica do Programa Saúde da Família.: 
3 Acadêmica de Ciência e Tecnologia UFRB. 
4 Doutor em Ciências. Professor do IFPA. E-mail: fabiogarcia.5@gmail.com 
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avaliar o conhecimento de base nutricional dos estudantes, as suas preferencias e 

aversões. Os resultados observados, nos mostram novas relações uma modificação 

no nível do consumo alimentos mais saudáveis e adequados no que diz respeito à 

aceitação dos alunos, com novas perspectivas de mercado para a agricultura 

familiar. Assim, o programa nacional de alimentação escolar, PNAE, além do 

potencial já mencionadas neste trabalho, tem um grande potencial no que diz 

respeito à reunião de debates, até aqui feitos separadamente, sobre os problemas 

associados à produção e ao desenvolvimento rural e aqueles associados ao 

consumo, segurança alimentar e saúde publica, abrindo uma ampla agenda de 

estudos e investigações. 

Palavras-chave: saúde pública, sustentabilidade, nutrição, PNAE. 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


